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STUDIA  NAD  KONDYCJĄ  EDUKACJI   
DOROSŁYCH

M i e c z y s ł a w  M a l e w s k i

O  „POLITYCZNOŚCI”  ANDRAGOGIKI
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krytyczna.

Streszczenie: Polityczne uwikłania nauk społecznych sprawiają, że również bada-
nia nad edukacją dorosłych są nasycone ideologicznie. Autor udowadnia tę tezę, 
analizując treść dwóch idei przewodnich, które zdominowały nasze myślenie o sek-
torze edukacji dorosłych w ostatnich kilkudziesięciu latach. Są to: idea kształcenia 
ustawicznego i koncepcja całożyciowego uczenia się. Są one kognitywnymi instru-
mentami sprawowania władzy politycznej i osiąganiu w społeczeństwach rozwinię-
tych demokracji stanu rządomyślności (governmentality).

Długoletnia dominacja pozytywistycznej doktryny naukowości sprawiła, że 
większość uczonych postrzega naukę jako domenę czystego poznania rozwijają-
cego się wedle własnej, wewnętrznej logiki i respektującego kryteria właściwej 
dlań racjonalności. Obawy przed ingerencją czynników zewnętrznych w naukę 
były tak duże, że uległy swoistej instytucjonalizacji w postaci politycznych gwa-
rancji dla autonomii uniwersytetu i nieskrępowanych swobód akademickich. Wy-
tyczono również sztywne i nieprzekraczalne granice epistemologiczne dzielące 
wiedzę i ideologię (zob.: Neuman 2000). Wierzono, że ich znajomość pozwoli 
skutecznie przeciwdziałać zawłaszczaniu nauki przez rządzących i chronić przed 
polityczną instrumentalizacją.

Wystąpienie Thomasa Kuhna zachwiało tym przekonaniem (zob.: Kuhn 
1968). Dzieła dopełnili przedstawiciele socjologii wiedzy. W sposób przekonu-
jący wykazali oni, że praktyki naukowe same są częścią badanej rzeczywistości. 
Stąd są one osadzone w aksjonormatywnym systemie właściwym danemu ładowi 
społecznemu, podzielają jego dominującą racjonalność, pełnią zakładane funk-
cje społeczne. Jeżeli nauka jest produktem historycznie zmiennych stosunków 
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społecznych, to jej rozwój jest uwarunkowany czynnikami społecznymi, ekono-
micznymi i kulturowymi. Mówiąc inaczej, u podstaw jej rozwoju leży racjonal-
ność eksternalna (zob.: Malewski 2012). Sugeruje to, że funkcjonowanie nauki 
jako instytucji społecznej ma również nieusuwalny kontekst polityczny. 

Andragogika jako jedną z dyscyplin nauk społecznych, swój rozwój opierała 
i opiera na kilku ideach przewodnich. Jedną z nich jest idea kształcenia usta-
wicznego. Drugą – idea całożyciowego uczenia się. Celem tego opracowania jest 
analiza ideologicznego nasycenia wymienionych koncepcji i ukazanie ich poli-
tycznego charakteru.

Przewodnie idee edukacji

Przyjmując do wiadomości, że idea kształcenia ustawicznego i koncepcja ca-
łożyciowego uczenia się mają genezę sięgającą starożytności (zob.: Cieślak 1981, 
s. 9–26), przedmiotem moich rozważań zamierzam uczynić ich obecność we 
współczesnym dyskursie edukacyjnym. Idea edukacji permanentnej przemiano-
wana później na ideę kształcenia ustawicznego wykrystalizowała się w latach 60. 
XX wieku. Jedna z możliwych interpretacji sugeruje, że jej pojawienie się należy 
wiązać z kontrkulturowym ruchem roku 1968, wymierzonym w stary, powojenny 
ład społeczny, podtrzymywany przez zamknięty, konserwatywny system oświa-
towy (Schuetze 2006, s. 290).  Z kolei idea całożyciowego uczenia się weszła 
do obiegu na początku lat 90. jako swoista reakcja na wielką zmianę społeczną, 
którym to terminem określa się przejście społeczeństwa modernistycznego ku po-
nowoczesności. 

Obie idee mają możnych zwolenników i propagatorów. Zalicza się do nich 
UNESCO, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Między-
narodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Radę Europy i Komisję Europej-
ską. Ale największy rozgłos nadały im raporty oświatowe. Raport przygotowany 
przez grupę ekspertów pod przewodnictwem Edgara Faure (1975) i późniejszy 
raport Jacques Delorsa (1998) postawiły edukację w centrum uwagi opinii pu-
blicznej i zainicjowały szeroki dyskurs nad jej regulatywną rolą tak w wymiarze 
systemu społecznego, jak i w biograficznym wymiarze egzystencji każdej poje-
dynczej jednostki.

