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To m a s z  M a l i s z e w s k i

POMIęDZY  TRADYCJAMI  A  PRZYSZŁOŚCIĄ  
EDUKACJI  DOROSŁYCH

Słowa kluczowe: edukacja dorosłych – historia a przyszłość, praktyka edukacji do-
rosłych a holistyczny rozwój człowieka, uniwersytet ludowy.

Streszczenie: W artykule sformułowano pytania o przyszłość praktyki edukacji 
dorosłych w Polsce: Czy obserwowane współcześnie trendy widoczne w polskiej 
edukacji dorosłych mają charakter epizodyczny w dziejach edukacji, czy też są eg-
zemplifikacjami zmiany społecznego podejścia do jej funkcji i zadań? Czy może 
w przyszłości nastąpić powrót do postrzegania kwestii edukacji dorosłych w sposób 
holistycznie ujmujący rozwój człowieka i zaspokajanie jego różnorodnych potrzeb? 
Jakiego typu oferta edukacyjna będzie w stanie w pełni zaspokoić w przyszłości 
różnorodne potrzeby edukacyjne dorosłych i czy da się w tym zakresie wykorzy-
stać wzorce edukacyjne z przeszłości? Odpowiadając pozytywnie na dwa pierwsze 
z nich autor szerzej próbuje sformułować odpowiedź na pytanie trzecie – ilustrując 
całość rozważań przywoływaniem oferty edukacyjnej sformułowanej w przeszłości 
w oparciu o koncepcję uniwersytetu ludowego. Całość kończy konkluzja o możli-
wości poszukiwania inspiracji dla współczesnej i przyszłej praktyki edukacyjnej 
także poprzez analizę i twórcze wykorzystanie sprawdzonych w dziejach edukacji 
dorosłych rozwiązań. 

Nie podlega dyskusji, że wyzwania obecnych czasów wymagają redefinicji 
wielu dotychczasowych podejść do edukacji dorosłych. Debatują nad tym poważ-
ne międzynarodowe gremia, pisują teoretycy (andragodzy, dydaktycy, pedagodzy 
społeczni i in.), a także wskazują doświadczenia praktyczne animatorów i uczest-
ników różnorodnych projektów edukacyjnych. Wydaje się jednak, że współcze-
śnie zbyt wiele podmiotów zajmujących się edukacją dla dorosłych traktuje swo-
ją działalność w sposób zbyt jednostronny i instrumentalny a samo środowisko 
praktyków oświaty dorosłych dało się zdominować przez „techniczny” język biu-
rokratów przyznających różnorodne granty i dotacje. Nazbyt często można nieste-
ty odnieść wrażenie, że współcześni organizatorzy praktycznej realizacji nośnej 
i niezwykle aktualnej idei edukacji przez całe życie „zbudowali” odhumanizowa-
ny konstrukt, w którym wartością naczelną staje się sprzedaż usług edukacyjnych 
a podstawową kategorią ewaluacji placówki (instytucji, organizacji) świadczącej 
owe usługi – ekonomiczna kategoria zysku właściciela/organizatora. Po stronie 
kupującego zauważamy zaś najczęściej poszukiwanie takiej oferty, która zapewni 
mu zdobycie wiedzy czy umiejętności maksymalnie praktycznej, „do natychmia-
stowego zastosowania” czy wręcz jedynie (niestety) pozwoli na uzyskanie sto-
sownego certyfikatu. 
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Tak pojmowanej edukacji dorosłych nie określa już nawet zbyt dobrze niefor-
tunna definicja Wincentego Okonia z pierwszego wydania Słownika Pedagogicz-
nego z połowy lat 70. XX wieku, w której to wskazywano, że oświata dorosłych 
jest działalnością mającą na celu zapewnienie dorosłym i pracującej młodzieży 
wykształcenia ogólnego bądź zawodowego i zaspokojenie ich potrzeb kultural-
nych (Okoń 1975, s. 208). A wiele wskazywało no to, że już w momencie ogło-
szenia była dalece niekompletna1. Krytykowano ją bowiem za zupełne zignoro-
wanie aspektów wychowawczego i autokreacyjnego oświaty dorosłych, przez co 
– ze względu na dużą popularność samego Słownika... w polskich środowiskach 
pedagogicznych – przyczyniała się do upowszechniania mniemania, że problem 
oświaty dorosłych sprowadza się jedynie do organizowania kursów ogólnokształ-
cących lub zawodowych oraz zapewnienia [dorosłym] prostych rozrywek (Półtu-
rzycki 2004, s. 14). 

Tymczasem współcześnie wydaje się, że „wolny rynek” i zbiurokratyzowa-
ne mechanizmy finansowania działalności oświatowej przez samorządy, agendy 
rządowe czy podmioty międzynarodowe (np. Unię Europejską) doprowadziły 
chwilowo do tego, że zawężona Okoniowa definicja, gdyby pozostać przy ana-
lizach znacznych obszarów rzeczywistości polskiej (i nie tylko) oświaty doro-
słych, wydaje się... za szeroka. Coraz trudniej bowiem dostrzec w propozycjach 
różnych centrów kształcenia, ośrodków doskonalenia czy propozycjach kursów 
oferowanych przez liczne firmy powoływane ad hoc do „przerobienia” funduszy 
płynących z najróżniejszych grantów takie zawarte w niej elementy, jak zapew-
nienie wykształcenia ogólnego czy zaspokajanie potrzeb kulturalnych. O tym, że 
edukacja dorosłych ma/powinna zajmować się także wychowaniem oraz inspiro-
wać samokształcenie i samowychowanie, niemal niestety już zapomniano. Rodzą 
się zatem liczne pytania o jej przyszłość. Wskażmy przynajmniej niektóre z nich 
– warto bowiem poszukać na nie odpowiedzi:
–  Czy obserwowane współcześnie w propozycjach edukacyjnych dla osób 

w wieku poszkolnym trendy mają charakter epizodyczny w dziejach eduka-
cji, czy też są egzemplifikacjami długotrwałej, rozłożonej na dziesięciolecia 
zmiany społecznego podejścia do jej funkcji i zadań w stosunku do doro-
słych? 

