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A l i c j a  C z e r k a w s k a

O  TRANSGRESJI  W  EDUKACJI  DOROSŁYCH   
I  PORADNICTWIE

Słowa kluczowe: wczesna i średnia dorosłość, transgresja, transgresja osobista do-
świadczenie transgresyjne, granica psychologiczna, sytuacja poradnicza i edukacyj-
na w ujęciu całożyciowym.

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiam transgresje osobiste osób doro-
słych, które mogą pojawić się w instytucjonalnej sytuacji edukacyjnej i poradniczej. 
Tematy zajęć dydaktycznych związane z profesjonalnym pomaganiem i rozmowy 
poradnicze na temat kierunków i sposobów dokonywania zmian w życiu stają się 
źródłem doświadczeń transgresyjnych niektórych studentów i prawie wszystkich ra-
dzących się dorosłych. Prezentuję rodzaje transgresji osobistych i procesy związane 
z ich doświadczaniem. 

Prywatyzacja ambiwalencji, płynność rzeczywistości, wzrost niepewności co 
do kierunku zachodzących w świecie zmian, globalizacja i jej negatywne skutki, 
przenoszą odpowiedzialność za przebieg i jakość swego życia na poszczególnych 
ludzi (Bauman 1995; Fitoussi, Rosanvallon 2000; Giddens 2001; Beck 2002). 
Poziom ich przygotowania do wzięcia życia w swoje ręce jest bardzo różny i nie 
zawsze zależny od doświadczeń biograficznych czy wieku. Obserwujemy zarów-
no znaczne zagubienie młodzieży, która poszukuje dla siebie najlepszych wzorów 
kariery, jak i dostrzegamy je także w pokoleniu osób dorosłych, zaskoczonych 
tempem zachodzących zmian i inwazją pojawiających się nowości. W tak no-
woczesnym, nieklarownym świecie szczególnego znaczenia nabierają zupełnie 
inne cechy psychiczne i umiejętności zachowań niż te, które były preferowane 
wcześniej. Czasem jednostki potrafią wypracować je lub nabyć w sposób samo-
dzielny, czasem oczekują pomocy w ich nabywaniu ze strony innych. Młodzież 
najczęściej ze strony rodziców, rówieśników, wychowawców; ludzie dojrzali od 
ekspertów, nauczycieli dorosłych, doradców, przyjaciół. Obie te grupy sięgają 
także do środków masowego przekazu i Internetu, poszukując inspiracji i wspar-
cia w pokonywaniu codziennych i niecodziennych problemów życiowych (Kar-
gulowa 2012; Bilon, Kargul 2012; Wojtasik 2003; Wojtasik 2012).

 Wśród zjawisk i właściwości/dyspozycji psychologicznych pożądanych, 
społecznie akceptowanych, a jednocześnie niezbyt często poddawanych reflek-
sji pedagogów, andragogów czy poradoznawców – są transgresje. Transgresje 
nie są niczym nowym, nie zostały odkryte w XX wieku. Występują 
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prawdopodobnie w dziejach świata tak długo, jak istnieje ludzkość. Były 
opisywane w starożytności przez myślicieli i artystów, jak również stały się 
tematem licznych dzieł w czasach nowożytnych. Termin transgresja wywodzi 
się od łacińskiego słowa transgressio, które oznacza przejście poprzez, wyjście 
poza. W słownikach przedstawione są zazwyczaj obrazowo trzy jego znaczenia. 
Pierwsze dotyczy wykraczania wody lub lodowca poza dotychczasową linię brze-
gową, np. wdzieranie się morza w głąb lądu; drugie tłumaczone jest jako prze-
kroczenie przez potomstwo cech genetycznych przekazanych przez rodziców, np. 
dziecko niskich rodziców jest wysokie; trzecie ujmowane jest jako przekroczenie 
granic np. prawa, obyczajów, norm moralnych (Kopaliński 2007; Drabik, Sobol, 
2012).

Transgresje psychologiczne zawsze wiążą się ze zmianą w ludzkiej psychice 
i/lub osobowości, z przekraczaniem swoich możliwości i ograniczeń. Filozofo-
wie, odkrywcy, badacze, naukowcy, działacze społeczni, przywódcy, reprezentan-
ci różnych dziedzin sztuki, sportowcy i zwykli ludzie uwieczniali i nadal uwiecz-
niają swoje dokonania i upadki. Zdolność przekraczania własnych możliwości 
człowiek przypisuje sobie. Panuje powszechne przekonanie, że spośród wszyst-
kich istot żywych właśnie człowiek jest zdolny do zawłaszczania świata, dostoso-
wywania go do swoich potrzeb, przekraczania granic kulturowych, społecznych 
i osobistych. Wiadomo jednakże, że oprócz znaczących szczytnych dokonań ludz-
kości, w historii odnotowano wiele zniszczeń spowodowanych ponadprzeciętną 
aktywnością człowieka. Można zatem powiedzieć, że działalność ludzka ma dwa 
aspekty – pozytywny i negatywny – i to zarówno w przypadku wielkich (świato-
wych), jak i małych (jednostkowych) transgresji. 