Nie wszyscy badacze edukacji dorosłych powitali koncepcję kształcenia 
ustawicznego z entuzjazmem. Patricia K. Cross (1981) stwierdziła, że termin 
„kształcenie ustawiczne” jest …śliski, uderzająco niespójny i podatny na różno-
rodne interpretacje (s. 253). Kształcenie ustawiczne jest (…) wizją pozbawioną 
zawartości treściowej – twierdzi Bert Gustavsson (1995). Ivan Illich i Etienne 
Verne  (1976) zauważają, że wbrew pozorom, kształcenie ustawiczne jest nie tyle 
(…) symbolem naszego niekończącego się rozwoju, ile gwarantem naszej usta-
wicznej nieadekwatności (s. 13). Postawa niechęci i dystansu zademonstrowa-
na została także wobec późniejszej idei całożyciowego uczenia się. John Field 



O „polityczności” andragogiki 11

(2003) stwierdził, że jej nazwa …to raczej luźne, bardzo szerokie pojęcie, mające 
zakres na tyle szeroki, że traci możliwość uchwycenia rzeczywistości (s. VIII). 
Podobny pogląd wyraził Richard Edwards (2006). Spory rozgłos wywołała meta-
fora wrzosowiska użyta przez niego na opisanie całożyciowego uczenia się jako 
czegoś mglistego, o nieokreślonych i niewyraźnie zarysowanych granicach. Hans  
G. Schuetze (2006) zauważył, że całożyciowe uczenie się …jest wysoce mętnym 
terminem i ma różne znaczenia dla różnych ludzi (s. 299). Koncepcję całożyciowe-
go uczenia się można porównać z kameleonem, którego kolor zmienia się stosow-
nie do jego środowiska – konstatują Hans G. Schuetze i Catherine Casey (2006  
s. 282). Nick Frost i Richard Taylor (2001) opisują całożyciowe uczenie się jako 
…teoretycznie pustą etykietę: macierzyństwo i szarlotka i wszystko dla wszystkich 
(s. 51).  Nie brak też głosów, że …całożyciowe uczenie się jest zorientowane na 
przekształcenie społeczeństwa w jedną wielką klasę szkolną ćwiczącą samood-
powiedzialność za pomyślność europejskiego projektu politycznego (Tuschling, 
Engemann 2006, s. 465). 

Przytoczone wypowiedzi trudno uznać za racjonalną krytykę. Są one raczej 
przejawem irytacji andragogów, którzy niespodziewanie „obdarowani” zostali 
dwiema politycznie wpływowymi koncepcjami, na dodatek opatrzonymi rosz-
czeniem do naukowej legitymizacji. Co gorsza, obie koncepcje nie spełniały 
surowych standardów epistemologicznych, jakie uczeni zwykli stawiać wiedzy 
naukowej. Reakcja taka, choć emocjonalnie zrozumiała, z metodologicznego 
punktu widzenia wydaje się postawą nieuprawnioną. 

Zdaniem Aliny Motyckiej (2005) każda nawet najbardziej złożona i intelek-
tualnie wyrafinowana teoria naukowa w stadium inkubacyjnym zaczyna się od 
idei przewodniej. Jest ona najprostszym, intuicyjnym wyobrażeniem świata. Dla-
tego cechuje ją mglistość, nieostrość, brak jednoznaczności. Jej źródłem jest wie-
dza milcząca uważana za formę kodu kulturowego, programującego nasz aparat 
percepcyjno-poznawczy. W rezultacie badacze należący do danej wspólnoty są 
wyposażeni w jednakowe zestawy schematów poznawczych, dzięki którym po-
dobnie postrzegają świat, są zgodni co do hierarchii konstytuujących go elemen-
tów oraz pytań, jakie w związku z nimi można postawić (Chmielewska-Banaszak 
2010).  Łatwość, z jaką badacze dają się „uwodzić” ideom przewodnim wynika  
z jednej strony z emocjonalnego zaangażowania, jakie intuicyjny obraz świata 
generuje, z drugiej zaś z wypełniającej go pustki, która domaga się wypełnienia.  
W ten sposób idee przewodnie stawiają badaczy w sytuacji przymusu poznaw-
czego, zamykają w swoistych „pułapkach poznawczych”, których nie można ani 
obejść, ani zignorować. 

Na obecność takiego mechanizmu w andragogice, opisywanego formułą 
„przymiotnik-plus-teoria”, wskazuje Dae Joong Kang (2007). Jego zdaniem punk-
tem wyjścia w pracy teoretycznej jest zwykle stosunkowo mglista idea wyrażona 
przymiotnikiem, np. uczenie się transformatywne, sytuacyjne, doświadczeniowe 
itp. Ich zdroworozsądkowa interpretacja pozwala wyłonić intuicyjne zmienne.  
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W kolejnych stadiach badacz formułuje hipotezy, gromadzi dane empiryczne, 
systematyzuje uzyskaną wiedzę i – jeśli ma szczęście – konstruuje korpus teorii. 

Na początku lat 70. kształcenie ustawiczne było ideą przewodnią w myśle-
niu o edukacji. To, że nie była ona niczym więcej, potwierdzają sami autorzy 
Raportu Faure’a. Z rozbrajającą szczerością przyznają, że kształcenie ustawiczne  
było (…) jedynie nową nazwą dla stosunkowo starej praktyki, a mianowicie 
oświaty dorosłych, a może nawet jedynie kursów wieczorowych (Faure i in. 1975, 
s. 276–277). Ponieważ psychologiczne mechanizmy sterujące poznaniem „przy-
muszały” badaczy do wypełnienia „pustej etykiety”, zaczęto konstruować relacje, 
w jakich edukacja o znamionach ustawiczności może potencjalnie pozostawać  
z innymi składowymi systemu społecznego. 