–  Czy może w przyszłości nastąpić powrót do postrzegania kwestii edukacji 
dorosłych w sposób nietracący z pola widzenia konieczności holistycznego 
ujmowania rozwoju człowieka oraz zaspokajania jego różnorodnych potrzeb? 

–  Jakiego typu oferta edukacyjna będzie w stanie w pełni zaspokoić w bliższej 
i dalszej przyszłości różnorodne potrzeby edukacyjne dorosłych oraz czy da 
się w tym zakresie wykorzystać skuteczne i sprawdzone wzorce edukacyjne 
z przeszłości?

1  Zmusiło to zresztą W. Okonia, jak wiemy, do jej przeredagowania w kolejnych wydaniach słow-
nika. Od wydania II Słownika pedagogicznego (Warszawa 1981) aż po najnowsze edycje No-
wego Słownika Pedagogicznego tegoż autora przygotowane dla Wydawnictwa Akademickiego 
„Żak” brzmiała już ona inaczej.
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Odpowiedź na pytanie pierwsze wydaje się autorowi niniejszego szkicu 
dość oczywista. A co do jej słuszności utwierdzać nas mogą także opinie i uwagi 
na temat prac oświatowych w różnych państwach i środowiskach formułowane 
przez innych autorów. Otóż każdorazowo w momencie konieczności przyspie-
szonej modernizacji społeczeństwa mamy do czynienia z pojawianiem się oferty 
edukacyjnej nastawionej na szybki efekt praktyczny, umożliwiający osobom, któ-
re z niej skorzystały, włączenie się w realizację danej pożądanej społecznie czy 
gospodarczo zmiany. W pierwszej kolejności dotyczy to zazwyczaj umiejętności 
sprostania nowym wymogom rynku pracy czy/i opanowania nowych technologii. 
Uzyskanie, podnoszenie czy zmiana kompetencji ogólnych i specjalistycznych, 
które następnie przydatne będą w życiu zawodowym społeczeństwa, stają się 
w takich momentach dziejów istotnym zadaniem stawianym edukacji dorosłych 
przez klasę polityczną, wyznaczają też indywidualne preferencje edukacyjne po-
szczególnych dorosłych jego członków. Tak bywało przez całe ubiegłe stulecie, 
tak też dzieje się w ostatnim okresie. Powyższa prawidłowość, jak już zasygna-
lizowano, nie dotyczy zaś jedynie Polski, ba – nawet nie jedynie krajów Euro-
py, Ameryki Północnej, Australii czy Japonii – ale wszystkich społeczeństw na 
świecie, które w jakimkolwiek zakresie podejmują trud modernizacji własnego 
życia społeczno-gospodarczego2. „Na chwilę” na dalszy plan schodzą wówczas 
wszystkie inne zadania edukacji dorosłych – w tym takie jak np. przygotowa-
nie członków społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze czy edukacja 
obywatelska. Widać to wyraźnie zarówno w tworzonych przez polityków ramach 
prawnych i zasadach finansowania edukacji dorosłych, kładących nacisk na go-
spodarczo odczuwalne efekty modernizacyjne, jak również w wyborach oświato-
wych samych członków poszczególnych społeczności.

Z upływem lat, gdy najpilniejsze potrzeby zostaną zaspokojone, przychodzi 
„czas refleksji”, kiedy to poszczególne społeczeństwa i ich obywatele zaczynają 
sobie „przypominać” również o innych zadaniach edukacji dorosłych – związa-
nych z szerokim, całościowym widzeniem człowieka dorosłego i jego potrzeb 
oświatowo-kulturalnych. Wracają wówczas na scenę edukacyjną podmioty, które 
są w stanie odpowiedzieć o wiele więcej niż w okresach modernizacji zakreślo-
ne cele, a których działalność na czas jej trwania została zawieszona lub zna-
cząco ograniczona z powodu braku środków czy/i słuchaczy (por. np.: Kajanto, 
Kauppi (eds) 1998; Steinberg, Suttner (eds) 2000). Tak więc, wydaje się, że w po-
szukiwaniu odpowiedzi na pierwsze ze wskazanych wyżej pytań należy żywić 

2  Wystarczy np. przejrzeć kolejne tomy półrocznika „International Education and Development” 
wydawanego przez Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkschochschul-
-Verbandes poświęconego głównie edukacji dorosłych w krajach Afryki, Azji i Ameryki Ła-
cińskiej i wysp Oceanii czy wydawanego przez skandynawską Nordens Folkliga Akademi do 
połowy ubiegłej dekady trzy razy w roku periodyku “Baltic Sea Dialogue” poświęconego pro-
blematyce kultury i oświaty dorosłych w krajach wokół Bałtyku, aby utwierdzić się w słuszności 
tej uwagi.
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przekonanie, iż widoczne obecnie zawężenie zadań stawianych przed edukacją 
dorosłych nie będzie trwało zbyt długo. 