„Poza to kim jestem, poza to co mam”  
– transgresje osobiste człowieka 

Od ponad 30 lat Józef Kozielecki zajmuje się transgresjami na gruncie psy-
chologii. Przedstawia spojrzenie na to zjawisko w ramach tworzonej koncepcji 
nazywanej psychotransgresjonizmem (Kozielecki 2007; Kozielecki 2009; Nosal, 
Kozielecki 2011). W wielu swoich publikacjach opisuje różne rodzaje transgresji, 
mechanizmy, które je wywołują, znaczenie doświadczeń transgresyjnych w ży-
ciu nie tylko jednostkowym, ale także całej ludzkości uwzględniając wymiar 
historyczny, kulturowy, społeczny (Kozielecki 1987, 2002, 2004, 2007). Autor, 
inspirując się opracowaniami Stefana Szumana i Kazimierza Dąbrowskiego, defi-
niuje transgresję jako: (1) zdolność jednostki do przekraczania i poszerzania gra-
nic fizycznych, psychicznych, materialnych, społecznych i symbolicznych; (2) 
wewnętrzną dążność jednostki do wielokierunkowego rozwoju i ekspansji; (3) 
intencjonalne wychodzenie człowieka poza to, co posiada i czym jest, czyli posze-
rzanie własnych możliwości oraz pokonywanie barier i ograniczeń biologicznych, 
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psychicznych i kulturowych (Kozielecki 1987, s. 9–19; 2004, s. 39–48; 2007, 
s. 206–217; Nosal, Kozielecki 2011, s. 20–22). Przytoczone wyjaśnienia nie są 
na tyle ścisłe, by uznać je za definicje. J. Kozielecki stawia znak równości mię-
dzy transgresją a cechą gatunku ludzkiego; między tendencją jednostki do rozwo-
ju a jej świadomym i celowym działaniem. Skupiając się na transgresji jako na 
aktywności ludzkiej dowiadujemy się, że działalność ta polega na wychodzeniu 
człowieka poza granice dotychczasowych doświadczeń, myśli, przeżyć i osią-
gnięć oraz na tworzeniu nowych jakości (np. poszerzaniu terytorium fizycznego, 
osiągnięcie większego niż dotychczas zakresu kontroli). Zdaniem Kozieleckiego 
życie człowieka składa się w przeważającej mierze z czynności codziennych i ru-
tynowych, czyli powtarzalnych i nawykowych, które ukierunkowane są na reali-
zowanie podstawowych potrzeb. Jednak w pewnych okolicznościach jednostka 
podejmuje wyzwania i organizuje swoją strukturę psychofizyczną tak, aby móc 
podjąć czynności innowacyjne, czy też (choć z określeń niezbyt jasno wynika), 
transgresyjne. Do działań transgresyjnych należą bowiem – zdaniem autora –
działania ekspansywne, twórcze, ekspresyjne, które przekraczają istniejący stan 
rzeczy, których granice wychodzą poza granice osiągnięć materialnych, poznaw-
czych, społecznych. Wykonując je, człowiek przezwycięża swoje ograniczenia, 
swoją niedoskonałość i swoją skończoność. Dzięki temu tworzy nowe wartości 
i realizuje ambitne interesy. Opanowanie przyrody, odkrycia naukowe, wynalaz-
ki techniczne, rozwój sztuki, stanowienie prawa, łamanie konwencji, kształcenie 
swojego charakteru […] to nieliczne przykłady takiego sprawstwa. (Kozielecki 
2004, s. 39–48; 2009, s.  33). 

Transgresje osobiste, które mnie tu interesują, wiążą się więc z dyspozycją 
psychofizyczną człowieka, ze zmianami wywołanymi czynnikami społeczno-po-
lityczno-kulturowymi i temporalnymi, z koniecznością dostosowania się do wa-
runków życia, z potrzebami indywidualnymi i społecznymi, z twórczością czło-
wieka, z namysłem jednostki nad sensem życia (Kozielecki 1980, 1983, 1987, 
2001, 2004, 2007, 2009). 

Ten sam autor wymienia cztery rodzaje transgresji osobistych. Pierwszy 
rodzaj skierowany jest „ku rzeczom” i wyraża się w praktycznych działaniach 
zorientowanych na świat fizyczny. Motywacją do rozpoczęcia działań transgre-
syjnych jest chęć posiadania dóbr materialnych i terytorium. Drugi ukierunkowa-
ny jest „ku innym”. Polega na podjęciu takiego działania, by pomagać ludziom, 
przejąć inicjatywę w sprawach społecznych, wprowadzić nowy ład społeczny, 
osiągnąć większą dominację, sprawować władzę. Źródłem podjęcia takich dzia-
łań jest chęć powiększenia zakresu indywidualnej wolności. Kolejny rodzaj trans-
gresji to transgresje „ku symbolom”. Mają one charakter działań indywidualnych 
zmierzających do rozwijania własnej wiedzy o świecie i co więcej wzbogacenia 
szeroko rozumianej kultury poprzez dokonywanie aktów twórczych w obrębie 
nauki i sztuki. Czwarty nazywany jest transgresją „ku sobie”. Jednostka podej-
muje działania autokreacyjne związane z rozwijaniem swojego doświadczenia 
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biograficznego, dokonywaniem zmian w życiu, realizowaniem własnych projek-
tów i planów życiowych. Osoba kierowana jest wtedy pragnieniem samorozwoju 
i chęcią poprawy własnego losu (Kozielecki 1987, s. 61–62). Warto dodać, że 
działania transgresyjne są przeciwstawne zachowaniom ochronnym. Transgresyj-
ne zachowania pojawiają się bowiem wtedy, gdy człowiek chce poszerzyć swoje 
możliwości lub doświadcza własnych ograniczeń i próbuje je przekroczyć (Ko-
zielecki 2009). 