Pierwszą z nich była gospodarka. Gospodarka społeczeństwa modernistycz-
nego wymagała kwalifikacji. Potencjał kwalifikacyjny społeczeństwa uważano 
za  ważny, a nawet kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego. Autorzy raportu 
stwierdzali: Rozwijająca się gospodarka wymaga coraz większej liczby wykwalifi-
kowanych robotników. Postęp techniczny przekształca zawody tradycyjne, tworzy 
nowe zawody, do których trzeba kształcić lub dokształcać bądź przekwalifikowy-
wać pracowników. Wszelkie poczynania zmierzające do przyspieszenia rozwoju 
gospodarczego muszą zakładać równoległy wysiłek w dziedzinie oświaty (tamże, 
s. 94). 

Obok podniesienia produktywności społecznego procesu pracy edukacja do-
rosłych miała służyć umacnianiu demokratycznego porządku społecznego. Był 
to drugi niezmiernie ważny wątek wypełniający etykietę ustawiczności edukacji. 
Dlatego trzeba …na nowo określić cele i treści kształcenia uwzględniającego za-
równo nowe cechy społeczeństwa, jak i nowe cechy demokracji – stwierdzali au-
torzy Raportu Faure’a (tamże, s. 31) i uzasadniali ten postulat następująco: Żaden 
ustrój społeczno-polityczny nie może rezygnować z umacniania swych podstaw 
przez przyciąganie umysłów i serc ludzi do swych zasad, idei, wspólnych poglą-
dów, a nawet do mitów, które tworzą moralną spójnię narodu. Działalność szkoły 
ma głęboki, jednoczący wpływ. (…) Działalność wychowawcza wśród dorosłych 
(…) przyczynia się do kształtowania ducha obywatelskiego, społecznego zaan-
gażowania, zainteresowania innym człowiekiem, pomagając do wyrwania się  
z izolacji… (tamże, s. 288–289). 

Trzeci z wątków konstytuujących ideę kształcenia ustawicznego odnosił się 
do osobowościowego rozwoju ludzi dorosłych. Autorzy raportu dowodzili, że: 
Kształcenia nie można już obecnie określać jako przyswajania pewnych treści 
wiedzy. Trzeba je pojmować zgodnie z jego istotą, jako proces istnienia człowieka, 
który poprzez różnorodność swych doświadczeń uczy się wyrażać samego siebie, 
porozumiewać się, stawiać światu pytania i ustawicznie realizować samego siebie 
(tamże, s. 277–278). 

Rezygnację z retoryki dydaktycznego dyscyplinowania, osobowościowej 
unifikacji i obligatoryjnego wyposażania w standardowe kwalifikacje na rzecz 
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autonomii, podmiotowości i samorealizacji uczących się dorosłych można wią-
zać z kontrkulturowym ruchem roku 68’. Jego legitymizacja i uprawomocnienie 
przez psychologię nurtu humanistycznego znalazły swój wyraz w andragogicznej 
koncepcji dydaktyki dorosłych zaproponowanej na początku lat 70. przez Malcol-
ma S. Knowlesa (Knowles 1972; zob. też: Malewski 2010, s. 26–32).

Wizja otwartej i egalitarnej edukacji kreślona przez Raport Faure’a pozo-
stałaby zapewne niezauważona, gdyby równolegle nie pojawiła się ekonomiczna 
teoria kapitału ludzkiego i koncepcja zasobów ludzkich. Dzięki nim ogląd eduka-
cji dorosłych wykroczył poza perspektywę „czystych” idei oświatowych i został 
usytuowany w kontekście ekonomicznym i politycznym. Poparcie udzielone idei 
kształcenia ustawicznego przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju) spowodowało wzrost wymogów kwalifikacyjnych na rynku pracy  
i zauważalne nasycanie elementami oświatowymi praktyk zarządzania kadrami  
w wielkich firmach produkcyjnych i usługowych (zob.: OECD 1973). W ten spo-
sób postulat ustawiczności kształcenia stał się elementem oficjalnej retoryki i ide-
ologiczną przesłanką polityki oświatowej wobec rozlicznych form edukacyjnej 
praktyki. 

Poczynając od roku 1990, następuje zmiana retoryki. Idea kształcenia usta-
wicznego zastąpiona zostaje ideą lifelong learning. W 1990 roku pojęcie kształce-
nia zeszło w słownikach na drugi plan i zostało zastąpione pojęciem uczenia się. 
Mamy dziś zatem uczące się społeczeństwo, uczące się społeczności, uczące się 
organizacje oraz, oczywiście, uczenie się przez całe życie – stwierdza Peter Jarvis 
(2012, s. 19). Konsekwencją tej zmiany był swoisty „wysyp” raportów adresowa-
nych do sfery edukacji. Pierwszym był opublikowany w grudniu 1995 roku przez 
Komisję Europejską raport nazywany Białą Księgą. Kreśląc wizję Europy jako fe-
deracji społeczeństw uczących się, Komisja rozpatrywała edukację w kontekście 
społecznych i ekonomicznych problemów państw członkowskich. Wśród czynni-
ków stanowiących wyzwanie dla edukacji wymieniono rozprzestrzenianie się no-
wych technologii informacyjnych, globalizację gospodarki i wdrażanie innowacji 
prowadzących do gospodarki opartej na wiedzy (Komisja Europejska 1997). 

Kilka miesięcy później ukazały się dwa kolejne raporty, które dla podej-
mowanej tu problematyki mają kluczowe znaczenie. Mam tu na myśli raport 
międzynarodowej komisji pod przewodnictwem J. Delorsa przygotowany dla  
UNESCO oraz raport ministrów edukacji krajów OECD (1996) zatytułowany  
Lifelong Learning for All. Wykraczają one poza technokratycznie pojmowane in-
teresy związane z rynkiem pracy i gospodarką oraz starają się brać pod uwagę 
potrzeby rozwojowe i aspiracje życiowe ludzi. 