Szczegółowe zaś rozpoznanie prawidłowości i mechanizmów rozwoju eduka-
cji dorosłych, w dużej części oparte na analizie jej dziejów w minionym stuleciu, 
pozwala także z nadzieją patrzeć na możliwość powrotu przez nią do całościowe-
go, wszechstronnego odpowiadania na zróżnicowane potrzeby kulturalno-edu-
kacyjne członków społeczeństwa w okresie poszkolnym. To z kolei umożliwia 
udzielenie pozytywnej odpowiedzi na drugie ze sformułowanych powyżej pytań.

Uzyskawszy zatem rozstrzygnięcia co do obu problemów zatrzymajmy się 
na dłużej przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie trzecie: o formy organizacyj-
no-programowe, będące w stanie kompleksowo zaspokoić niezwykle różnorodne 
potrzeby edukacyjne dorosłych w nadchodzącej przyszłości oraz o możliwości wy-
korzystania do tych zadań wzorców edukacyjnych wypracowanych w przeszłości.

Jedną z ważnych cech edukacji dorosłych w kolejnych latach XXI stulecia 
będzie na pewno różnicowanie się oferty zarówno w zakresie programów, jak 
i jej form organizacyjnych. Istotnym novum sprzyjającym takiemu różnicowa-
niu będzie dalszy rozwój umiejętności wykorzystywania w edukacji kolejnych, 
pojawiających się w przestrzeni społecznej, technik komunikowania. Już dzisiaj 
wiele podmiotów oświatowych stara się unowocześniać ofertę oświatową i kultu-
ralną dla dorosłych w oparciu o możliwości, które niosą ze sobą najnowsze tech-
nologie informatyczne. E-learning czy edukacja na odległość z wykorzystaniem 
technik satelitarnych stanowią jedynie ilustracje tych procesów, samo zagadnie-
nie ma bowiem dużo szersze rozmiary. Jedność czasu i jedność miejsca uczestni-
ków procesu edukacyjnego dawno przestały być zatem jednymi z jego ważnych 
cech charakterystycznych. Gdy jeszcze przed trzema, czterema dekadami kształ-
cenie korespondencyjne, telewizję edukacyjną czy edukację przez radio można 
było uważać raczej za eksperymentalne, a nie za dominujące formy organiza-
cyjne oświaty dorosłych, tak obecnie różnorodne propozycje distance education 
– w dużej części z wykorzystaniem IT/HT stają się jednymi z ważnych, równo-
rzędnych innym, sposobów realizacji celów oświatowych. Ich stosowanie powo-
duje możliwość indywidualizowania propozycji edukacyjnych i dostosowywania 
ich do potrzeb konkretnego odbiorcy, w dłuższym okresie ogranicza też koszty 
samego procesu uczenia-uczenia się. Powinniśmy jednak pamiętać i o pewnych 
mankamentach tego typu edukacji. Otóż w wielu przypadkach doprowadza on do 
poczucia pewnego osamotnienia uczącego się dorosłego, utrudnia wykorzysta-
nie doświadczeń życiowych i edukacyjnych innych osób, a także uniemożliwia 
wystąpienie synergicznych wartości uczenia się w zespole. Na znaczeniu tracą 
również wychowawcze aspekty tak organizowanej edukacji – jak np. doskona-
lenie relacji interpersonalnych czy praktyczne rozwijanie kompetencji demokra-
tycznych/obywatelskich. 

Rozwój wysoce stechnicyzowanych projektów edukacyjnych dla dorosłych 
będzie w przyszłości postępował, to oczywiste. Niemniej jednak wydaje się, że 
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w dającej się przewidzieć perspektywie – choćby ze względu na kilka wskaza-
nych wyżej wyraźnych mankamentów – nie dojdzie do sytuacji, w której całko-
wicie zaniechane zostanie stosowanie form organizacyjnych opartych o jedność 
czasu i miejsca. To zaś stwarza czytelne przesłanki dla rozwijania „bardziej tra-
dycyjnych” sposobów działalności oświatowej, opartych o zespół/grupę/wspól-
notę edukacyjną, co prawdopodobnie spowoduje pojawienie się wkrótce nowych 
projektów programowo-organizacyjnych w obrębie edukacji dla osób w okresie 
poszkolnym. Niektóre z nich zapewne odniosą sukces, tak jak to stało się na przy-
kład w ostatnim trzydziestoleciu z interesującą i przeżywającą rozkwit koncepcją 
edukacji senioralnej – uniwersytetem trzeciego wieku, inne niestety po krótkim 
okresie trwania znikną z przestrzeni społecznej. 

Ważne jest przy tym, aby we współczesnych i przyszłych poszukiwaniach 
optymalnych rozwiązań oświatowych nie zapomnieć o wielu wartościowych, 
znanych z dziejów oświaty i wychowania koncepcjach, które przez kolejne dzie-
sięciolecia XX wieku (a niektóre z nich i wcześniej) służyły kolejnym pokole-
niom i to z bardzo dobrym skutkiem, albowiem twórcza modyfikacja sprawdzo-
nych wzorców edukacyjnych z przeszłości, w celu przygotowania ich do realizacji 
współczesnych (i przyszłych) zadań oświatowych może przynieść znaczące efek-
ty społeczne. 

Takie „tradycyjne” inicjatywy edukacyjne jak: uniwersytety powszechne, 
uniwersytety robotnicze, koła samokształceniowe czy stowarzyszenia oświaty 
pozaszkolnej mogą przecież nadal odgrywać znaczącą rolę zarówno w harmonij-
nym kształtowaniu indywidualnych dróg życiowych obywateli poszczególnych 
krajów, jak też w zrównoważonym rozwoju poszczególnych społeczności lokal-
nych, całych społeczeństw i – wreszcie – wspólnot międzynarodowych. Dodajmy, 
że w niektórych obszarach edukacyjnych trudno sobie wyobrazić instytucje (pla-
cówki, organizacje), które mogłyby te sprawdzone, doskonalone przez lata formy 
pracy oświatowej kompetentnie zastąpić.

