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Streszczenie: Artykuł jest próbą włączenia Bogdana Suchodolskiego w krąg twór-

ców współczesnej myśli andragogicznej. Lektura książki znamienitego humanisty, 

Skąd i dokąd idziemy (1939), zestawiona z jego ostatnim dziełem, Education per-

manente en profondeur (1993), prowadzi do interesujących wniosków, które rzuca-

ją wiele światła nie tylko na twórczość samego Suchodolskiego, ale i początki 

funkcjonowania andragogiki jako dyscypliny naukowej 

 
„Humanizm – filozofia edukacji permanentnej”1 

 

 

Perspektywa historyczna jest dziś perspektywą niedocenianą w naukach o 

wychowaniu. Historia wychowania opiera się na metodologicznym i faktogra-

ficznym dorobku z czasów pedagogiki socjalistycznej, dla którego główną prze-

ciwwagą jest przedwojenny podręcznik Stanisława Kota i opracowania na nim 

bazujące. Historia wychowania człowieka dorosłego czy też dzieje myśli 

andragogicznej nie są nawet terminami w literaturze „utartymi”, a tym bardziej 

przedmiotami obecnymi w kształceniu akademickim. Dokonana w tym zakresie 

praca historyków wychowania nie wypełnia zaistniałej luki i jest tylko dla an-

dragogów pozornym rozgrzeszeniem. W samych bowiem podręcznikach do 

historii wychowania, jak trafnie zauważa Agnieszka Stopińska-Pająk, rozważa-

nia andragogiczne prowadzone są bądź to na marginesie innych kwestii, bądź 

realizowane w nieprzystająco wąskim zakresie czy ukazane jako wkład w roz-

wój samej tylko pedagogiki
2
. Tymczasem, spojrzenie historyczne jest optyką dla 

humanistyki konstytutywną. Stąd też dopominanie się wspomnianej autorki o 

                                                      
1  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 64. 
2  A. Stopińska-Pająk: Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem polskiej myśli andragogicz-

nej. W: Jałmużna T., Michalska I., Michalski G. (Red.): Konteksty i metody w badaniach histo-

ryczno-pedagogicznych. Kraków 2004. Por. także: A. Stopińska-Pająk: Pionierzy instytucjonal-

nej refleksji andragogicznej. W: Aleksander T.,  Barwińska D. (Red.): Stan i perspektywy roz-

woju refleksji nad edukacją dorosłych. Kraków-Radom 2007. 
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namysł historyczny nad wychowaniem dorosłych jest ważnym argumentem w 

grze o humanistyczny paradygmat andragogiki. Stawka jest zatem wysoka, gdyż 

zagrożeniem może okazać się nieprzystający do przedmiotu zainteresowań ilo-

ściowy scjentyzm lub dyscyplinarny niebyt. 

Powyższe niedostatki myśli andragogicznej wymagają sięgnięcia do nie-

przebranych rezerwuarów sensów niedocenionych, zapomnianych i nieodkry-

tych. Na obszarze dziejów myśli andragogicznej wciąż niedoceniona i nie do 

końca odkryta wydaje się twórczość Bogdana Suchodolskiego
3
 – nie tylko ta 

„naznaczona”, z okresu sprzyjania pedagogice socjalistycznej, ale także przed-

wojenna i powstała już pod koniec życia. Jego ostatnia książka – Education 

permanente en profondeur
4
 – ukazała się w języku polski dopiero w 10 lat po jej 

pierwszym zagranicznym wydaniu, mimo że już sam tytuł: Edukacja perma-

nentna, rozdroża i nadzieje
5
 sugeruje tematykę andragogiczną. Od poświęcenia 

nieco większej uwagi temu dziełu chciałbym rozpocząć prowadzone tu analizy. 

 

*** 

We wspomnianej książce o edukacji permanentnej Bogdan Suchodolski 

stwierdza: „Żadna inna koncepcja pedagogiczna nie uzyskała dotąd tak ważnego 

znaczenia i tak szerokiego oddźwięku”
6
. Z pierwszym jej ujęciem możemy spo-

tkać się „w głośnym memorandum angielskim znanym powszechnie pod tytułem 

A. L. Smith Report (1919)”
7
. Sięgając nieco dalej w przeszłość, wspomnieć na-

leżałoby jeszcze dawne Chiny i Indie, starożytną Grecję, cywilizację chrześci-

jańską czy tradycję humanistyczną... – mimochodem dodaje autor
8
. 

 Problematyka edukacji permanentnej jest względnie jasna, gdy sprowa-

dzamy ją do całożyciowego doskonalenia zawodowego. Postęp nauki i techniki, 

które wyznaczają charakter pracy człowieka, stawia jej konieczność i kształt w 

pozycji pewnej oczywistości. Kwestia znacznie się jednak komplikuje, gdy sku-

                                                      
3  Sytuowanie Bogdana Suchodolskiego w gronie pionierów andragogiki wymagać może krótkiego 

wyjaśnienia. W notkach biograficznych profesor nazywany jest przede wszystkim pedagogiem i 

z pedagogiką łączony, tym niemniej jego dorobek mieści się w znacznej mierze w obszarze zain-

teresowań nauki o wychowaniu dorosłych, choć może nie zawsze ma to swoje odzwierciedlenie 

w publikacjach andragogicznych. Zwykle tam, gdzie rozważania pedagogiczne prowadzone są z 

perspektywy kulturowej – dotyczą dorosłości; wynika to z powszechnej wiedzy o etapach roz-

woju człowieka i sugeruje także bezpośrednie związki andragogiki z pedagogiką kultury, której 

głównym przedstawicielem jest przecież, obok Bogdana Nawroczyńskiego i Sergiusza Hessena, 

Bogdan Suchodolski. Ponadto, trendy współczesnej nauki uwalniają myśl poszukującą od impera-

tywu paradygmatycznych granic i dyscyplinarnych ram. Jest to szansa także na rozwój andragogiki, 

której niezwykle zróżnicowany przedmiot wręcz upomina się o podobną strategię – interdyscypli-

narność nie jest już kwestią merytorycznego luksusu, lecz naukowej odpowiedzialności. 
4  B. Suchodolski: Education permanente en profondeur. Hamburg 1993.Książka wydana już po 