Dokument OECD łagodził strukturalne ograniczenia sprowadzające eduka-
cję do kształcenia formalnego i rozciągał jej zakres na wszystkie formy całoży-
ciowego uczenia się.  Czytamy tam:
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… nowa koncepcja całożyciowego uczenia się ma szereg rysów, które nadają jej 
operacyjną ważność dla edukacji i polityki kształcenia w odróżnieniu od innych 
podejść (do edukacji – M.M.):
– w centrum znajduje się uczący się i jego potrzeby: jest to orientacja na  
‘popytową stronę’ edukacji i kształcenia aniżeli dostarczanie wiedzy; 
– położenie nacisku na samokształcenie i związane z tym ‘uczenie się, jak się 
uczyć’, które są zasadniczym fundamentem uczenia się kontynuowanego na prze-
strzeni życia;
– przypominanie, że uczenie się ma miejsce w różnych okolicznościach, zarówno 
formalnych, jak i nieformalnych oraz
– perspektywa długoterminowa, obejmująca cały bieg życia jednostki (s. 17).

Postulując konieczność całożyciowego uczenia się, w raporcie wskazywa-
no na rosnącą rolę wiedzy i informacji w procesie przechodzenia od tradycyj-
nej gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy i prognozowano 
wzrost wymogów kompetencyjnych i innowacyjności wszystkich zatrudnionych. 
Zauważano, że procesy indywidualizacji i obserwowane różnicowanie się stylów 
życia wymagają rozwijania nowych, elastycznych form zatrudnienia. Ostrzega-
no przed marginalizacją i wykluczeniem edukacyjnie biernych grup i środowisk. 
Sugerowano zwiększanie inwestycji w zasoby ludzkie i konieczność rozwijania 
kapitału społecznego. 

Analiza oficjalnych dokumentów instytucji Unii Europejskiej wskazuje, że 
strategia całożyciowego uczenia się jest obecnie jednym z najważniejszych pro-
jektów politycznych (zob.: Hake 1999).  Jego celem jest integracja społeczeństw 
państw członkowskich w …nową populację skupionych wokół powszechnie  
akceptowanych celów społecznych, gospodarczych i politycznych… (Tuschling, 
Engelmann 2006, s. 452). Wedle deklaracji Komisji Europejskiej z roku 2003 
zasadniczym celem polityki edukacyjnej jest zbudowanie w przestrzeni europej-
skiej …najbardziej konkurencyjnego i dynamicznego, opartego na wiedzy rynku 
na świecie (za: tamże, s. 454). 

W tym samym roku Bank Światowy opublikował raport Lifelong Learning 
In the Global Knowledge Economy (World Bank 2003). Już we wstępie do tego 
dokumentu zawarta została teza głosząca, że …lifelong learning jest edukacją dla 
gospodarki opartej na wiedzy (s. XIII).  W jej uzasadnieniu stwierdzono: Przy-
gotowanie pracowników do konkurencji w gospodarce opartej na wiedzy wyma-
ga nowego modelu edukacji i kształcenia, modelu całożyciowego uczenia się … 
Systemy edukacyjne nie mogą dłużej kłaść nacisku na specyficzne umiejętności 
wynikające z zadań zawodowych, lecz w zamian koncentrować się na rozwijaniu 
umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów oraz uczyć jak 
uczyć samemu oraz z innymi (tamże, s. 3). 

Lektura raportów oświatowych oraz odnoszących się do edukacji uchwał, 
rezolucji i dyrektyw pozwala sformułować bardziej ogólne wnioski. Wydaje się, 
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że zarówno koncepcja kształcenia ustawicznego, jak i późniejsza koncepcja cało-
życiowego uczenia się, które w drugiej połowie XX wieku stały się ideami prze-
wodnimi naszego myślenia o edukacji dorosłych, nie są ideami edukacyjnymi, 
jak często określa się je w literaturze andragogicznej, lecz ideami „dla edukacji”. 
Formułują je  najbardziej wpływowe instytucje europejskie z intencją wywierania 
wpływu na politykę oświatową państw członkowskich Unii, co nadaje im otwarty, 
wielowątkowy i dyskursywny charakter. Patrząc z tego punktu widzenia, można 
powiedzieć, że utyskiwania andragogów na wieloznaczność terminów „kształce-
nie ustawiczne” i „całożyciowe uczenie się” oraz próby nadawania tym pojęciom 
„właściwej” i najbardziej adekwatnej wykładni znaczeniowej, która najtrafniej  
i najbardziej prawdziwie oddaje „istotę” tych pojęć jest – delikatnie mówiąc – nie-
porozumieniem (zob.: Frąckowiak 2012, s. 292–293).  Postawa epistemologicz-
nego esencjalizmu jest postawą anachroniczną. W świecie płynnej ponowocze-
sności również słowniki stają się znaczeniowo płynne. Słownik andragogiki nie 
jest tu wyjątkiem. H.G. Schuetze (2006) utrzymuje, że termin life long learning 
jest „terminem-parasolem” albo – jak określiłem to wcześniej – „pustą etykietą”. 
Uczestnicy dyskursu usiłują nadać im znaczenia, które najlepiej zabezpieczają 
ich potrzeby i interesy związane z edukacją. Dlatego UNESCO, które uważa się 
za strażnika europejskiej tradycji humanistycznej akcentuje rozwojowe i moralne 
wartości związane z edukacją, Bank Światowy kładzie nacisk na ekonomiczne 
i rynkowe aspekty edukacji, a Komisja Europejska i Rada Europy starają się na 
plan pierwszy wysuwać te wymiary edukacji, które służą zacieśnianiu integra-
cji europejskiej i budowaniu poczucia europejskiej tożsamości obywateli państw 
członkowskich Unii. 