Nie przesądzając ostatecznie o tym, jakie konkretnie formy edukacyjne będą 
w stanie najbardziej wszechstronnie zaspokajać różnorodne potrzeby członków 
społeczeństwa związane z edukacją na tym etapie dziejów edukacji dorosłych, 
który nadejdzie po dzisiejszym okresie modernizacyjnym, ani o sposobie i za-
kresie przyszłego wykorzystania poszczególnych z tych inicjatyw oświatowych, 
które okazywały się skuteczne w ubiegłych dziesięcioleciach, poprzestańmy na 
skonkludowaniu tego wątku stwierdzeniem, iż prawdopodobnie stosunkowo licz-
nie pojawią się wśród nich podmioty, nawiązujące w swej koncepcji/ofercie edu-
kacyjnej do tradycji oświaty i wychowania wieku poprzedniego.

Prześledźmy pokrótce możliwości w tym zakresie na przykładzie choćby jed-
nej z najbardziej zasłużonych w przeszłości instytucji oświatowych – uniwersyte-
tu ludowego (dalej w tekście także jako UL)3.

3  Autor artykułu jest od blisko 20 lat badaczem dziejów uniwersytetów ludowych w Polsce i Skandy-
nawii oraz zdeklarowanym propagatorem jego koncepcji w czasach współczesnych (przyp. - red.).
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Gdy duński kaznodzieja, filozof i pedagog Mikołaj F.S. Grundtvig (1783– 
–1872) ogłaszał w Kopenhadze drukiem swój esej Szkoła dla Życia i Akademia 
w Søro (1838), nic jeszcze nie zapowiadało, że oto rozpoczyna swój żywot jedna 
z najciekawszych innowacji pedagogicznych, jakie pojawiły się w ciągu ostat-
nich dwóch stuleci na całym kontynencie europejskim. Okazało się tymczasem, 
że zarysowana tam przez nordyckiego wizjonera koncepcja edukacji dorosłych 
już wkrótce przerodzi się w wielki ruch placówek oświatowych dla dorosłych 
znanych pod nazwą uniwersytety ludowe (ang.: folk high schools; niem.: Volks-
hochschulen; duń.: folkehøjskoler), z których w drugiej połowie XIX i przez cały 
wiek XX korzystać będą dorośli mieszkańcy obszarów wiejskich (i nie tylko) 
kilkudziesięciu krajów świata (por. np.: Christensen 1987; Lawson (ed.) 1991; 
Dam, Gaertner 2008). Co interesujące, okazuje się, że przyjęta wówczas koncep-
cja w wielu obszarach pozostaje aktualna i w początkach XXI wieku.

Założenia edukacji nowego typu – nazywanej przez Grundtviga szkołą dla 
życia – wyprowadzone zostały w głównej mierze z negacji użyteczności społecz-
nej ówczesnych łacińskich szkół średnich (szkół /dla/ śmierci). Celem wyższych 
szkół ludowych stało się bowiem głównie „wychowanie dzielnych ludzi” – jak 
zauważył autor publikacji wydanej czcionkami Drukarni Polskiej w Moskwie 
u schyłku I wojny światowej (Bzowski 1917). Ową dzielność rozumiano przez 
dziesięciolecia jako osiągnięcie takiego poziomu świadomości oraz kompetencji 
ogólnych i zawodowych, który pozwalałby na pełnienie różnorakich ról społecz-
nych – obywatelskich i gospodarczych w sposób świadomy i odpowiedzialny. Jak 
podkreślał z kolei u progu XX wieku inny polski autor: szkoły te nie mają charak-
teru zawodowego, lecz ogólnokształcący; zadaniem ich jest krzewić wśród ludno-
ści zamiłowanie do rzeczy wzniosłych [...] jak również i do rolnictwa (Stępowski 
1906, s. 12), przez co koncept połączenia w jeden projekt edukacyjny możliwości 
uzyskiwania kwalifikacji dobrego gospodarza z zadaniem wychowania prowa-
dzącego do świadomego uobywatelnienia stawał się tam bardzo widoczny.

Co do form i metod pracy wskazywano, że szczególnie przydatne w proce-
sie dydaktycznym będzie „żywe słowo” (uniwersytet ludowy to instytut żywego 
słowa jak nieco poetycko ujął to ks. Antoni Ludwiczak – Ludwiczak 1927, s. 49), 
wykorzystywanie doświadczeń życiowych wychowanków oraz pełne partnerstwo 
na linii pedagog–słuchacz. Grundtvig mówił bowiem o wolnym, żywym i natu-
ralnym wzajemnym oddziaływaniu: wolnym od presji zewnętrznych autorytetów 
w postaci m.in. lektur i egzaminów, żywym – w przeciwieństwie do wkuwania 
i uczenia się na pamięć, naturalnym przez brak zmuszania młodych ludzi do wie-
dzy (Thorborg 2003, s. 311). Całość koncepcji opierano również na osobistym 
przeżywaniu i umiejętnym wykorzystywaniu do zadań edukacyjnych dynamiki 
pracy grupowej. Inny Duńczyk, Christen Mikkelsen Kold, który to tak napraw-
dę doprowadził do tego, iż Grundtvigańska filozofia edukacji przełożona została 
na język praktyki oświatowej (Kozłowski 1902), wzbogacił dodatkowo koncep-
cję UL-u o aspekt wspólnego zamieszkiwania słuchaczy w internacie, elementy 
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samorządności wychowanków oraz nadał programom edukacyjnym nieco bar-
dziej praktyczne nachylenie (Wolert 1930).