Sławomir Ślaski pisząc o transgresjach, poszukuje dodatkowych wyjaśnień 
terminu transgresja. Sięga do tłumaczenia dwóch zbliżonych znaczeniowo an-
gielskich czasowników do czasownika transgress, (oznaczajacego przekroczyć, 
wyjść poza, naruszać, łamać np. zasady); tj. do overcome i exceed (Collins English 
Dictionary 2009, s. 1734, 1178, 575). W przypadku pierwszego podaje następują-
ce znaczenia: pokonywać, opanowywać, przezwyciężać, zwyciężać. Jeśli chodzi 
o drugi, są to odpowiedniki polskich wyrazów przewyższać, przekraczać własne 
kompetencje (Ślaski 2011). Jak widać, znaczenia te są podobne do tych, które 
proponuje Kozielecki, ale w większym stopniu ukazują charakter czegoś wcze-
śniej niedostępnego jednostce, co może być rozpatrywane w kategorii wyczynu. 
Trafnie określenia te puentuje Maria Straś-Romanowska, pisząc, że dzięki celom 
i zachowaniom transgresyjnym człowieka przemiany wewnętrzne i zewnętrz-
ne o charakterze jednostkowym bądź ogólnoświatowym mogą być dokonywa-
ne zarówno w sensie dosłownym, jak i przenośnym (Straś-Romanowska 2011). 
A zatem wielu aktywności człowieka, sprzyjających wzbogacaniu doświadczeń 
biograficznych, nie można zaliczyć do działań o charakterze transgresyjnym, po-
mimo tego, że wywołują zmiany w obrębie sposobu myślenia, działania, odczu-
wania oraz nabywania przez niego kompetencji.

W tym opracowaniu zajmę się wybranymi formami i rodzajami pozytywnych 
działań transgresyjnych – takimi, które w procesie edukacyjnym i poradniczym 
można inicjować i obserwować. Skupię się jedynie na pozytywnych transgresjach 
osób dorosłych, gdyż zarówno w procesie nauczania, jak i doradzania oraz udzie-
lania porad tworzone są warunki właśnie takie, by osoby zainteresowane zmianą 
mogły przełamywać bądź poszerzać istniejące granice osobiste. 

Rozumienie osobistych granic psychologicznych 

W literaturze przedmiotu sprawa granic psychologicznych jest rzadko przez 
autorów podejmowana. Zazwyczaj pisze się o nich pośrednio, włączając te treści 
pomiędzy inne zagadnienia.

W potocznym rozumieniu „granica” kojarzy się z barierą uniemożliwiającą 
przejście na terytorium, którego stanowi obrys. Jest to dosłowne znaczenie tego 
pojęcia. W Słowniku języka polskiego można znaleźć wytłumaczenie, że jest to 
linia wyłączająca lub wydzielająca pewien teren czy określony obszar. Z przy-
toczonej definicji nie wynika jednak, że chodzi jedynie o przestrzeń fizyczną  
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i że zaznaczonej czy też rysującej się linii nie można przekraczać. Mnie interesują 
granice psychologiczne, które Pia Mellody nazywa „symbolicznymi ogrodzenia-
mi” każdej jednostki. Zdaniem autorki osobiste granice psychologiczne pełnią 
trzy podstawowe funkcje: powstrzymują innych przed wkraczaniem na prywatne 
terytorium jednostki i chronią przed nadużyciami ze strony innych; powstrzymują 
jednostkę przed wkraczaniem na prywatne terytorium innych ludzi i czynieniem 
nadużyć oraz pozwalają żyć ludziom w zgodzie z poczuciem tego „kim są”. Gra-
nice psychologiczne człowieka składają się z dwóch warstw: zewnętrznej i we-
wnętrznej. Pierwsza warstwa, tzw. granica zewnętrzna, pozwala ustalać dystans 
fizyczny (optymalną odległość i jednocześnie wzajemną gotowość lub jej brak 
do kontaktu dotykowego) pomiędzy dwiema stronami kontaktu interpersonalne-
go. Respektowanie granic zewnętrznych, własnych i cudzych, reguluje stosunki 
między ludźmi oraz chroni przed naruszaniem integralności i intymności osobi-
stej. Warstwa druga, tzw. granica wewnętrzna, osłania wartości, myśli, emocje 
i zachowania osoby oraz sprzyja utrzymaniu jej spójności. Jest związana z samo-
świadomością i poczuciem odpowiedzialności jednostki za to, co dzieje się w jej 
wnętrzu i co jest ujawniane na zewnątrz (Mellody 1993). Granice własnego „Ja” 
stale się zmieniają.

Granice psychologiczne nie określają jedynie limitu czegoś, wręcz przeciw-
nie, chronią posiadane zasoby, do których można zaliczyć np. energię życiową, 
rozumienie siebie i własnej historii życia, emocje, wartości, wzory i style zacho-
wań, światopogląd, ogólne nastawienie do siebie i świata, relacje z ludźmi, pro-
jekty i plany życiowe itd. Osoba dorosła musi znać granice swoich możliwości 
i umieć ocenić, kiedy doświadczenie transgresyjne jest jej potrzebne, a kiedy nie. 
Podjęcie słusznych decyzji związanych z rozpoczęciem lub powstrzymaniem 
zachowań transgresyjnych wymaga więc od jednostki znajomości siebie, rozu-
mienia swojego położenia, weryfikacji projektów życiowych oraz świadomości 
wpływów zewnętrznych. Ujawnianie planów i zachowań transgresyjnych doty-
czy przesuwania lub przekraczania granic własnych lub/i cudzych, jak również 
tych istniejących w świecie fizycznym, nienależących do kogoś. Doświadczenia 
transgresyjne wiązać się mogą z eksplorowaniem i zawłaszczaniem świata ze-
wnętrznego dla siebie. Motorem napędowym tego rodzaju zachowań ludzkich jest 
chęć posiadania, tworzenia, samospełnienia lub/i autokreacji (Kozielecki 1987). 
Dotyczy to przede wszystkim osób dorosłych, które zmagają się z różnorodnymi 
trudnościami i niejednokrotnie muszą sprostać wyzwaniom, które są zaskakujące 
i nieprzewidziane. Zagadnienia te były zawsze obecne w życiu ludzi dorosłych 
i ważne z osobistego i społecznego punktu widzenia, jednakże obecnie, w dobie 
ciągłych zmian i dominującego indywidualizmu, stały się swoistym wyzwaniem 
i nabrały szczególnego znaczenia.
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Wyzwania stojące przed osobą w okresie wczesnej  
i średniej dorosłości

Pisząc o dorosłości, odwołuję się do psychospołecznej koncep-
cji okresów życia ludzi dorosłych Daniela J. Levinsona i jego współpra-
cowników (Charlotte N. Darrow, Edwarda B. Klein’a, Mary H. Levinson, 
Braxtona McKee), opublikowanej w 1978 roku w Stanach Zjednoczonych. 