Mówiąc inaczej, dyskurs ustawiczności edukacji jest polityczną grą. Jej 
uczestnicy operują ideologicznie nacechowanymi koncepcjami, które mają wy-
pełnić przestrzeń publiczną i zawładnąć ludzką wyobraźnią, aby w ten sposób 
naturalizować partykularne interesy własnych grup i środowisk i uzyskać społecz-
ne przyzwolenie dla ich realizacji. Jeżeli rzeczywistość jest produktem procesu 
wytwarzania i narzucania znaczeń, to w semantycznej rozgrywce o kształt rze-
czywistości oświatowej badacze edukacji dorosłych są partnerem najsłabszym. 
Co gorsze, nie można wykluczyć, że są też partnerem bezkrytycznym i naiwnym.

Władza edukacji

U podstaw nowoczesności leży oświeceniowa strategia desakralizacji wiedzy 
– uwolnienia jej ze świątyń, klasztorów, uniwersytetów i udostępnienia obywa-
telom za pośrednictwem nowoczesnego systemu szkolnego. Edukacja osadzona  
w kontekście republikańskich idei równości i społecznej sprawiedliwości miała 
służyć budowie nowoczesnego państwa. Oznacza to, że obok ustawicznie po-
szerzanego wymiaru egalitarnego edukacja ma niezbywalny wymiar ideololo-
giczny – ustanawia współzależność pomiędzy organizacją życia jednostkowego 
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(biografia) i zbiorowego (ład społeczny). Ten trwający do dziś proces „profanacji” 
wiedzy ma swoje ostatnie akordy. Są nimi: idea kształcenia ustawicznego i idea 
całożyciowego uczenia się. 

Badając genealogię nowoczesnych form rządzenia, Michel Foucault za-
uważył, że wraz z końcem epoki feudalnej władza sprawowana przez dominację  
i przymus traci swoje upełnomocnienie i jest zastępowana władzą typu kognityw-
nego. Określa ją jako „rządomyślność” (Foucault 2000). Rządomyślność – jak ją 
rozumiem – oznacza stan harmonii i równowagi pomiędzy ideologicznie nasyco-
nymi obrazami światów życia ludzi a treściami ich edukacyjnie skonstruowanych 
tożsamości. Ich wzajemna adekwatność umożliwia efektywne funkcjonowanie 
jednostek i grup w obrębie rozlicznych pól społecznej praktyki, co w dalszej per-
spektywie ugruntowuje ideologiczne zakorzenienie tych praktyk i umacnia hege-
moniczną pozycję  twórców oficjalnie obowiązującej ideologii. 

Ideologie przenikają światy życia codziennego i obejmują nie tylko sferę 
pracy, gospodarki czy polityki, ale również kulturę, życie rodzinne, zachowania 
zdrowotne, rekreację, a nawet życie seksualne ludzi – twierdzi Stephen Brook-
field (2001). Tym samym stają się one niewidzialne. Uczestnicząc w rozlicznych 
praktykach społecznych, akceptując cele, które te praktyki realizują, powielając 
rytuały, poprzez które wyrażają się itp., ludzie na ogół nieświadomie podtrzymują 
te ideologie, naturalizują je, zapewniają im żywotność i trwałość. Swój regulacyj-
ny potencjał ideologie czerpią z ugruntowania w języku i zakorzenienia w kul-
turowych wzorach myślenia i działania, a nie dzięki nachalnej propagandzie czy 
prymitywnej indoktrynacji, jak zwykliśmy sądzić. 

Kluczową rolę w podtrzymywaniu i wzmacnianiu habitusu władzy politycz-
nej odgrywa wiedza i edukacja (zob.: Foucault 1998). Akceptując tę tezę, trzeba 
jednocześnie wskazać na różnice pomiędzy rolą edukacji w społeczeństwie mo-
dernistycznym i w społeczeństwie ponowoczesnym. 

Fundamentem społeczeństwa modernistycznego była praca i produkcja prze-
mysłowa. Zrutynizowane procedury pracy, treściowo niezmienne role społeczne  
i stabilny ład społeczny wymagały standardowych sposobów myślenia i działania, 
powtarzalnych kompetencji i stabilnych struktur wiedzy. Wytwarzała  je eduka-
cja instytucjonalna, w tym i instytucje oświaty dorosłych. Miały one dwa zada-
nia. Pierwszym było stwarzanie drugiej szansy edukacyjnej tym spośród doro-
słych, którzy z różnych względów nie byli w stanie ukończyć edukacji w okresie 
młodzieńczym. Dzięki temu mogli oni nabyć społecznie pożądane kwalifikacje  
i zwiększyć ogólnospołeczne zasoby kapitału ludzkiego (funkcja kompensacyj-
na). Zadaniem drugim była ustawiczna aktualizacja starzejącej się wiedzy i umie-
jętności zawodowych oraz zapobieganie ich produkcyjnej dysfunkcjonalności 
(funkcja rewitalizacyjna). Pełniąc obie te funkcje, edukacja dorosłych nabierała 
cech ustawiczności i przyczyniała się do rozwoju zasobów ludzkich – ważnego 
czynnika wzrostu gospodarczego i ekonomicznej pomyślności ludzi. 