Tym samym można było już od samego początku dziejów tej innowacji 
w zakresie oświaty dorosłych dostrzec w niej wiele elementów, które w zakresie 
pedagogiki szkolnej i opiekuńczo-wychowawczej przyniesie dopiero w przyszło-
ści Nowe Wychowanie i koncepcje np. Johna Deweya, Celestyna Freineta, Ellen 
Key, Janusza Korczaka czy Marii Montessori. Uczenie się przez przeżywanie, 
upodmiotowienie wychowanka czy demokracja wewnątrz placówki stały się bo-
wiem czytelnym wyróżnikiem uniwersytetów ludowych, wyraźnie widocznym 
także w działaniach obecnie istniejących w świecie placówek tego typu oraz – ze 
względu na nieustanną aktualność – w poszukiwaniach nośnych społecznie roz-
wiązań edukacyjnych w czasach współczesnych.

Pozostając na rodzimym gruncie zaznaczmy, że co prawda uniwersytety 
ludowe nigdy nie stały się w społeczeństwie polskim ruchem oświatowym tak 
masowym jak w Skandynawii, niemniej przez cały wiek XX każdorazowo dzia-
łało w naszych realiach przynajmniej kilka placówek tego rodzaju. Niektóre, do-
stosowane do współczesnych wyzwań, funkcjonują – na obrzeżach głównego, 
scharakteryzowanego wyżej modernizacyjnego nurtu polskiej edukacji dorosłych 
– również współcześnie i posiadają na swym koncie realne sukcesy edukacyjne 
w pracach na rzecz rozwoju swoich środowisk lokalnych (Rosalska 2004; Ro-
sner 2004; Maliszewski, Obracht-Prondzyński 2009). Podkreślić przy tym nale-
ży, że polskie UL-e nigdy nie były w XX stuleciu bezkrytycznym powieleniem 
swych skandynawskich pierwowzorów, albowiem każdorazowo starano się do-
stosowywać ich formułę programowo-organizacyjną do aktualnych możliwości 
oraz potrzeb środowiska, w którym działały. Jego polski charakter malowniczo 
zarysowała przed ćwierćwieczem Zofia Solarzowa (przypominając zresztą słowa 
męża Ignacego – jednego z największych polskich orędowników UL-owskiej idei 
okresu dwudziestolecia międzywojennego): odroślą wychodzi wprawdzie spoza 
polskiej ziemi, z idei wielkiej skandynawskiego wychowawcy, Grundtviga, ale tak 
wrósł korzeniem w polskiego gruntu glebę, że pokrój drzewa, które tu wyrosło, że 
kolor kwiatów, którymi do ludzi mówi, że kształt owoców wydanych są indywidu-
alną wypowiedzią tutejszej ziemi, ducha wsi polskiej (Solarzowa 1985, s. 249).

Przyjrzyjmy się jeszcze nieco nie tyle charakterystyce poszczególnych rodzi-
mych inicjatyw tego typu, ile przykładowym sposobom myślenia o uniwersytecie 
ludowym, które pojawiały się w ubiegłym wieku wśród polskich autorów. I tak 
wśród celów działania tego typu instytucji pojawiają się zadania zbliżone do tych 
sformułowanych onegdaj przez Grundtviga i Kolda. Jeszcze w latach 30. minio-
nego stulecia wspomniany już I. Solarz zanotował: Naczelną naszą ideą było i jest 
[...] wprowadzić masę ludową do czynnej i głównej roli twórczej w historii. Z «pod-
glebia społecznego» przeobrazić ją w żywioł osobowy, gazdowski we wszystkich 
dziedzinach kultury. Chodzi o wychowanie w masie ludowej zdolności do urzeczy-
wistniania dojrzałej, wysoce etycznej zaradnej demokracji. Idzie o przetworzenie 
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liczby na żywotność i jakość, o nowe źródła możliwości rozwojowych polskiej 
i ludzkiej społeczności (Solarz 1937, s. 1). W latach 90. Krajowa Rada Uniwersy-
tetów Ludowych powołana przy Ministerstwie Edukacji Narodowej dla podjęcia 
próby rewitalizacji polskiego ruchu UL-ów widziała sprawę jeszcze szerzej: Ze 
szczególną uwagą i troską działać będziemy dla obrony kulturowej tożsamości 
środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, dla odrodzenia kulturotwórczych 
funkcji szkoły i nauczycieli, dla duchowego formowania liderów, przewodników 
i organizatorów oraz animatorów życia publicznego, działań oświatowych i kultu-
ralnych. Uniwersytety ludowe starają się i będą to czyniły nadal, aby odpowiadać 
na różnorodne zapotrzebowania środowisk lokalnych w zakresie kształcenia, wy-
chowania oraz działalności społeczno-gospodarczej („Informator KRUL” 1994, 
s. 3–4). Nieco inaczej u schyłku XX wieku ujmowało kwestie misji uniwersytetu 
ludowego środowisko Kaszubskiego UL: Głównym celem [...] jest kształtowanie 
nowoczesnego, posiadającego szerokie horyzonty człowieka – bogatego w wiedzę 
i życzliwego w stosunku do innych. Z jednej strony uniwersytet chce zaszczepić 
w słuchaczach szacunek dla własnych korzeni, gdyż w nich zawarte są podstawo-
we treści pomocne w kształtowaniu własnej tożsamości. Z drugiej zaś – pragnie, 
aby byli oni w pełni przygotowani do wyzwań, jakie niesie ze sobą współczesny 
świat (Maliszewski 1999, s. 187).