śmierci autora (1992). 
5  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003. 
6  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 39. 
7  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 39. 
8  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 39. 
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pimy się na szerszym – za to bardziej adekwatnym – ujęciu, które przyjmuje 

formę „przygotowania jednostki do społecznych i politycznych przemian po to, 

by pobudzić jej udział w walce o naprawę świata”
9
. Druga z wymienionych 

perspektyw –  być może przez pewną patetyczność lub znaczną abstrakcyjność 

używanych pojęć – stała się obiektem niebezpiecznych pominięć andragogicz-

nych. Tymczasem, sprowadzić ją należy do samej „istoty zjawisk kształcenia 

ludzkich jednostek”, do przestrzeni uruchamianej na przepełnionych „niepoko-

jem i zwątpieniami, nadziejami i radościami, dramatyzmem konfliktów” ludz-

kich rozdrożach
10

. Taka perspektywa nabrała swojego znaczenia wraz z postę-

pem dziejów, bowiem: „Ewolucja człowieka od istoty płynącej z nurtem biogra-

fii do istoty będącej moderatorem biografii wywołała jednak nie tylko pożądane 

konsekwencje”
11

, które ulegną zwielokrotnieniu przez uwiązanie edukacji per-

manentnej w sferze kształcenia zawodowego. Poważnie zatem należy potrakto-

wać zarówno przestrogi Suchodolskiego, który pozytywną wizję przyszłości 

uzależnia od przezwyciężenia antynomii przygotowania do życia i kształcenia 

osobowości, jak i z nimi współbrzmiącą diagnozę Herberta Georga Wellsa okre-

ślającego współczesną epokę jako wyścig między wychowaniem i katastrofą
12

. 

Edukacja permanentna nie może być zatem kontynuacją kształcenia realizowa-

nego w pierwszych etapach życia człowieka, lecz stanowić proces ciągły, towa-

rzyszący całej ewolucji ludzkiego życia. Albowiem odznacza się ona „głębszym 

wymiarem niż kształcenie umiejętności zawodowych. Chodzi tu o wymiar po 

porostu ludzki, a więc o taki aspekt osobowości, który decyduje o podstawo-

wym wyborze wartości, motywacji i stylu życia. Edukacja permanentna sięga 

więc istoty ludzkiej kondycji”
13

. Dlatego też należy być świadomym różnicy 

między kształceniem dorosłych (edukacja jednostek w czasie dojrzałości) a 

edukacją permanentną jako „współczesną odmianą kształcenia ogólnego”
14

 

oraz należy „zaprzeczyć rozpowszechnionej opinii, wedle której rozwój i postęp 

można mierzyć wskaźnikami technicznymi i ekonomicznymi, ponieważ są wol-

ne od kontekstu ludzkiego i społecznego”
15

. 

Dla Suchodolskiego jednym z zasadniczych warunków edukacji perma-

nentnej jest „nieustanna i zwycięska walka z alienacją. Bez tej perspektywy 

wszelka edukacja permanentna nie ma żadnych szans. Ogranicza się wtedy do 

kursów doskonalenia zawodowego”
16

. Autor wyróżnia tu trzy pola, na których 

                                                      
9  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 167. 
10  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 167. 
11  U. Tabor: Biograficzne uwarunkowania rozwoju nauczyciela. Analiza jakościowa. Katowice 

2008, s. 7. 
12  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 179. 
13  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 57. 
14  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 43. Poza tym, 

nawet kształcenie zawodowe nie dotyczy tylko wiedzy i umiejętności, ale przeżyć i doświad-

czeń. 
15  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 92. 
16  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 54. 
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konieczne jest współcześnie przezwyciężenie owej alienacji. Mowa tu o pro-

dukcyjnym i konsumpcyjnym charakterze struktury życia społecznego (oczywi-

ście Suchodolski nie neguje ważności warunkującego także edukację statusu 

materialnego), o niebezpieczeństwach „życia zmaterializowanego” objawiające-

go się w fetyszyzmie i fascynacji dobrami materialnymi oraz o (paradoksalnie) 

nie do końca korzystnych więzach łączących edukację i kulturę, gdzie snobizm, 

elitaryzm i zbanalizowana, nastawiona na rozrywkę kultura masowa nie realizu-

ją projektu „kultury jednocześnie komunikatywnej i pobudzającej”
17

. Zwróćmy 

zatem uwagę, że zasadniczy aspekt edukacji permanentnej warunkowany jest 

historycznie, wedle stopnia rozwoju cywilizacji oraz dostępnej puli narzędzi 

niwelujących wspomnianą alienację. Historyczna perspektywa – nieodłączna w 

humanistyce – wymaga „krytycznej weryfikacji tradycyjnej koncepcji kształce-

nia, koncepcji, która uformowała się w zupełnie odmiennych warunkach ży-

cia”
18

. Owa zmienność i zróżnicowanie nie sięga jednak samego sedna – zasad-

niczą istotą pozostaje sam człowiek oparty o uniwersalne wartości. 

Ekonomia stałości i zmienności ujawnia charakterystyczne dla Suchodol-

skiego postrzeganie edukacji. Dokonuje się ono w duchu dwoistości, którą nale-

ży uznać za kategorię kluczową dla recepcji całej twórczości profesora. Oczywi-

ście, jej analiza nie sprowadza się li tylko do mechanicznego wyszukiwania 

dwuelementowych zagadnień – dwoistość jest figurą problematyczną i wymaga 

szczególnie odpowiedzialnego potraktowania. Mimo to, trudno uwierzyć, że 

kategoria ta tak długo czekała na książkę pokroju tekstu Lecha Witkowskiego
19

. 