O „polityczności” andragogiki 17

Zadaniem edukacji było dostarczanie zasobów kwalifikacyjnych niezbęd-
nych do efektywnego pełnienia ról wytwórczych oraz kształtowanie zaangażowa-
nych prosystemowych postaw wyrażających się wysoką mobilizacją społeczną 
i aktywnością w sferze publicznej. Dystrybucji do ról społecznych towarzyszą 
wolumeny adekwatnych wartości statusowych. Zinternalizowane opisy miejsc  
i funkcji, jakie jednostki i grupy zajmują na różnych skalach społecznego zróż-
nicowania stawały się podstawą ich tożsamości (zob.: Melosik 2003). Edukacja 
dorosłych była ukierunkowana na utrzymanie stałej równowagi pomiędzy indy-
widualnymi i grupowymi tożsamościami a naturalnie dziejącą się dynamiką świa-
ta społecznego. Legitymizująca ją idea kształcenia ustawicznego naturalizowała 
i maskowała konieczność ustawicznej adaptacji do systemu i do angażowania się 
na rzecz jego stabilności i trwałości. 

Socjologowie są zgodni, że jeżeli społeczeństwo modernistyczne reproduko-
wało się przez pracę i produkcję, to społeczeństwo ponowoczesne jest konstru-
owane i rekonstruowane przez konsumpcję. Radykalna zmiana materialno-eko-
nomicznych podstaw funkcjonowania społeczeństwa doprowadziła do rozbicia 
sztywnych struktur systemu społecznego, zmodyfikowała wzory przebiegu ludz-
kich biografii, osadziła je w sytuacji niepewności i opatrzyła elementami ryzyka. 
Proces ten, zamiennie określany jako „indywidualizacja” (Giddens 2001; Jacyno 
2007) albo „biografizacja” (Alheit 2004), wymusza postawę refleksyjności i ak-
tywności podejmowanej wobec własnej tożsamości. 

Dynamika ponowoczesności i rozliczne formy ryzyka, jakie ona generuje 
unieważniają punkty oparcia biograficznego, które pierwotnie usytuowane były 
w klasie społecznej, strukturze zawodowej, rodzinie, społeczności lokalnej itp.  
W zamian oferuje rozliczne formy tożsamości. Z ofertą tą wiąże się nie tylko trud 
wyboru, ale i powinność ustawicznego przepracowywania, rozwijania i uaktual-
niania wybranej tożsamości. Wymusza to na ludziach postawę poznawczej czuj-
ności i analitycznej refleksyjności.

Zgodnie z ogólną tendencją powstają zindywidualizowane formy egzystencji  
i położenia, które zmuszają ludzi do tego, aby z uwagi na konieczność zapewnie-
nia sobie środków niezbędnych do przeżycia – uczynić siebie samych, centrum 
planowania i dowodzenia życiem – pisze Ulrich Beck (2002, s. 112).

Refleksyność jest warunkiem prowadzenia świadomej „polityki życia”, zo-
rientowanej na kolonizację przyszłości i zapewnienie sobie minimum bezpieczeń-
stwa ontologicznego. 

W postradycyjnym porządku ponowoczesności centralnie programowana  
i nadzorowana edukacja dorosłych staje się dysfunkcjonalna. Dzieje się tak nie 
tylko na skutek wysokiego wskaźnika skolaryzacji i nieograniczonego dostępu do 
elektronicznie dystrybuowanych zasobów informacji, z których uczący się dorośli 
są w stanie korzystać bez pośrednictwa szkoły i bez wspomagania nauczyciela, 
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ile z uwagi na zmianę samego charaktery wiedzy. W warunkach ponowoczesne-
go świata żadna wiedza nie jest wiedzą w „dawnym” sensie, w którym wiedzieć 
znaczyło mieć pewność. Ponowoczesność odznacza się kolistą naturą rozumienia, 
co nadaje jej postać strumienia informacyjnych przepływów – zauważa Anthony 
Giddens (2008, s. 35). Żadna instytucja edukacyjna nie jest w stanie „radzić sobie” 
z taką wiedzą.  Jest to – jak się wydaje – główna przyczyna swoistej detronizacji 
szkoły i nauczyciela w edukacji dorosłych oraz reewaluacji lekceważonej dotąd 
nieformalnej edukacji dorosłych i przeniesienie odpowiedzialności za uczenie się 
na samych ludzi dorosłych. 

Zmiany te można interpretować w różny sposób. Można dowodzić, że służą 
one poszerzaniu granic poznawczej wolności i umacnianiu podmiotowości ludzi. 
Argumentacja taka ma mocne ugruntowanie w politycznym projekcie, który za-
kłada dalszą demokratyzację współczesnych społeczeństw i liberalizację stosun-
ków władzy w biograficznie ważnych obszarach życia zbiorowego. Można też 
wskazywać, że idea całożyciowego uczenia się jest nową, szczególnie wyrafi-
nowaną formą panowania wygenerowaną w ramach ponowoczesmego dyskursu 
indywidualizmu. 