 Levinson i jego współpracownicy postrzegają życie człowieka jako cykl zmian 
biologicznych, psychicznych i społecznych występujących w określonych prze-
działach czasu, w trakcie których sygnały wysyłane przez organizm, psychikę 
i środowisko, skłaniają jednostkę do szukania sposobów radzenia sobie z wyzwa-
niami pojawiającymi się na poszczególnych etapach życia i rozwiązywania poja-
wiających się problemów. Konstruktywne działanie jednostki skutkuje nie tylko 
dobrym przystosowaniem się do panujących warunków, ale także rozwojem doj-
rzałej tożsamości, wyrażającej się jasnością wyborów indywidualnych wartości, 
celów i dążeń oraz ich urzeczywistnianiem w życiu osobistym i zawodowym oraz 
osiągnięciem poczucia ogólnej integracji, czyli pewną transgresyjnością (Levin-
son i inni 1978; McCrae, Costa 2005; Wojciechowska 2005, Appelt 2005; Oleś 
2012; Harwas-Napierała, Trempała 2002; Łoś 2010). 

W okresie wczesnej dorosłości przed człowiekiem stoi kilka ważnych wy-
zwań, których pokonanie może wiązać się z doświadczaniem transgresji. Może to 
być: osiągnięcie własnej autonomii i niezależności, określenie celów życiowych, 
realizacja własnych planów, znalezienie własnego miejsca na rynku pracy, two-
rzenie satysfakcjonujących związków z ludźmi, wybór partnera życiowego, peł-
nienie ról społecznych i zawodowych itp. Główny konflikt, z jakim musi zmagać 
się człowiek na tym etapie życia, wiąże się z zagubieniem pomiędzy dopiero co 
zdobytą niezależnością psychofizyczną a licznymi zobowiązaniami i oczekiwa-
niami społecznymi. Przeżywany wówczas wewnętrzny dyskomfort uświadamia 
jednostce dramatyzm ludzkiego życia, rozdarcie pomiędzy własnymi pragnienia-
mi i planami rozwojowymi a środowiskowymi możliwościami i ograniczeniami. 
Człowiek we wczesnej dorosłości dąży do wyzwolenia się ze społeczno-kulturo-
wych presji i próbuje żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami, zasadami, war-
tościami. Ten etap życia wymaga od niego wielokrotnego przekraczania swoich 
możliwości, jest także podsumowaniem dotychczasowych własnych wyborów, 
osiągnięć i niepowodzeń. Zdaniem D.J. Levinsona ludzie w tym okresie pomi-
mo swojej szczytowej sprawności psychofizycznej i dużej zdolności do zachowań 
transgresyjnych, nie zawsze samodzielnie umieją poradzić sobie z problemami 
związanymi z rozwojem na tym etapie i poszukują relacji z osobą bardziej niż oni 
doświadczoną, która może doradzać, uczyć, wspierać, inspirować, a nawet pro-
wadzić (Kargulowa 2006; Corey, Schneider Corey 2005; Wojciechowska 2005; 
Appelt 2005). 
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Średnia dorosłość charakteryzuje się już nieco innymi wyzwaniami: 
dokonaniem oceny przeszłości i przyszłości, porzuceniem złudzeń na temat 
własnej osoby i sytuacji życiowej, integrowaniem przeciwstawnych [i zarazem 
dopełniających się – przyp. A.C.] wymiarów ludzkiego istnienia (młodości – 
starości, męskości – kobiecości, twórczości – destrukcji, więzi z otoczeniem 
– oddzielenia). Intensywne zmagania jednostki z zadaniami tego okresu życia 
wywołują wewnętrzny kryzys, który jest naturalnym zjawiskiem. Na tym 
etapie pojawia się cierpienie związane z uświadomieniem sobie prawdy o sobie 
i własnym życiu (podsumowanie dokonań, porażek i zmian psychofizycznych), 
z szacowaniem tego, co w perspektywie przyszłości jest osiągalne i nieosiągalne, 
godzeniem się ze stratą ważnych osób i własnym przemijaniem. Wysiłek łączący 
się z rozwiązaniem kryzysu połowy życia i dążenie do uzyskania integracji wyżej 
wymienionych wymiarów egzystencji prowadzą do opracowania nowej struktury 
życia, odpowiedniej dla wieku i sytuacji (Oleś 2012, s. 215), co stanowi nie lada 
wyzwanie i może wyzwalać działania transgresyjne. Pomyślne przechodzenie lu-
dzi przez procesy zmian w okresie średniej dorosłości skutkuje osiągnięciem rów-
nowagi psychicznej, poczucia sensu własnego życia, wzrostem samoświadomości 
oraz odwagą ujawniania tożsamości w dużo większym stopniu niż w poprzednim 
okresie życia, bez tłumienia i specjalnego akcentowania indywidualnych cech 
osobowości (Corey, Schneider Corey 2005, Oleś 2012).

Nietrudno zauważyć, że wyzwania stojące przed jednostką w pierwszym opi-
sywanym okresie dorosłości lokują się w relacji człowieka ze światem zewnętrz-
nym. Z kolei na drugim etapie charakter wyzwań jest znacznie bardziej skierowa-
ny do wewnątrz. 