Współcześnie zatem, aby uniwersytet ludowy mógł odnieść sukces, powinien 
wyjść poza środowiska wiejskie i stać się instytucją oświatową dla wszystkich. 
Nie jest to jednak postulat nowy. Przez cały wiek XX różne nacje udanie ekspe-
rymentowały z otwieraniem swoich UL-ów na coraz to nowe rzesze słuchaczy 
(szczególnie przekonująco w tym zakresie wyglądały dwudziestowieczne próby 
niemieckie – por. np.: Przybylska, Greger 2003, czy szwedzkie – por. np.: Ma-
liszewski 2008). W Polsce co prawda ten trend nie był aż tak mocno widoczny, 
niemniej również i u nas w przeszłości kilkukrotnie przynajmniej wskazywano 
na konieczność jego otwarcia na różne grupy i warstwy społeczne. Zilustrujmy 
to myślą księdza Antoniego Ludwiczaka – twórcy pierwszego uniwersytetu ludo-
wego w odrodzonej Polsce: Uniwersytet ludowy jest szkołą historyczną i szkołą 
rzeczy ojczystych. Z miłości ojczyzny nie można wykluczać jakikolwiek stan, jaką-
kolwiek warstwę. Skoro mamy demokrację i w rządach ma uczestniczyć cały lud, 
to musimy do tych rządów przygotować, bo wiemy jak trudno jest gospodarzyć 
w małym gospodarstwie, co dopiero w tak dużym, jakim jest państwo (Ludwiczak 
1926, s. 24). Mimo nieco archaicznego języka przesłanie tej myśli pozostaje ak-
tualne i dzisiaj.

Czym zatem jest tak naprawdę uniwersytet ludowy w polskim wydaniu? 
Odpowiedzmy słowami Tadeusza Pilcha wypowiedzianymi na zjeździe odro-
dzeniowym Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, który miał miejsce na fali 
solidarnościowej odwilży tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego w Opa-
leniu: Niewielu jest odważnych, którzy by na to pytanie chętnie odpowiedzieli. 
Tyle bowiem postaci przybierał uniwersytet ludowy, że trudno zmieścić je w jedną 
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formułę. Jest w nim odrobinę szkoły, jest trochę internatu, zakładu wychowawcze-
go i placówki opiekuńczej. Jest coś z uczelni artystycznej i modnej do niedawna 
w kręgach zbuntowanej młodzieży – komuny rodzinnej. Ale ze szkoły do uniwer-
sytetu ludowego przeszła głównie idea samokształcenia, z placówek internato-
wych – idea wspólnoty, sztuki życia i współżycia, ze szkół artystycznych – idea 
rozbudzenia i pielęgnowania każdego uzdolnienia twórczego, umiłowania sztuki 
i szacunek dla kultury. Wreszcie z komun współczesnych lub dawnych wspólnot 
przechodzi do uniwersytetu ludowego zasada służby społecznej i poświęcenia dla 
grupy, idea wspólnoty celów i wspólnoty pracy. Krótko mówiąc, uniwersytet lu-
dowy, nie będąc szkołą, uczy, a nade wszystko do samodzielnej nauki przysposa-
bia. Nie będąc liceum artystycznym, zaszczepia umiłowanie wszelkiej sztuki i po-
trzebę czynnego jej uprawiania. Nie będąc klasztorną wspólnotą – wiąże ludzi 
przyjaźnią na całe życie, uzmysławia wielkość i znaczenie poczucia wspólnoty 
celów i działań w ludzkich losach. Rozwija więc umysł, budzi «ducha» – wnętrze 
człowieka – i wpaja pierwszy artykuł wiary «ulowskiej» – «z ludźmi ku ludziom» 
(Pilch 1982, s. 72).

Gdy zajrzymy do wnętrza polskiego uniwersytetu ludowego ubiegłego stu-
lecia, od razu zauważymy istotne elementy panującego tam systemu wycho-
wawczego. Albowiem całe życie uniwersytetu układa się demokratycznie i – co 
niezwykle ważne – demokracja ta ma wypływać przede wszystkim z poczucia mo-
ralnego obowiązku, poszanowania bliźniego, jego przekonań i zasad. Współżycie 
zaś samo ma prostować krzywizny moralne młodzieży. Tworzy [zatem] uniwer-
sytet nowy rodzaj opinii gromadzkiej i nowe sankcje, które zasadzają się na sa-
morodnym dążeniu do doskonałości (Kozieł 1938, s. 27). Będąc więc członkiem 
UL-owskiej wspólnoty nikogo nie wolno potępić, nie wolno nikogo przekreślić, 
nikogo nienawidzić, bo inaczej nie bylibyśmy ludźmi – wychowankami uniwersy-
tetów ludowych. Bylibyśmy zwyczajnymi ludźmi, którzy przeszli jakieś tam szkole-
nie, [...] ale nie ludźmi, którzy mówią, że świat będą zmieniać na lepszy (Solarzo-
wa, za: Kania 1988, s. 4). 