W społeczeństwie demokratycznym władza jest rozproszona i mnoga. Jest 
anonimowa i dyskretna. Operuje skromnymi procedurami, pośrednimi formami 
nacisku, perswazją i subtelnie formułowanymi oczekiwaniami. Jej najbardziej 
efektywnym instrumentem jest edukacja. Dystrybuując pakiety kompetencji, skła-
niając do pełnienia ról społecznych i przydzielając „właściwe” pozycje społeczne, 
władza wprzęga rządzonych w tryby swoich obiektywizujących interesów, skłania 
do kolaboracji i naturalizuje stosunki panowania jako zwyczajny element ludz-
kiej codzienności. Wtopiona w struktury instytucjonalne społeczeństwa, wpisana  
w role społeczne i wypełniająca indywidualne biografie, władza polityczna reali-
zuje się poprzez sieć relacji władczych, w których podział na rządzących i rządzo-
nych ulega zamazaniu, ponieważ nadzorowani równocześnie stają się nadzorcami. 

Pomimo tych maskujących zabiegów władza edukacji w społeczeństwie mo-
dernistycznym była władzą widzialną. O jej istnieniu świadczyły instytucje edu-
kacji dorosłych, centralnie stanowione programy nauczania, listy obligatoryjnych 
lektur szkolnych, państwowy nadzór pedagogiczny, honorowane na rynku pracy 
dyplomy i świadectwa. Te i inne elementy systemu edukacji dorosłych mogły 
być przedmiotem debaty publicznej i obiektem jawnie artykułowanej krytyki.  
W społeczeństwie ponowoczesnym władza polityczna staje się niewidzialna. Ana-
logicznie niewidzialna staje się również władza edukacji. Efekt ten wiązać można 
z przejściem od idei kształcenia ustawicznego do idei całożyciowego uczenia się. 

W świecie płynnej ponowoczesności znikają wszystkie trwałe punkty życio-
wej orientacji, co stawia ludzi w obliczu ciągłego budowania kolejnych wersji 
własnej tożsamości. Dlatego edukację trzeba zastąpić uczeniem się i opatrzyć 
warunkiem całożyciowości. Całożyciowe uczenie się jako strategia sytuowania 
się jednostek i grup w społeczeństwie ryzyka nie oznacza całkowitej destrukcji 
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instytucji edukacji dorosłych. Nadal będą one ważne dla prowadzenia alfabetyza-
cji dorosłych, w kształceniu umiejętności samodzielnego uczenia się, wyrabianiu 
kompetencji posługiwania się technologiami informatycznymi itp.  Niemniej edu-
kacja przekształci się w autoedukację. Uczący się dorośli staną się „interinstytu-
cjonalnymi bytami” – jak nazywają ich Anna Tuschling i Christoph Engelmann 
(2006, s. 460), poruszającymi się w najrozmaitszych przestrzeniach edukacyjnych 
społeczeństwa wiedzy z nadzieją na zapewnienie sobie choćby chwilowego bez-
pieczeństwa ontologicznego. 

W procesie dyscyplinowania opisanym przez M. Foucaulta uczestnicy eduka-
cji dorosłych byli obiektami „zdokumentowanymi” przez władzę pedagogicznej 
ewaluacji i „obrandowani” dyplomem – rodzajem świadectwa jakości końcowego 
produktu pedagogicznej obróbki. Koncepcja całożyciowego uczenia się nakłada 
na jednostki obowiązek edukacyjnej autoobróbki i samodzielnego dokumento-
wania jej rezultatów. Podstawowym narzędziem publicznej autoprezentacji jest 
dziś Curriculum Vitae. Podobną funkcję pełnią blogi, portale społecznościowe 
(facebook) i portfolio. Najlepiej multimedialne, opatrzone linkami do prezen-
towanych dokonań, opublikowanych artykułów, wystąpień publicznych i autor-
skich prezentacji w Power Poincie.  Dokumentują one kompetencje uzyskane  
w różnych formach całożyciowego uczenia się i prezentują osobiste i zawodowe 
sukcesy, dostarczając danych dla rekruterów do ról społecznych. Profilując swój 
publiczny wizerunek zgodnie z obowiązującymi kryteriami poprawności poli-
tycznej i kwalifikacyjnego popytu na „czynnik ludzki”, ludzie stają się własny-
mi nadzorcami. Prowadzona przez nich indywidualna polityka autowidzialności, 
nieuchronnie przekształca się w politykę samodyscyplinowania. W ten sposób 
stają się oni „sekretarzami własnego istnienia”, kronikarzami swojej publicznej 
biografii. W tak zaprojektowanym procesie całożyciowego uczenia się ludzie do-
rośli będą podmiotami pracowicie dokumentującymi własne uprzedmiotowienie 
– twierdzą A. Tuschling i C. Engelmann (2006, s. 465). 

Obserwowane przejście od idei kształcenia ustawicznego do idei całożycio-
wego uczenia się można opisywać jako proces rozproszenia edukacji. Naiwnością 
byłoby sądzić, że może on zachodzić bez licencji politycznej albo przebiegać nie-
zależnie od interesów grup hegemonicznych. Można przewidywać, że instytucje 
rynku pracy skonstruują kryteria oceny i procedury certyfikacji wiedzy, umie-
jętności i postaw nabywanych w procesach całożyciowego uczenia się. Jedynie 
część z nich będzie kwalifikowana jako właściwe i pożądane. Pozostałe, zdefinio-
wane jako niezgodne z interesami władzy politycznej, nie uzyskają instytucjonal-
nego uprawomocnienia i będą traktowane jako bezwartościowe i bezużyteczne. 