Ten model dorosłości, jak zresztą każdy inny, wprawdzie nie uwzględnia ca-
łego bogactwa ludzkiego życia i z pewnością nie należy trzymać się sztywno wy-
dzielonych w nim ram czasowych i zadań wpisanych w okres wczesnej i średniej 
dorosłości, jednakże wskazuje takie momenty w przebiegu życia, które wymagają 
podjęcia znacznego wysiłku prowadzącego do działań transgresyjnych. Jest to ko-
nieczne, zwłaszcza że – jak pisze G. Corey i M. Schneider Corey – współcześnie 
cykle ludzkiego życia i wyzwania na poszczególnych etapach ulegają różnym 
przesunięciom, że zależne są od wielu czynników: kultury, czasu historycznego, 
warunków środowiskowych, płci, rasy etc. (Corey, Schneider Corey 2005). Pro-
pozycja Levinsona i jego współpracowników wydaje się więc ciekawa i w mia-
rę uniwersalna. Ma związek z doświadczeniami osób dorosłych, które spotykam 
w mojej pracy nauczyciela akademickiego i doradcy. Stanowić także może punkt 
wyjścia do dalszych rozważań na temat udziału osób trzecich w inspirowaniu 
u innych działań transgresyjnych.
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Transgresyjny wymiar sytuacji edukacyjnej i poradniczej 

W ostatnich latach nastąpiły zmiany w zakresie postrzegania roli formalnej 
edukacji dorosłych i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. W podejściu 
humanistycznym wskazuje się na pomocowy charakter edukacji (transformatyw-
nej, egzystencjalnej, biograficznej) i edukacyjny charakter poradnictwa (dyrek-
tywnego, egzystencjalnego, liberalnego, biograficznego). Zarówno edukacja, jak 
i poradnictwo są ważnymi procesami życia społecznego i „miejscami” aktywno-
ści osób dorosłych. Stwarzają one możliwości dokonywania zmian w całożycio-
wym uczeniu osób we wczesnej i średniej dorosłości i wprowadzania pozytyw-
nych transgresji w ich życiu. Transgresyjne zmiany dotyczą przełożenia akcentów 
w postrzeganiu nauczyciela i doradcy z traktowania ich jako twórców procesu 
edukacyjnego, czy też pomocowego, na rzecz podkreślenia wartości czynnego 
udziału studentów i osób radzących się w edukacji i poradnictwie. (Kargulowa 
2006; Kargul 2005; Illeris 2006). Alicja Kargulowa pisze, że dzisiaj coraz częściej 
dzieje się tak, że uczący się lub korzystający z pomocy aranżują sytuacje eduka-
cyjne bądź poradnicze tak, by mogli brać udział w kreowaniu swego życia, w two-
rzeniu własnej biografii, w rozwiązywaniu życiowych problemów, w pokonywaniu 
stanów swojej bezradności (Kargulowa 2006). 

W pomocy psychologiczno-pedagogicznej w połowie XX wieku nastąpiła 
poważna zmiana w rozumieniu zachodzących procesów. W poradnictwie doszło 
do niezwykle znaczącego paradygmatycznego przesunięcia przedmiotu uwagi do-
radcy. Poprzednio był skoncentrowany na diagnozowanym problemie, a obecnie 
koncentruje się na osobie radzącej się, której ten problem dotyczy. Od instrumen-
talnego spojrzenia na ludzkie sprawy nastąpiło przejście ku podmiotowi, który nie 
jest tak, jak poprzednio, stygmatyzowany z tytułu posiadanych trudności, proble-
mów czy dysfunkcji. Sytuacja poradnicza stała się spotkaniem indywidualności 
– osoby radzącej się i doradcy – gdzie w konkretnej przestrzeni i czasie dochodzi 
do współpracy, w trakcie której osoby dorosłe mają możliwość odsłaniania i wy-
rażania siebie po to, by wyznaczyć sobie kierunek pożądanych zmian (Kargulowa 
2004; Czerkawska 2009).

W edukacji dorosłych podobnie – jak pisze Knud Illernis – uczenie się 
w okresie dorosłości zaczęło sytuować się w całkowicie nowej perspektywie (Ille-
ris 2006). Uznaje się bowiem, że dorosły uczestnik procesów edukacyjnych wie 
lepiej, czego potrzebuje się nauczyć, zna swoje cele i ma pewne spójne strategie 
ich realizowania. Wspomniany badacz podaje trzy praktyczne zasady istotne przy 
organizacji edukacji dorosłych: (1) ludzie dorośli uczą się tego, czego chcą uczyć 
się i tego, co jest dla nich znaczące; (2) ludzie dorośli korzystają ze źródeł, które 
już wykorzystywali w uczeniu się; (3) ludzie dorośli przyjmują odpowiedzialność 
za własne uczenie się w takim stopniu, w jakim chcą je przyjąć (o ile mają po temu 
możność) (Illeris 2006, s. 232, 233), a więc także doszło do upodmiotowienia 
uczącego się.