Wszakże już w swoich najwcześniejszych, przedwojennych dziełach Suchodol-

ski zupełnie wyraźnie stosował tę dominantę. Co więcej, znaczenie podkreślanej 

tu perspektywy w myśleniu o wychowaniu wykracza poza dorobek Bogdana 

Suchodolskiego, bowiem  „dwoistość jest kategorią niezbędną w pedagogice, 

metodologicznie zaś zasada dwoistości […] może być instrumentem chroniącym 

teorię i praktykę pedagogiczną przed skrajnymi wyborami, albo jałowymi spo-

rami między stanowiskami grzeszącymi rozmaicie motywowanym choć podob-

nie redukcyjnym nastawieniem wobec złożoności ontologicznej świata eduka-

cji”
20

. Wspomniana książka zasługuje na świetne recenzje, dlatego przytoczenie 

zaledwie krótkiego cytatu wymaga, aby przynajmniej w tym miejscu, na polu 

refleksji andragogicznej, szczerze ją zarekomendować. 

Rozważania o edukacji permanentnej buduje Suchodolski zgodnie z samą 

jej strukturą oddziaływań. Mamy tu zatem do czynienia z nałożeniem dwóch 

strategii. Co ważne: żadna z nich nie ma charakteru jednorodnego, lecz, wskazu-

jąc odpowiednie kategorie, zakreśla pewne spektrum możliwości, postaw, sytu-

                                                      
17  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 55. 
18  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 45. 
19  L. Witkowski: DWOISTOŚĆ w pedagogice Bogdana Suchodolskiego (z aneksem o Sergiuszu 

Hessenie). Kraków 2001. 
20  L. Witkowski: DWOISTOŚĆ w pedagogice Bogdana Suchodolskiego (z aneksem o Sergiuszu 

Hessenie). Kraków 2001, s. 17. 
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acji itd. Pierwszą strategią argumentacyjną wywiedzioną z natury edukacji per-

manentnej jest wyróżnienie perspektywy jednostkowej i globalnej, cywilizacyj-

nej
21

. Druga zaś w swojej formie nawiązuje do typologii dość powszechnie w 

całościowych ujęciach funkcjonowania człowieka stosowanej
22

. Dla Suchodol-

skiego edukacja permanentna rozgrywa się bowiem miedzy dobrobytem (rozu-

mianym jako organizacja pracy, gospodarki, państwa, ład oparty na wymaga-

niach i kontroli) i moralnością (pojmowaną w duchu idei spontaniczności, wy-

obraźni, wolności i twórczości). Ponadto, pewną wariację tak przeprowadzone-

go podziału Suchodolski ujmuje następująco:  „Można by powiedzieć, że czło-

wiek stanowi nieustanną interakcję między prozą i poezją”
23

. Tą głęboką, choć 

obarczoną silnym zróżnicowaniem indywidualnych odczytań, metaforą wywołu-

je Suchodolski także dwie przestrzenie: działalność zawodową, społeczną i poli-

tyczną (strategia wiązana z naukami społecznymi) oraz działalność wolną od 

wszelkich świadczeń, od ekonomii zysków i strat, godzącą się na ryzyko inno-

wacji (strategia humanistyczna). Żadna z nich w pojedynkę nie stanowi o czło-

wieczeństwie: „Liczy się to, że człowiek wciąż pozostaje istotą dwuwymiarową, 

istotą, która żyje w prozie swojej egzystencji, ale w jej ramach zdolna jest two-

rzyć poezję”
24

. 

 

*** 

Przedstawiona powyżej struktura treści niemal bez reszty pokrywa się ze spi-

sem treści książki Suchodolskiego – lecz nie dotąd omawianej Edukacji permanent-

nej, ale dzieła znacznie wcześniejszego, w odwołaniach samego autora do własnego 

dorobku niemal nieobecnego. Idzie tu o wydaną pod pseudonimem (R. Jadźwing) w 

czasie okupacji hitlerowskiej, antydatowaną na rok 1939 książkę Skąd i dokąd 

                                                      
21  Kluczowe z perspektywy rozwoju cywilizacji znaczenie wychowania dorosłych i konieczność 

dostrzeżenia tej perspektywy podkreśla także D. Demetrio (D. Demetrio: Edukacja dorosłych. 

W: Pedagogika. Red. B. Śliwerski, T. III, Gdańsk 2003). 
22  Przykładem może być podział struktury bytu człowieka, którego dokonał Max Scheler (por. A. 

Węgrzycki: Max Scheler. W: Filozofia wieku dwudziestego, red. J. Lipiec, Rzeszów 1983); 

chodzi tu o system psychowitalny (organizm, psychika) oraz noetyczny (duch, osoba). Po-

dobnie daleko idące asocjacje wywołuje warstwicowa koncepcja wychowania Sergiusza Hes-

sena (S. Hessen: Pedagog. W: Idem: Pisma pomniejsze. Warszawa 1997), który wyróżnił w 

wychowaniu warstwę psychofizjologiczną, społeczną oraz kultury duchowej. Pierwsze dwie są 

polem oddziaływania zewnętrznych determinizmów, natomiast ostatnia staje się szansą na 

twórczą samorealizację i życie moralne. 
23  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 67. 
24  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 67. Traci 

nieco ze swej równowagi zależność „poezji” i „prozy”, jeśli by podążać za  narzucający się 

skojarzeniem tej drugiej z praktyką. „Proza” – jak zaznacza Suchodolski – ostatecznie służyć 

winna „poezji”, która „w czasach zdrowego rozsądku pozwala nam na przekształcanie samych 

siebie i uczy nas posuwania się naprzód” (B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i 

nadzieje. Warszawa 2003, s. 69). Może nieco mniej „poetycko”, ale nie mniej celnie, podobne 

wnioski wskazuje Barbara Skarga w tekście pt. „O nieutylitarności humanistyki” (B. Skarga: O 

nieutylitarności humanistyki. W: Idem: O filozofię bać się nie musimy. Warszawa 1999). 
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idziemy
25