Być może i uczestnicy zajęć tych nowych-starych placówek XXI wieku będą 
mogli kiedyś z satysfakcją odnotować, jak pewien słuchacz UL-u sprzed kilku-
dziesięciu lat, że uniwersytet ludowy: 
a) „wyprowadził z marazmu życiowego grupę młodych ludzi i wskazał im dro-

gę, po której mają kroczyć;
b) utrwalił przekonanie, że oprócz swego życia prywatnego istnieje życie spo-

łeczne, w którym należy brać czynny udział dla dobra społeczeństwa i Ojczy-
zny, 

c) wdrożył zamiłowanie do pracy kulturalno-oświatowej [...],
d) utrwalił w swych wychowankach te cechy, które winny charakteryzować 

dobrego obywatela i działacza społecznego” (Juszczak za: Dyksiński 1967, 
s. 148).
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Aby osiągnąć tak zakreślone efekty kształcenia, istnieje potrzeba użycia ade-
kwatnych do postulowanych zadań sposobów oddziaływania – w tym przygoto-
wania odpowiedniego programu. Jak podpowiadał Antoni Kozieł, jeden z zasłu-
żonych nauczycieli uniwersytetów ludowych dwudziestolecia międzywojennego, 
trzema głównymi środkami wychowawczymi stają się: a – poznawanie siebie, 
b – poznawanie kultury, c – poznawanie natury. Środki te [zaś] pokryć się muszą 
ściśle z budową programu i metodami pracy. Najistotniejszym w programie jest 
to, że program w równej mierze musi dawać treści i musi wychowywać. Program 
uniwersytetu ludowego ma na pierwszym planie cele wychowawcze. Program 
daje treści, wielkością tych treści orze duszę człowieka. Program daje materiał 
konkretny, usystematyzowany, sięgający istoty zjawisk kultury i natury, na którym 
odradzający się człowiek buduje nową treść życia. Toteż program musi być umiejęt-
nie dobrany, musi on przy najdalej posuniętej pracy syntetyzującej sięgnąć najistot-
niejszej treści zjawiska, musi się w tym zjawisku znaleźć odpowiednią formę przeja-
wu twórczej pracy ducha Bożego i szukającej go myśli człowieka. Program ma na 
celu szukanie sensu życia (Kozieł 1938, s. 26–39). Trudno nie zgodzić się z tezą, 
że powyższe uwagi również po siedemdziesięciu pięciu latach brzmią zadziwiająco 
nowocześnie i że tak zakreślone propozycje oświatowe mogą być inspirujące dla 
także dla współczesnych. Tym bardziej że od wielu dziesięcioleci istnieje zgoda 
co do tego, że każdorazowo działalność UL będzie uwzględniała zainteresowania 
uczestników kursów [a] program będzie zawierał [jedynie] zagadnienia ramowe. 
Ich konkretyzacja będzie polegała na respektowaniu zainteresowań, uzdolnień 
i potrzeb umysłowych uczestników kursów (Turos 1982, s. 88). 

Jak zatem widać z powyższych przywołań, cele pracy uniwersytetu ludowe-
go pozostają w swym głównym zarysie zbliżone do tych z czasów Grundtviga 
i Kolda, w szczegółach zaś nieco w czasie i przestrzeni ewoluują. UL-e są bo-
wiem jednymi z nielicznych placówek [...], w których jest czas na eksperymen-
ty i innowacje w zakresie metod. Możliwe jest to dlatego, że program odrębny 
jest dla każdej placówki, nauczyciele zaś mają więcej swobody w jego realizacji 
i czasu na wprowadzenie oryginalnych udoskonaleń (Bron-Wojciechowska 1977, 
s. 68). W zależności od okresu historycznego oraz potrzeb konkretnego środowi-
ska powołującego do życia dany zakład, zadania te ulegają bowiem pewnym – 
czasami nawet dość wyraźnym – modyfikacjom, niemniej na wysokim poziomie 
uogólnienia można by je na podstawie wieloletnich obserwacji dla wszystkich 
UL-ów sformułować następująco:
a) umożliwiają wzmacnianie przekonania jednostki, że jest ona w stanie sama 

kształtować swoje życie oraz jest zdolna ponosić za nie odpowiedzialność;
b) tworzą przestrzeń dla ujawniania własnych poglądów, myśli, a także dają 

szansę konfrontowania ich i modyfikowania w oparciu wiedzę i doświadcze-
nie innych słuchaczy;

c) dają szansę na wszechstronny rozwój człowieka, to znaczy dbają nie tylko 
o wzbogacanie jego sfery poznawczej, ale także emocjonalnej i społecznej 
(Byczkowski 2003; Jurgiel 2003).
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Jest oczywistym, że nikt rozsądny współcześnie (jak i w dającej się przewi-
dzieć przyszłości) nie zakwestionuje potrzeby funkcjonowania oferty edukacyjnej 
dla dorosłych o tak zakreślonych zadaniach.

Wśród bardziej szczegółowych zadań na przyszłość, jakie – wyciągając 
wnioski z historii tych placówek w ubiegłym stuleciu – formułowano pod adre-
sem uniwersytetów ludowych u schyłku XX wieku, wskazywano m.in.:
– podejmowanie działań na rzecz grup czy jednostek społecznie wykluczonych 