O transgresji w edukacji dorosłych i poradnictwie 101

Przy uznaniu podmiotowości jednostki w edukacji, a zwłaszcza w porad-
nictwie, przyjmowane są dwie wizje życia człowieka. W pierwszej z nich życie 
sprowadza się do procesów przystosowania się człowieka do istniejących wa-
runków i panujących zasad społecznych, zaspokajania potrzeb rozwojowych, 
poszukiwania równowagi psychofizycznej, podejmowania oczekiwanych zadań. 
Udzielając pomocy, stosuje się doraźne środki, podejmuje interwencje pomoco-
we, które mają charakter działań krótkotrwałych, doraźnych i ukierunkowane są 
na kompensowanie braków, korygowanie i modyfikowanie zachowań, uczenie 
umiejętności społecznie pożądanych, udzielanie podpowiedzi i dawanie goto-
wych rozwiązań na pytanie – jak żyć? (Kulczycki 1982, 1998; Kargulowa, 1986, 
2004; Wojtasik, 1993, 1998). A więc nie odwołuje się do możliwości włącze-
nia zachowań transgresyjnych, gdyż przede wszystkim akcentuje się zachowa-
nia przystosowawcze i ochronne. Przy podejściu drugim życie traktuje się jako 
dążenie jednostki do samorealizacji, spełnienia swego posłannictwa życiowego 
poprzez wysiłki, cierpienia, próby radzenia sobie ze sprzecznościami w działal-
ności człowieka w świecie, przez zachowania transgresyjne i twórcze. Formy po-
mocy w tym wypadku wymagają większego zaangażowania doradcy, są bardziej 
rozłożone w czasie, wysiłki obu podmiotów zmierzają do tworzenia atmosfery 
sprzyjającej wielostronnemu i wielopoziomowemu rozwojowi osoby radzącej się, 
syntetyzowaniu doświadczeń, budzeniu lub wzmacnianiu autentyczności i auto-
nomii, zachęcają do osiągania satysfakcji z życia i dążenia do nowych jakości 
poprzez skłanianie do poszukiwania własnych odpowiedzi na pytanie – kim być? 
i jak żyć? (Kulczycki 1982, 1998; Kaja, 1980; Kargulowa, 1986, 2004; Wojtasik, 
1993, 1998; Kargulowa, Wojtasik 2003).

Jak widać, istnieją pewne wspólne elementy i powiązania pomiędzy edukacją 
i poradnictwem przy podejściu akcentującym całożyciowy rozwój osób dorosłych 
pomiędzy działaniami podejmowanymi przez doradców i radzących się oraz na-
uczycieli dorosłych i dorosłych uczniów. Najważniejsze z nich to:
–  analiza pozytywnych i negatywnych doświadczeń z różnych obszarów życia 

rodzinnego, zawodowego, społecznego,
–  tworzenie optymalnych warunków (bezpieczeństwo, empatia, uważność) do 

osobistego rozwoju, uzyskania lub/i utrzymania autonomii i organizacji wła-
snego doświadczenia, w tym także transgresyjnego, 

–  podejmowanie wspólnych działań z ludźmi (obywatelskich, lokalnych),
–  zwracanie uwagi na rozwój kompetencji biograficznych potrzebnych do prze-

zwyciężania problemów i podnoszenia jakości życia, 
–  towarzyszenie w procesie rozwiązywania problemów,
–  wzmacnianie refleksyjności jednostek w odniesieniu do własnych doświad-

czeń i świata zewnętrznego, 
–  zachęcanie do rekonstruowania indywidualnej historii życia i wprowadzania 

dalszych zmian w życiu (Kargul 2005; Kargulowa 2006; Gołębniak 2009; Te-
usz 2009; Minta 2009). 
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Powyższe formy działań edukacyjno-poradniczych w sposób niezwykle 
spójny korespondują z wyzwaniami okresów wczesnej i średniej dorosłości oraz 
wcześniej scharakteryzowanymi możliwościami doświadczania transgresji osób 
dorosłych.

 W sytuacjach – edukacyjnej i poradniczej – zachodzi wiele dynamicznych 
procesów o charakterze interpersonalnym i intrapsychicznym. Gdyby warunki 
pracy były wytwarzane zgodnie z zaleceniami głębokiego rozumienia zadań po-
radnictwa i edukacji, sprzyjałyby uczestnikom tych procesów w organizowaniu 
własnych przeżyć i doświadczeń oraz umożliwiały podejmowanie decyzji doty-
czących ewentualnych działań transgresyjnych skierowanych „ku rzeczom”, „ku 
innym”, „ku symbolom” czy „ku sobie”. Jednak nie zawsze tak się dzieje.

Urszula Tokarska krytykuje polskie programy edukacyjne za to, że nie ma 
w nich miejsca na ważne tematy życiowe. Autorka stawia wiele retorycznych 
pytań: czego uczymy się w rodzinie? w szkole? w grupie nieformalnej? co jest 
konieczne, by radzić sobie w życiu? przezwyciężać kryzysy? określać i aktuali-
zować własną tożsamość? wypracować odporność na lęk i frustrację? które te-
maty życia są pomijane i dlaczego? Koncentrując myśli wokół tych pytań, zasta-
nawiam się, gdzie ludzie dorośli mogą weryfikować zdobytą wiedzę i nabywać 
nowe umiejętności potrzebne do życia. Wielu dorosłych nie rozumie, dlaczego 
ich aktualne życie nie przynosi im tyle satysfakcji, ile by chcieli. Prawdopodob-
nie niewielka grupa osób wiąże własne niepowodzenia z małą wiedzą na temat 
samych siebie, nierozumieniem własnej historii życia, słabą znajomością ludzkiej 
psychiki, zaniedbaniem z okresu dzieciństwa i młodości, schematycznymi stra-
tegiami radzenia sobie, zachowawczym stylem życia. Przywoływana psycholog 
proponuje wprowadzenie tzw. profilaktyki egzystencjalnej, która byłaby prowa-
dzona dla młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia polegałyby na przygotowywaniu 
ludzi do dokonywania zmian życiowych związanych z takimi zjawiskami jak: 
miłość, lęk, radość, wdzięczność, cierpienie, śmierć, niezależność, które obecnie 
są źródłem wielu problemów (Tokarska 2002). 