. Przytoczmy zatem fragment jednego z komentarzy do tekstu, w którym 

Suchodolski  zapowiada konstrukcję treści Skąd i dokąd idziemy i omawia poszcze-

gólne części: „Pierwsze trzy obejmują analizę trzech głównych dziedzin, a mianowi-

cie pracy i gospodarki, współżycia jednostek i grup, oraz kultury duchowej. Rozdział 

4 i 5 mają inny charakter; nie są już analizą wyodrębnionych dziedzin życia, ale 

ujmują epokę nowoczesną jako całość i poszukują jej cech zmiennych we wszyst-

kich zakresach łącznie. Przy czym pierwszy z tych rozdziałów charakterystykę tę 

osiąga na drodze analizy zasadniczych tendencji w zakresie poglądu na świat i życie, 

drugi zaś usiłuje ten sam ogląd całości osiągnąć przez wgląd w subiektywną świa-

domość nowoczesnego człowieka”
26

. Zarysowany tu projekt dość precyzyjnie reali-

zuje wyobrażenie Suchodolskiego na temat edukacji permanentnej. Zatem pisząc o 

treściach dla tekstu Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje wiodących, od-

zwierciedla się de facto założenia książki Skąd i dokąd idziemy. Dla potwierdzenia 

tej tezy omówmy teraz nieco szerzej, wbrew chronologii, zawartość książki starszej. 

Układ Skąd i dokąd idziemy otwiera autor pochylając się nad problematyką 

związaną z pracą i życiem gospodarczym (Praca i wytwórczość). Poruszone tu 

zostają kwestie ekonomicznych determinantów życia ludzkiego, rozważania nad 

koncepcją własności czy postulatów społecznej gospodarki rynkowej – tak w 

systemie kapitalistycznym, jaki i socjalistycznym. Tematyka ta w sposób natu-

ralny wywołuje treści rozdziału drugiego (Współżycie jednostek i grup), które 

sprowadzają się do odpowiedzi na pytanie o pożądany kształt społeczeństwa. 

Wyznaczają go dwie tendencje jednostek: indywidualizm i kolektywizm – ten-

dencje przeciwstawne. Tym samym człowiek w kwestii dla siebie kluczowej 

zostaje postawiony przed dylematem nierozwiązywalnym a rozwiązania wyma-

gającym (być może jest to sedno humanizmu tragicznego Suchodolskiego). Po-

nadto, poruszony zostaje problem wizji państwa, które jest obszarem napięć 

pomiędzy liberalizmem i etatyzmem oraz kategoria sprawiedliwości
27

. Kolejny 

                                                      
25  Później jeszcze dwa wydania: uzupełnione wydanie londyńskie z 1947 – skrytykowane w 

kręgach marksistowskich – oraz jak dotąd najnowsze z 1999 roku (B. Suchodolski: Skąd i do-

kąd idziemy. Warszawa 1999). 
26  B. Suchodolski: Skąd i dokąd idziemy. Warszawa 1999, s. 9. 
27  Zresztą kapitalnie tu odsentymentalizowania! Suchodolski oddziela kategorię sprawiedliwości 

od wizji utopijnie sielankowego powszechnego pokoju – ma ona bowiem wyższy status niż 

pokój i wojna. Kilka dekad później mamy do czynienia z wizją jeszcze ciekawszą. W Edukacji 

permanentnej idea sprawiedliwości zostaje poddana dekonstrukcji! Odwołując się m.in. do 

Orestji Ajschylosa, Suchodolski wykazuje, że sprawiedliwość jest aktem represji, braku zaufa-

nia i nie powinna być wyznacznikiem społecznego życia – powinna być nim miłość. By ubar-

wić tę teoretyczną intrygę (jak się okazuje o niemal erotycznym zabarwieniu) dodajmy, że 

uznawany za ojca dekonstrukcji Jacques Derrida wskazał właśnie sprawiedliwość jako jedyną 

kategorię, która dekonstrukcji nie podlega (J. Derrida: Herezja, tajemnica i odpowiedzialność: 

Europa Jana Patočki. „Logos i Ethos” 1993, nr 1, s. 137-158). Natomiast odwrotnie rzecz się 

ma w przypadku wspomnianej kategorii pokoju, której obronę już w latach dziewięćdziesią-

tych Suchodolski umieszcza wśród dwóch najważniejszych problemów współczesności (obok 

zadania stworzenia globalnej cywilizacji; B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i 

nadzieje. Warszawa 2003). 
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rozdział (Osobowość i kultura duchowa) sprowadza się do zagadnień osobowo-

ści łączonych z kwestią funkcjonowania w kulturze. Podniesiony tu zostaje czę-

sto, nie tylko przez Suchodolskiego, rozważany dylemat „być czy mieć”, a także 

kwestia uspołeczniania kultury, która wywołuje zagadnienie „dystrybucji” jej 

dóbr i konieczność przyjęcia strategii rozbudzania wartości osobowych. Kultura 

winna być ujmowana przez jednostkę jako różnorodna (otwartość myślenia ku 

przyszłości) i jednolita zarazem (czerpanie z nadrzędnych wartości uniwersal-

nych). Pogląd ten obecny jest także w kolejnym rozdziale (Świat pozaludzki i 

świat, który ludzie tworzą), gdzie obiektem rozważań jest również kultura, z tą 

różnicą, że przyjęta perspektywa ogarnia kulturę już nie w kontekście jednostki, 

ale jako całość. Istotne stają się zatem kolejne odwieczne dylematy ludzkości, 

które sprowadzić można do diad: kultura – natura
28

 oraz trwałości – zmienności. 

Ostatni rozdział (Człowiek wobec bytu bliźniego i siebie samego), jak trafnie 

wskazuje autor posłowia, Andrzej Kołakowski, „dotyczy dylematów związa-

nych z ideałem człowieczeństwa wyznaczającym postawy i powołanie każdego 

z nas jako człowieka właśnie”
29

. Przemiany wobec bytu ujęte zostały w procesie 

przejścia od chrześcijańskiego wyobrażenia harmonii stworzonego przez Boga 

świata ku wizji mechanistycznej (kapitalizm) i romantyczno-rewolucyjnej (so-

cjalizm). Postawy wobec człowieczeństwa ukazane zostają głównie w pespek-

tywie ludzkiej duszy, życia wewnętrznego i zewnętrznego oraz rozumienia 

„szczęścia”. Dodajmy jeszcze, że zarysowany powyżej zestaw kategorii jest 

przedstawiany w perspektywie historycznej. Zatem oceniając zakres książki, do 

zróżnicowania tematycznego (spojrzenie poprzeczne , „przeliczanie perspek-

tyw”) dodać należy jeszcze złożoność przemian w ramach konkretnych proble-

mów (spojrzenie podłużne – zmienność czasów i miejsca, poglądów autora). 