/defaworyzowanych;
– promowanie edukacji obywatelskiej, demokracji lokalnej i idei partnerstwa 

społecznego;
– propagowanie idei i praktycznych rozwiązań w zakresie zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego regionu;
– realizacja zadań z zakresu wieloaspektowo rozumianej edukacji regionalnej 

i ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego;
– zajęcia czasu wolnego, rozwijające zindywidualizowane potrzeby człon-

ków społeczności, w której placówka funkcjonuje (por.: Maliszewski 2002, 
s. 145–153).
Z kolei, jak stwierdzał międzynarodowy zespół realizatorów projektu Szkoła 

dla Życia, mającego na celu odnowę idei uniwersytetów ludowych wokół Bałtyku 
(por. np.: Pilch (red.) 2007; Arch.-KUL 2003), podstawą działania uniwersytetów 
ludowych – w nawiązaniu zarówno do tradycji, jak i współczesnych potrzeb edu-
kacyjnych – stać się powinny:
a) twórcze rozwijanie idei kształcenia, uczenia się i wychowania przez całe ży-

cie; 
b) kształtowanie postaw obywatelskich sprzyjających rozwijaniu demokratycz-

nych form życia;
c) aktywizowanie do działalności społecznej i troski o rozwój demokracji lokal-

nej;
d) motywowanie i inspirowanie do: pogłębionego życia wewnętrznego; poszu-

kiwania sensu życia; pracy twórczej; udziału w życiu obywatelskim, etc.;
e) wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości, rozbudzanie intelektualne 

i emocjonalne człowieka;
f) kształtowanie umiejętności samodzielnego krytycznego myślenia oraz nieza-

leżności w podejmowaniu decyzji i działaniu;
g) kształtowanie wrażliwości na piękno i prawdę; 
h) pielęgnowanie idei otwartości i umiejętności dialogu oraz kreowanie idei 

współpracy i współdziałania z innymi ludźmi;
i) popularyzowanie różnorodnych form samorządności – w tym spółdzielczości;
j) upowszechnianie dorobku kultury, nauki oraz dokonań społecznych;
k) działania na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kształto-

wanie tożsamości regionalnej i narodowej (Arch.-KUL 2003).
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Zaakcentujmy przy tym, że to nie nowe zadania oświatowo-wychowawcze 
dla uniwersytetów ludowych, gdyż podobne widoczne bywały w pracy tych pla-
cówek w Polsce (i na świecie) przez całe ubiegłe stulecie. 

Wielowątkowe, całościowe widzenie edukacji człowieka dorosłego, realne 
możliwości animacyjne oraz duża elastyczność metodyczna umożliwiająca każ-
dorazowo optymalne i – co nie bez znaczenia – szybkie dostosowywanie oferty 
oświatowej do zaistniałych potrzeb stanowią bezsprzecznie o sile UL-owskiej 
idei. Tak więc optymizm autora tych rozważań co do możliwości wykorzystania 
takich placówek oparty jest w dużej mierze na prezentowanej przez nie holistycz-
nej wizji edukacji człowieka i możliwościach płynnego modyfikowania progra-
mów oświatowo-wychowawczych.

Warto zatem powracać do sprawdzonej koncepcji uniwersytetu ludowego 
także w przyszłości. Oczywiście próby traktowania modelu uniwersytetu ludowe-
go w sposób statyczny – np. na polskim gruncie według wzorców szkoły dla życia 
zakreślonych przed laty przez Jadwigę Dziubińską (Sokołówek), ks. Antoniego 
Ludwiczaka (Dalki, Odolanów, Zagórze-Bolszewo) czy Ignacego Solarza (Szyce, 
Gać Przeworska) – skazane są na niepowodzenie. Od lat 20. i 30. ubiegłego wieku 
zbyt znacząco zmieniły się bowiem zarówno realia społeczne, jak i sam potencjal-
ny odbiorca. Współcześni i przyszli organizatorzy uniwersytetów ludowych, aby 
odnieść sukces, muszą na bieżąco uwzględniać zmiany zachodzące w otoczeniu 
społecznym poszczególnych placówek4 i regularnie analizować potrzeby eduka-
cyjne środowiska oddziaływania. Wszystko po to, aby skutecznie zareagować 
stosowną ofertą programową, gdy zdiagnozowane zostanie jakiekolwiek nowe 
wyzwanie. Uwaga ta zresztą dotyczy także wszystkich innych podmiotów eduka-
cji dorosłych, działających w danej przestrzeni społecznej.

Wydaje się zatem z perspektywy stu kilkudziesięciu lat historii, a także anali-
zy współczesnych dyskusji na ten temat, iż oferta edukacyjna wzorowana na kon-
cepcji uniwersytetu ludowego udowodni swoją przydatność także w przyszłości 
– jako ważny i skuteczny komponent wielopodmiotowego, zintegrowanego syste-
mu upowszechniania idei uczenia się przez całe życie. Traktując zaś przywoływa-
ne w artykule uniwersytety ludowe jako pewien przykład, nie należy wykluczać, 
że także inne wzorce rozwiązań wypracowanych w przeszłości mogą dostarczyć 
organizatorom edukacji dorosłych w czasach współczesnych i w przyszłości cie-
kawych (i licznych) inspiracji.

4  W tym także najnowsze zdobycze w zakresie technik informacyjnych, które mogą i powinny 
być użyte dla wzbogacenia oferty nowoczesnego uniwersytetu ludowego (por. m.in.: Hovenberg 
1998, s. 49–52).
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Between traditions and future of adult education

Key words: adult education – history vs. future, adult education practice and holistic 
human development, folk high schools

Summary: The article contains questions concerning the future of adult education 
practices in Poland: are the presently observed trends in Polish adult education 
of episodic nature in the context of educational history or are they examples 
of social change towards adult education’s functions and task? Is it possible that 
future will bring back the holistic perception of human development and fostering 
human’s various needs? What kind of educational offer will be able to fulfil various 
educational needs of adults and will it be possible to use educational patterns from 
the past for this purpose? The author answers positively the first two questions and 
tries to find an answer to the third one by illustrating the discussion with examples 
of educational offer formulated in the past, based on folk high school conception. 
In the conclusion it is stated that it is possible to search for inspiration for present 
and future educational practice also by analysis and creative use of proven solutions 
from the past. 
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