Osoby we wczesnej i średniej dorosłości będące studentami kierunków ta-
kich, jak: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, mają moż-
liwość zdobywania wiedzy i umiejętności, a także analizowania w pewnym 
ograniczonym zakresie własnych doświadczeń z nimi złączonych. Studiowanie 
„przedmiotów” związanych z analizą ludzkich zachowań, problemów i procesów 
pomocowych jak i korzystanie z pomocy doradców podczas spotkań poradni-
czych, owocując wymianą informacji i wiedzy na temat ważnych treści dotyczą-
cych życia codziennego, inspirują do poszukiwania rozwiązań skomplikowanych 
ludzkich spraw tak, by jednostka mogła sprostać osobistym wyzwaniom. Niektóre 
osoby dorosłe korzystające z jednej bądź drugiej formy – edukacji lub poradnic-
twa – dokonują zmian w swoim myśleniu o życiu na poziomie tego, co posiada-
ją i kim są, a zatem mają okazję poszerzania lub/i przekraczania własnych gra-
nic. Wykorzystywanie dyspozycji do zachowań transgresyjnych przez te osoby 
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dorosłe, w sytuacji edukacyjnej bądź poradniczej związane jest z tworzeniem 
bezpiecznych warunków we wspólnej przestrzeni działania, w której studenci lub 
radzący się mogą dzielić się swoim światem przeżyć, pragnień, uczuć i zdarzeń 
w trakcie dochodzenia do jakościowych zmian w życiu. Mają możliwość kon-
frontowania wiedzy zawartej w treści tematów poruszanych w trakcie spotkań 
z nauczycielami lub doradcami z treściami własnych przeżyć, z własnymi emo-
cjami, sukcesami, niepowodzeniami, możliwościami i ograniczeniami. Z kolei 
dorośli niemający takiej sposobności „przerabiają” ważne dla siebie tematy w in-
nych relacjach międzyludzkich i innych okolicznościach życia społecznego, co 
– zważywszy na złożony proces transgresji – niejednokrotnie może być zadaniem 
o wiele trudniejszym. 

Nauczyciel lub doradca osób dorosłych nierzadko staje się inicjato-
rem zmian w ich życiu. Korzystając z własnych doświadczeń zawodowych 

w poniższej części zaprezentuję rozważania na temat doświadczeń transgresyj-
nych osób dorosłych. 

Praca z osobami dorosłymi dokonującymi transgresji osobistych 

Zaobserwowałam, że studenci mają różną gotowość do wprowadzania jako-
ściowych zmian w swoim życiu. Są tacy, którzy chłoną wiedzę i są nastawieni 
na opanowywanie nowych umiejętności pod wpływem realizowanych tematów 
związanych z pomaganiem, inni traktują tego rodzaju treści z dużym dystansem. 
Spośród obu tych grup studentów – bardziej zaangażowanych i mniej niezaanga-
żowanych w proces edukacji – są też tacy studenci i inne osoby w okresie wczesnej 
i średniej dorosłości, które poszukują wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 
Zwykle sytuację poradniczą oddziela się od edukacyjnej. Tę pierwszą kojarzy się 
z krótkotrwałą interwencją wywołującą zmiany, w tym także transgresje. Z kolei 
sytuacja edukacyjna postrzegana jest jako ta, w ramach której poważne zmiany 
zachodzą w sposób zaplanowany w toku całego kształcenia, więc znacznie 
wolniejszy. Jeśli pojawiają się transgresje – nie były one przewidywane progra-
mem kształcenia. Zachodzi pytanie: czy zawsze tak jest? 

Niekiedy w przypadku procesów pomocowych zmiany na poziomie trans-
gresji nie są pożądane. Gdy położenie życiowe osoby dorosłej tego nie wymaga 
lub wymaga, ale nie jest ona na to gotowa, nie wymusza się tak głębokich zmian. 
Istnieje zasada, że pracuje się z osobą radzącą na takim poziomie, który jest przez 
nią zaakceptowany i dla niej korzystny. Zwykle nie przekracza się granic oczeki-
wanego wpływu. Z kolei w instytucjonalnej edukacji dorosłych proponuje się bar-
dzo różne ze względu na poziom trudności zagadnienia i tematy do studiowania. 
Treści te zazwyczaj nie są ukierunkowane na poszczególnych odbiorców pomocy, 
i ich ranga może mieć dla poszczególnych słuchaczy różne znaczenia. Niekie-
dy jedno usłyszane zdanie, jeden przeczytany tekst, cykl zajęć związany z da-
nym przedmiotem może spowodować zwrot myślenia i stać się w konsekwencji 
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źródłem osobistych transgresji. Aby tak się stało, musi istnieć rozwinięta dążność 
jednostki do wprowadzenia konkretnej zmiany życiowej na poziomie transgresyj-
nym. Okoliczność wywołująca taką zmianę, musi umożliwiać przełamanie barie-
ry zewnętrznej lub wewnętrznej (sytuacji trudnej, kryzysowej, rozwojowej), którą 
osoba dorosła chciałaby pokonać, którą najczęściej dobrze zna i którą w przeszło-
ści prawdopodobnie wielokrotnie próbowała przezwyciężyć. Istnieje jeszcze dru-
gi warunek powodzenia w doświadczaniu transgresji – to umiejętność korzysta-
nia z zasobów wewnętrznych, którymi jednostka dysponuje: potrzeby rozwojowe, 
odpowiedni poziom energii życiowej, umiejętność radzenia sobie z emocjami, 
motywowania się, znoszenia trudu i cierpienia itp. Kolejną ważną kwestią jest po-
szukiwanie wsparcia bliskich, życzliwych osób i jeśli to możliwe organizowanie 
sobie bardziej sprzyjających warunków życia codziennego. 