Ulegając w tym miejscu pokusie uogólnień i szukając głównej strategii tekstu 

Skąd i dokąd idziemy, raczej nie zgodziłbym się z Lechem Witkowskim, który 

pisze: „Przywołując pośmiertną edycję tej pracy (1999) zauważymy, że kluczo-

we miejsce zawiera opis dotyczący napięcia między obecnością lęków a dąże-

niem do panowania”
30

. Choć teza ta z pewnością odpowiada wyobrażeniom 

Suchodolskiego na temat edukacji permanentnej („Stosunek między przymusem 

i wolnością wyznacza wszystkie kierunki edukacji”
31

), to bardziej skłaniałbym 

się ku uznaniu dwoistości indywidualizm/kolektywizm za dominantę omawianej 

tu książki
32

. 

                                                      
28  Suchodolski przedstawia tu ciekawe spostrzeżenie, jakoby marksizm czy nietzscheanizm były 

efektem powolnego zbliżania się naturalizmu i humanizmu. 
29  A. Kołakowski: Posłowie. Rozważania wydobyte z niepamięci. W: B. Suchodolski: Skąd i 

dokąd idziemy. Warszawa 1999, s. 214. 
30  L. Witkowski: DWOISTOŚĆ w pedagogice Bogdana Suchodolskiego (z aneksem o Sergiuszu 

Hessenie). Kraków 2001, s. 127. 
31  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 34. 
32  Co przy głębszych analizach może okazać się stanowiskiem tylko pozornie odmiennym od 

tezy znamienitego badacza. 
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Przedstawiony powyżej schemat problemowy zastosowany jest w obydwu 

częściach, na które podzielona jest książka – część druga jest pogłębieniem za-

gadnień z części pierwszej, „wyższym stopniem wprowadzenia w kulturę 

współczesną”
33

, rozważaniami bardziej zaawansowanymi. Jest to nie tylko za-

bieg dostosowania poziomu poszczególnych fragmentów książki do zróżnico-

wanego odbiorcy; jak zaznacza Suchodolski: „Byłoby błędem jednak sądzić, iż 

korzystając z tej książki w pracy samokształceniowej ograniczyć się można – 

zależnie od poziomu – tylko do jednej z tych części. Wprawdzie niektóre kwe-

stie powtarzają się w obu, ale w różnym świetle i dlatego pełne zrozumienie 

spraw, poruszonych w pierwszej części osiąga się tylko dzięki analizom wska-

zywanym w drugiej, a konkretne, historyczno-życiowe zrozumienie ich zdoby-

wa się tylko dzięki opanowaniu materiału, o którym mowa w części pierw-

szej”
34

. Powyższy cytat jest jedynie próbką stosunkowo wielu metakomentarzy 

autora. Zresztą cała książka może być traktowana jako tekst meta- (tekst o in-

nych tekstach). Opis poszczególnych problemów, na który składają się odwoła-

nia do poglądów autorów wedle Suchodolskiego najistotniejszych, ukazuje 

rzadki zmysł syntezy oraz dbałość o wnikliwy komentarz
35

. Ponadto, każdy pod-

rozdział zakończony jest zestawem wskazówek bibliograficznych (podzielonych 

na „lekturę wprowadzającą” i „lekturę pogłębiającą”), przy których doborze 

Suchodolski nie tylko skłaniał się ku książkom polskojęzycznym, ale także 

zwracał uwagę na ich fizyczną dostępność. Mimo że zwykle to trudne do 

uchwycenia cechy narracji stanowią o walorach dzieła, w ocenie tutaj omawia-

nego można pokusić się o stwierdzenie, iż mamy do czynienia z pozycją nie 

tylko pionierską w ramach teorii pewnego typu podręcznika dla dorosłych, ale 

interesującą z perspektywy współczesnej dydaktyki
36

. 

W dzielącym ukazanie się wspomnianych dzieł Suchodolskiego półwieczu 

można doszukać się wielu (r)ewolucji w przekonaniach autora. Niemniej jednak 

głębsza analiza wskazuje zaskakująco dużo zbieżności pomiędzy poglądami 

prezentowanymi w obydwu książkach
37

. Stąd też możliwe – a wręcz narzucające 

się – jest zestawienie ich treści. By uwiarygodnić ową przystawalność w niniej-

szym tekście koncepcja edukacji permanentnej została przedstawiona wedle 

podziału (spisu) treści zaczerpniętego z książki Skąd i dokąd idziemy. Jednakże 

                                                      
33  B. Suchodolski: Skąd i dokąd idziemy. Warszawa 1999, s. 57. 
34  B. Suchodolski: Skąd i dokąd idziemy. Warszawa 1999, s. 57. 
35  Paradoksalnie, mimo rozległości tematyki i złożonej struktury, książka także objętościowo 

pozostaje „podręczna”. 
36  O możliwych inspiracjach Suchodolskiego – por. przypis 45. 
37  Zapewne z racji czasu dzielącego powstanie wspomnianych tekstów, ich odmiennej klasyfika-

cji gatunkowej oraz znacznego wewnętrznego zróżnicowania całej twórczości Bogdana Su-

chodolskiego omawiane książki nie bywały ze sobą „kojarzone”– nazbyt narzucała się ich nie-

przystawalność. Stąd czynione tu rozważania skupiają się przede wszystkim na wskazaniu po-

dobieństw między wspomnianymi publikacjami. Dopiero tak zarysowana zasadność porównań 

tworzy podstawy do przyszłych analiz, które skupić się mogą na merytorycznych rozbieżno-