Przeprowadzony wywód sugeruje, że zmiana idei przewodnich, jaką obser-
wujemy w edukacji dorosłych jest następstwem wielkiego przesunięcia w sferze 
sprawowania władzy politycznej. P. Jarvis (2012) wiąże je z procesami globaliza-
cji. W epoce modernistycznej edukacja dorosłych była fakultatywna i – jak dobrze 
wiemy – ludzie potrafili jej skutecznie unikać. Edukacja, która przyjmuje postać 
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całożyciowego uczenia się jest nie do uniknięcia. Przechodząc w autoedukację, 
staje się ludzką codziennością, samym życiem. W ten sposób następuje osiągnię-
cie powszechnej rządomyślności, która naturalizuje istniejące stosunki panowa-
nia, a samą władzę czyni niewidzialną.

Próba konkluzji 

Jak wcześniej wspomniałem, ani idea kształcenia ustawicznego, ani koncep-
cja całożyciowego uczenia się nie budzą entuzjazmu badaczy edukacji dorosłych. 
J. Field stwierdził: Trzeba podkreślić, że sam termin (lifelong learning – M.M.) 
nie został stworzony jako pojęcie naukowe… Termin ten był początkowo ideali-
stycznym sloganem używanym przez decydentów, później zaczęli posługiwać się 
nim także profesjonaliści i kadra kierownicza. […] A zatem kwestie związane  
z całożyciowym uczeniem się ludzi dorosłych badacze w większym stopniu odno-
szą do określonej polityki i praktyki edukacyjnej, nie traktują go natomiast jako 
pojęcia naukowego i nie sądzę, aby mogło ono mieć istotne konsekwencje dla 
naukowej debaty (2003, s. 65).

W konkluzji swojej wypowiedzi cytowany autor zauważył, że …praktycznie 
we wszystkich krajach anglojęzycznych środowisko naukowców raczej negatyw-
nie ocenia paradygmat całożyciowego uczenia się (tamże, s. 69). 

W Niemczech idea całożyciowego uczenia się nie wzbudza tak krytycznego 
stosunku badaczy.  Przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać w legitymizacji, 
jakiej dostarczają jej politycy i administracja rządowa. Niemniej publikacje an-
dragogów podejmujące kwestie całożyciowego uczenia się dorosłych są oceniane 
krytycznie. Zdaniem Petera Alheita ponad połowa komunikatów, artykułów i ko-
mentarzy i odnoszących się do niego (całożyciowego uczenia się – M.M.) oświad-
czeń nie ma charakteru naukowego w klasycznym tego słowa znaczeniu i lokuje 
się w dziwacznej „szarej strefie” między nauką, praktyką i polityką, utrudniając 
prawomocne wykorzystanie tradycyjnego instrumentarium badań empirycznych 
(2010, s. 87). 

Polska andragogika nie zdołała jeszcze przyswoić sobie koncepcji całoży-
ciowego uczenia się, a podejmowane w tym zakresie wysiłki napotykają niechęć  
i spotykają się z oporem. Natomiast poprzedzająca ją idea kształcenia ustawicz-
nego została przyjęta wręcz entuzjastycznie. W książce opublikowanej w roku 
1981 Andrzej Cieślak opisywał ją następująco: Kształcenie ustawiczne jest ideą 
edukacyjną o głęboko humanistycznym charakterze, albowiem w centrum swo-
jego zainteresowania stawia człowieka, któremu w imię jego dobra i pomyślno-
ści należy stworzyć optymalne warunki i możliwości całożyciowego uczenia się  
i kształcenia, zapewniając mu tym samym jak najpełniejszy rozwój w sferze osobi-
stej, społecznej i zawodowej. Koncepcja kształcenia ustawicznego akcentuje więc 
wszechstronny rozwój jednostki na przestrzeni całego życia (1981, s. 56).
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Ten apologetyczny sposób myślenia i wyrażająca go afirmatywna retoryka 
utrzymuje się po dzień dzisiejszy. Jego źródłem jest przekonanie, że idee prze-
wodnie edukacji dorosłych wiążą się tylko z samą edukacją i jej humanistyczny-
mi, rozwojowymi celami. Przekonanie to pozwala redukować myślenie o eduka-
cji dorosłych wyłącznie do wymiaru pedagogicznego i pomijać wszystkie inne 
jej wymiary. Mówiąc to, mam na myśli wymiar społeczno-kulturowy, wymiar 
ekonomiczny oraz najważniejszy w moim mniemaniu, wymiar polityczny. 

I praktyka edukacji dorosłych, i praktyka naukowej refleksji nad nią są uwa-
runkowane ideologicznie. Idea kształcenia ustawicznego oraz idea całożyciowego 
uczenia się nie są od tych uwarunkowań wolne. Mówiąc inaczej, są to pop-idee 
przeznaczone do powszechnego wierzenia, za którymi kryją się interesy grup he-
gemonicznych. Jak dotąd polska andragogika nie zdobyła się na wysiłek ich kry-
tycznej analizy. 
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About „politicality” of andragogy

Key words: idea of continuing education, concept of lifelong learning, postmodern 
society, cognitive power of education, critical perspective. 

Summary: Due to the political entanglements of social studies, research on adult 
education is also ideologically driven. The author proves this thesis by analysing the 
contents of two leading concepts which have dominated our thinking on the adult 
education sector in the last several decades. These ideas are: continuing education 
and lifelong learning. They are cognitive instruments of governing and achieving the 
state of governmentality in the societies of developed democratic countries.
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