Nauczyciele osób dorosłych i doradcy zdają sobie sprawę, że studenci i ra-
dzący się w okresie wczesnej i średniej dorosłości mogą poszukiwać sposobności 
do dokonywania transgresji osobistych. Taka poważna metamorfoza nie zawsze 
ma charakter intencjonalny, niekiedy można ją zaliczyć do zabiegów mimowol-
nych, nieplanowanych i przypadkowych. Niektóre z nich bywają wywołane przez 
okoliczności zewnętrzne – ludzi i zdarzenia. Inne z kolei wynikają z celowych, 
planowanych oddziaływań. Bez względu na okoliczności, aby doświadczenie 
transgresyjne miało miejsce, jednostka musi posiadać zasoby wewnętrzne i z nich 
korzystać przy dążeniu do zmiany. 

Na poniższym schemacie przedstawiam proces dokonywania transgresji oso-
bistych przez studentów i inne osoby dorosłe. 

Rys. 1. Przebieg procesu doświadczania transgresji osobistej

Źródło: opracowanie własne.
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Proces dokonywania pozytywnych transgresji osobistych przyczynia się 
do wypracowania zmiany w świadomości człowieka, wpływa na kształtowanie 
norm, poglądów i postaw. Następuje jakościowy postęp myślenia, który przekłada 
się również na zmianę postawy wobec trudnego zadania życiowego i przekrocze-
nia siebie. Na schemacie wskazałam na trzy etapy procesu doświadczania pozy-
tywnej transgresji osobistej: (1) dostrzeżenie bariery, którą jednostka chce lub 
musi pokonać oraz uświadomienie sobie granicy, która wymaga przekroczenia 
lub poszerzenia; (2) wypracowywanie zmiany – czyli pokonywanie dotychczaso-
wych schematów myślenia, odczuwania, wartościowania i działania przy użyciu 
swoich potencjalnych możliwości i warunków zewnętrznych oraz organizowanie 
transgresyjnych zachowań prowadzących do celu; (3) osiągnięcie zamierzonego 
rezultatu.

Pozytywne transgresje osób dorosłych mogą przebiegać w różnych kierun-
kach. Jednostka wywołuje zmianę w sobie i w świecie zewnętrznym, nadaje 
nowe znaczenia otaczającej rzeczywistości, tym samym kreuje nową jakość życia 
i dokonuje samoaktualizacji. W przypadku znanych mi studentów Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej i klientów Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pe-
dagogicznej transgresje osobiste najczęściej dotyczą przekraczania granic w za-
kresie własnego psychologicznego rozwoju oraz poszerzania wiedzy o świecie 
i rozwijania zdolności twórczych, a więc są to tzw. transgresje „ku sobie” i „ku 
symbolom”. Przeobrażenia, dokonania i niecodzienne osiągnięcia wykraczające 
poza ramy dotychczasowego funkcjonowania dotyczą poprawy jakości własnej 
egzystencji w sferze rodzinnej i zawodowej, ukierunkowania własnego rozwoju 
i realizacji celów życiowych, odbudowywania zasobów psychicznych po prze-
życiu dramatycznych wydarzeń, pokonania kryzysów rozwojowych charaktery-
stycznych dla poszczególnych etapów dorosłości, przezwyciężania doświadczeń 
wyniesionych z rodziny pochodzenia, godzenia się z własnym przemijaniem 
i poszukiwaniem sposobów na samourzeczywistnianie pomimo świadomości nie-
uniknionej śmierci. Doświadczenia transgresyjne dotyczą trudnych „tematów” 
i wymagają dużego wysiłku ze strony jednostki w przezwyciężaniu schematów 
myślenia, odczuwania, wartościowania i działania oraz ogromnego nakładu pracy 
w budowaniu i utrzymaniu nowych struktur życia i kolejnego ich przebudowania 
w zależności od etapu rozwojowego i sytuacji życiowej, która stawia przed czło-
wiekiem kolejne wyzwania. 

Doświadczenia transgresyjne osób dorosłych rozciągają się na dwóch bie-
gunach ludzkiej aktywności. Z jednej strony łączą się z zachowaniami i działa-
niami adaptacyjnymi (przystosowanie), z drugiej z zachowaniami i działaniami 
emancypacyjnymi (wyzwolenie). Dotyczą zatem dwóch ważnych obszarów edu-
kacji i poradnictwa – przygotowania do życia i uczynienia go bardziej znaczącym 
i znośnym. Transgresje przypominają pokonywanie trudności i rozwiązywanie 
problemów życiowych i mogą być z nimi mylone. J. Kozielecki pisze, że każdy 
problem jest pewnego rodzaju trudnością, ale nie każda trudność jest problemem 
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(Kozielecki 1969, s. 14). Wydaje się, że w przypadku transgresji jest właśnie tak, 
iż stanowi ona coś znacznie więcej niż rozwiązanie problemu. Transgresja jest 
wyzwaniem przed którym stają osoby dorosłe, które w sposób świadomy choć nie 
zawsze od początku zamierzony i intencjonalny, mogą dokonywać znaczących 
zmian w swoim życiu. Temat ten wymaga dalszych poradoznawczo-andragogicz-
nych studiów i analiz ludzkich zachowań w różnych sytuacjach.
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About transgression in adult education and counselling 

Key words: early and middle adulthood, transgression, personal transgression, 
transgressive experience, psychological border, counselling and educational 
situation in lifelong perspective.
Summary: In the following article I would like to present personal transgressions 
of adults that may happen in educational and counselling situation. Subject areas of 
classes connected with professional helping and counselling, concerning directions 
and methods of making changes in life, are becoming a source of transgressive 
experience for some students and almost all counselled adults. I am presenting 
present different kinds of personal transgression and processes connected with 
experiencing them.
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