ściach. 
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dokonane porównanie dotyczy przede wszystkim zakreślonych przez wybitnego 

humanistę pól tematycznych. Dzieję się tak z kilku powodów. Po pierwsze, do-

głębne merytoryczne porównania poruszanych przez Suchodolskiego kontek-

stów z racji ich złożoności i znacznej liczby przekraczają zakres niniejszych 

analiz
38

. Po drugie zaś, taką strategię sugeruje sam charakter książki Skąd i do-

kąd idziemy. W pierwszym wydaniu zaopatrzona została ona w podtytuł: Prze-

wodnik po zagadnieniach kultury współczesnej. Podręcznikowy charakter tego 

dzieła na drugi plan przenosi poglądy autora
39

 eksponując dydaktyczne wyzwa-

nie przedstawienia możliwie szerokiego i reprezentatywnego pola kontekstów. 

Po trzecie, najprawdopodobniej porównanie stanowiska Suchodolskiego w po-

szczególnych kwestiach szczegółowych byłoby niemiarodajne, a być może i 

niemożliwe. Skąd i dokąd idziemy jest w znacznej mierze realizacją zamysłu 

zawartego w Edukacji permanentnej, co w konsekwencji sytuuje obie książki w 

relacji nierównoległej i wytrąca możliwość równorzędnych porównań, gdyż w 

ostateczności ich cel jest różny. Niniejsza analiza zatem opiera się na wskazaniu 

problemów kluczowych dla edukacji permanentnej, które ujęte zostały w ostat-

niej książce profesora i „przepracowane” w książce o 50 lat młodszej
40

. 

Myślę, że nie wymaga też skomplikowanej argumentacji teza, iż na zaist-

niałą przystawalność książki z 1943 roku do zagadnień końca XX i początku 

XXI wieku wpływ mają daleko idące analogie czasów jej powstania i bliskiej 

nam współczesności. Nie chodzi jednak o czas okupacji, który w tym wypadku 

uznać należy za czas „rzeczywistości zawieszonej”, nieostatecznej, ale o okres 

międzywojenny. Trafnym jest stwierdzenie Krzysztofa Maliszewskiego, iż: 

„Klimat intelektualny dwudziestolecia 1918-1939 został zdominowany przez 

optykę kryzysu i transformacji. Twórcom kultury towarzyszyło poczucie głębo-

kich, sięgających cywilizacyjnych fundamentów przemian i tym samym wraże-

                                                      
38  Wstydliwie prosty zamysł konstrukcyjny niniejszego tekstu, który sprowadza się do porówna-

nia dwóch książek Bogdana Suchodolskiego, domaga się bardziej złożonych studiów. Dla 

uzyskania przyzwoitego poziomu uogólnień należałoby rozszerzyć analizy ku ciągłej wizji 

twórczości znamienitego humanisty oraz nakreślić stan refleksji dotyczącej edukacji perma-

nentnej już po napisaniu ostatniej książki przez profesora. 
39  …których analiza na podstawie niniejszej książki jest również niezwykle interesująca – Su-

chodolskiemu słusznie przypisuje się tu m.in. promowanie perspektywy chrześcijańskiego per-

sonalizmu! 
40  Trzeba zdać sobie sprawę z pewnej umowności dość powszechnych intuicji, które zostały tu 

niejako podważone. Przede wszystkim idzie o logikę następstwa gatunków tekstów nauko-

wych. Naturalnym wydaje się, iż rozważania teoretyczne na temat danego obszaru wiedzy po-

przedzają samo spisanie jego podręcznikowej wykładni, jednak nie należy mylić tego z kolej-

nością wydawniczą, która rządzi się swoimi prawami i nie musi odzwierciedlać przemian re-

fleksji autora. Te zaś nie są ani konstrukcją linearną ani bez reszty kumulatywną, stanowią 

bowiem sieć ciągłych autonawiązań i nieustannych powrotów do rozważań już wcześniej czy-

nionych. Zatem wyłącznie w kontekście następstwa merytorycznego – nie zaś czasowego – na-

leży rozpatrywać tezę niniejszego tekstu, iż koncepcja edukacji permanentnej Suchodolskiego 

z książki Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje odnajduje swoją realizację w podręczni-

ku pt. Skąd i dokąd idziemy. 
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nie załamania dotychczasowego ładu”
41

. W porównaniach treści analizowanych 

tu książek analogią bodaj najbardziej się uwydatniającą jest podobieństwo opisu 

kryzysu cywilizacji
42

. Jeszcze w 2003 roku Irena Wojnar pisała, iż Edukacja 

permanentna jest książką  „nieznaną, a zastanawiająco aktualną, która jakby 

pisana w naszych czasach odsłania dzisiejsze rozdroża tego świata, a jednocze-

śnie proponuje podstawy nowych nadziei, potwierdzając wierność Autora oso-

bistemu przekonaniu, że „Wychowanie jest zawsze racjonalną nadzieją”, a jego 

wartość kryje się w zasadzie: „Rozumieć świat – kierować sobą”. W tym sensie 

nowa książka Bogdana Suchodolskiego stanowi nawiązanie do Jego wcześniej 

głoszonych idei, pogłębionych i wzbogaconych tragiczną wizją współczesnego 

świata i jego aktualnych rozdroży, niepokojów i zagrożeń”
43

. Ta sama autorka, 

komentując tytuł książki Skąd i dokąd idziemy, wskazuje niejako „od drugiej 

strony” obecność wczesnych myśli Suchodolskiego w jego późnym dorobku: 

„Tytuł tej książki ma szczególną wymowę, łączy w sobie tak istotną dla Profe-

sora intencję „zakorzenienia”, sięgania ku ideom czy ideałom; ku zawsze ideali-

zowanej, legendzie przeszłości, z próbą spojrzenia prospektywnego, charaktery-

stycznego przezwyciężenia aktualności. Owo „skąd i dokąd” pozostanie trwale 

obecne w postawie Profesora, […] zawsze w pewien sposób „poza”, czy raczej 

„ponad”, uwikłaniami czasu teraźniejszego”
44

. Rzeczywiście, wizja edukacji 

permanentnej w ostatniej książce Suchodolskiego – dla której zupełnie natural-

nym mógłby okazać się podtytuł: Skąd i dokąd idziemy – przesiąknięta jest za-

równo perspektywą futurologiczną, jak i wizją twórczego trwania w tradycji. 

Zresztą fenomenologiczna rekonstrukcja istoty wychowania wskazuje na stano-

wiące ją spojrzenie w przyszłość, zaś przyjęcie humanistycznej perspektywy 

automatycznie ewokuj kontekst tradycji. Stąd sztuka twórczej negacji – ryzy-

kownej, ale i zawierającej w sobie projekt nowej rzeczywistości – jest jednym z 

częściej podkreślanych przez Suchodolskiego wyzwań edukacji w obydwu 

książkach. Zdolność do adaptacji oraz kontestowania rzeczywistości winna jed-

nak rozwijać się w ramach filozofii uczestnictwa i ufności, będąc nośnikiem 

pokoju i porządku w życiu człowieka, nie zaś filozofii dystansu, walki i domina-

                                                      
41  K. Maliszewski: Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej. 

Katowice 2004, s 71. 

Zresztą niniejsza książka zasługuje na uwagę nie tylko dzięki umieszczeniu rzeczywistości pe-

dagogicznej dwudziestolecia międzywojennego w szerokim kontekście cywilizacyjnym i od-

powiedzialne potraktowanie dorobku pedagogów kultury (w tym Suchodolskiego, o którego 

staram się dopominać) w zakresie teorii wychowania moralnego, ale być może przede wszyst-

kim przez uwydatnienie cennych wobec dzisiejszych tożsamościowych dylematów nauk peda-

gogicznych „myślowych pereł”. 
42  Trzeba jednak przyznać, że w ostatnim dziele Suchodolskiego niełatwo odnaleźć podobnie 

optymistyczne wyobrażenie przyszłości jak te, które cechowało jego przedwojenną twórczość. 
43  I. Wojnar: Wstęp. W: B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 

2003, s.13. 
44  I. Wojnar: Wychowanie dla alternatywnej przyszłości (strategia legendy i wizji). W: Stopiń-

ska-Pająk A. (Red.): Bogdan Suchodolski. Pedagog-humanista-uczony.  Katowice 1998, s. 20. 
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cji. Człowiekowi dane jest zatem nie tylko akceptować rzeczywistość, ale i jej 

zaprzeczać. Na drodze do realizacji wizji społeczeństwa wychowującego ów dar 

negacji – oraz wszelkie szanse i zagrożenia, które niesie –  wymaga szczególnej 

uwagi organizatorów edukacji permanentnej
45

. 

 

*** 

Bogdan Suchodolski napisał podręcznik do edukacji permanentnej na pięć-

dziesiąt lat przed dobitnym sformułowaniem jej zasad w swojej ostatniej książ-

ce. Oznacza to, że już wczesne teksty wielkiego humanisty ukazywały jej pro-

jekt – dodajmy – projekt już wtedy zaawansowany, gdyż tekst o charakterze 

podręcznikowym jest zwykle pokłosiem myśli pogłębionej
46

. Co więcej, Skąd i 

dokąd idziemy jest książką niezwykłą, wpisującą się w dzisiejsze wyobrażenia o 

nowoczesnym podręczniku, a może nawet je wzbogacającą
47

; książkę, która 

będąc czasowo odległą, jest zakasująco bliska zagadnieniom współczesnym – 

nie tylko w ich nazwaniu, ale i sposobie ujęcia. Z podobną merytoryczną żywot-

nością dzieł o charakterze podręcznikowym mamy do czynienia w przypadku 

wciąż popularnej Historii filozofii Władysława Tatarkiewicza czy Historii wy-

                                                      
45  B. Suchodolski: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003, s. 86. 
46  Nie sądzę też, by nadużyciem było przeklasyfikowanie dzieła z nadanego mu przez autora 

miana poradnika na współcześnie „wyraźniejszy” termin – podręcznik. Odbyło się to jednak 

pewnym kosztem, z którego należy się rozliczyć. Poradnik jest bowiem gatunkiem wskazują-

cym na samokształcenie, zatem na kluczową dla refleksji andragogicznej kategorię uczenia się. 

Zatem okazuje się, że jest ona silnie obecna już we wczesnej (przedwojennej) twórczości Su-

chodolskiego. Co więcej, źródeł inspiracji dla kształtu książki Skąd i dokąd idziemy można 

szukać w publikacjach sięgających nawet końca XIX wieku. Idzie tu o pierwsze wydanie „Po-

radnika dla samouków” datowane na rok 1898. Ideę tego bezprecedensowego w skali (przy-

najmniej) europejskiej cyklu (do 1905 roku wydano pięć tomów „Poradnika”) wydaje się Su-

chodolski kontynuować (o pionierskiej roli „Poradnika dla samouków” por.: A. Stopińska-

Pająk: Z tradycji instytucjonalnej edukacji ustawicznej-potrzeba badań i egzemplifikacje. W 

druku, udostępniony mi przez Autorkę). Być może, fakt ten czyni na nowo otwartą kwestię pa-

radygmatycznego kształtu andragogiki początków XX wieku. Świadczy bowiem o zognisko-

waniu refleksji nad wychowaniem dorosłych (znamienitych przecież twórców „Poradnika dla 

samouków” oraz samego Suchodolskiego) wokół kategorii uczenia się, która przecież – jak 

wskazuje Mieczysław Malewski – stała się kategorią dla dyscypliny centralną znacznie później 

(M. Malewski: Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. 

Wrocław 2010). 
47  Myślę, że jego charakter dobrze wpisuje się w organizującą podręcznikowy tekst autorstwa D. 

Demetrio koncepcję map (przeciwstawianą jednodefinicyjnym, pozytywistycznym ujęciom), 

które służą do „poruszania się” po andragogice, co umacnia gatunkowe określenie tekstu mia-

nem przewodnika. Ponadto, w swojej koncepcji rysowania map andragogiki Demetrio wskazu-

je na niezbędność refleksji historycznej, co wspiera czynione na początku niniejszych rozwa-

żań argumenty. Dodajmy, że również w paradygmatycznie odmiennym ujęciu andragogiki, 

które realizuje hasło w Encyklopedii pedagogicznej, znaczącą role odgrywa perspektywa histo-

ryczna (D. Demetrio: Edukacja dorosłych. W: Pedagogika. Red. B. Śliwerski, T. III, Gdańsk 

2003; hasło: ANDRAGOGIKA w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Red. T. PIch. 

Tom1. Kraków 2003). 
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chowania Stanisława Kota
48

. Ukazuje to rangę pominięcia, jakim jest w literatu-

rze pedagogicznej – o andragogicznej nie wspominając – nieobecność odwołań, 

a przede wszystkim krytycznych analiz omawianej tu książki. Przestrzeń pomię-

dzy radykalizmem przekreślenia a czołobitnością wobec dorobku Suchodolskie-

go wciąż zbyt często wypełnia pustka niedokonanej krytycznej recepcji
49

. 

Oceniając ogromny i zróżnicowany dorobek Bogdana  Suchodolskiego, 

który nawet na poziomie ideologicznym reprezentuje postawy przeciwstawne, 

można spodziewać się wrażenia, iż ostatecznie w uogólniającej perspektywie 

sam autor właściwie niczego nie powiedział, choć „wyraźne” są poszczególne 

jego dzieła. Zachęca to do punktowego traktowania twórczości profesora. Tym-

czasem, głębsze analizy pokazują, że równie prawdziwe może być twierdzenie 

odwrotne: pomimo znacznych przemian światopoglądowych na różnych etapach 

pracy naukowej widoczne są u Suchodolskiego idee wciąż się powtarzające, 

przebrane jedynie w nowe konteksty, lecz wciąż te same. Być może taki stan 

rzeczy możliwy jest dzięki znacznemu poziomowi ogólności promowanych tez 

(co często czyni je niezwykle trudnymi w konkretyzacji na poziomie sytuacyj-

nym). Ponadto, w ocenach dorobku żywym pozostaje stawiany profesorowi 

zarzut zbytniej koniunkturalności pióra. Znaczny poziom ogólności, a bardziej 

jeszcze idea dwoistości są figurami, bardzo ułatwiają realizację takiej postawy, 

zatem ich obecność w twórczości można tłumaczyć wbrew profesorowi. M.in. 

dlatego też, choć osobiście skłaniam się ku tezie Lecha Witkowskiego o para-

dygmatycznym charakterze dwoistości w pedagogice oraz ku wizji kształcenia 

ogólnego – a tezy te wskazują na bezcenny charakter myśli Bogdana Suchodol-

skiego – należy uznać, iż merytorycznie niepomijalny (a pomijany) dorobek 

profesora winien być rozpatrywany w duchu ambiwalencji
50

. 

 

                                                      
48  W czasie swych studiów Suchodolski był uczniem obydwu znamienitych autorów. Jednakże z 

perspektywy genezy Skąd i dokąd idziemy być może bardziej znaczącym jest fakt, iż Sucho-

dolski podczas wojny był członkiem tajnej komisji prac naukowych i podręczników akademic-

kich. Książka zatem powstała w czasach, gdy jej autor zgłębiał naturę wydawnictw tego typu. 
49  O konieczności współczesnego „wyzyskania” trwonionego dorobku tekstów Suchodolskiego 

pisanych w duchu pedagogiki socjalistycznej por.: Ł. Michalski: Bogdana Suchodolskiego me-

tahistoria wychowania. Szkic do analizy w duchu koncepcji historii niekonwencjonalnej. W: 

Praca zbiorowa. Red. S. Sztobryn, Łódź 2010 (w druku). 
50  Ocena dorobku Bogdana Suchodolskiego jest dla niniejszych rozważań ważnym kontekstem. 

Jedna z ciekawszych dyskusji na ten temat miała miejsce na łamach czasopisma „Teraźniej-

szość – Człowiek – Edukacja”. Zapoczątkował ją ważny tekst Zbigniewa Kwiecińskiego (por. 

Z. Kwieciński: Pedagogika totalna Bogdana Suchodolskiego. „Teraźniejszość – Człowiek – 

Edukacja”, 2003, nr 4 (24), s. 17-41), który wywołał wiele komentarzy. Skrajnie zróżnicowany 

charakter wyłaniających się z tych polemik ocen nie daje podstawy do czynienia tu rzetelnych 

uogólnień, zaś głębsze analizy wymagają rozważań, które wykraczają poza tematyczne i obję-

tościowe ramy niniejszego tekstu. Stąd lakoniczną i nieproporcjonalną do wagi tematu jest 

czyniona tu wzmianka, którą warto uzupełnić o tezę, iż krytyczna analiza twórczości Bogdana 

Suchodolskiego, budząc wciąż wiele kontrowersji, sprawia, że myśl profesora jest – szczęśli-

wie – wciąż żywa. Jej pomnikową śmiercią może okazać się domknięcie sporów. 
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Lavish andragogy?? – about a handbook by Bogdan Suchodolski 

 

Key words: Bogdan Suchodolski, pioneers of andragogy, history of andragogy, 

adult education, From where and where are we going, lifelong learning 

 

Summary:The article is an attempt to include Bogdan Suchodolski in the circle of 

creators of contemporary andragogy. It mainly refers to “From where and where 

are we going “ [“Skąd i dokąd idziemy”] (1939) – a handbook that the professor 

wrote during World War II – which compared with his last work, “Continuous 

education in-depth” [“Education permanente en profondeur”] (1993), can lead to 

interesting conclusions, ones that not only shed a lot of light on Suchodolski's 

work, but also show the beginning of andragogy's functioning as a scientific disci-

pline. 
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