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M a r c i n  M u s z y ń s k i 

STRUKTURALIZM  GENETYCZNY 

Słowa kluczowe: strukturalizm genetyczny, Lucien Goldmann, teorie uczenia się 
osób dorosłych.

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie zbioru założeń oraz propozycji ana-
lizy danych metodą strukturalizmu genetycznego, którą można wykorzystać między 
innymi do rekonstrukcji teorii uczenia się osób dorosłych. W literaturze przedmiotu 
brakuje szczegółowych analiz z tego zakresu. Na początku zaprezentowany zostanie 
w zarysie stan teoretycznego rozwoju andragogiki. Podkreślona zostanie ważność uży-
cia odpowiednich metod przy rekonstruowaniu teorii. Ostatecznie w centrum rozważań 
znajdą się założenia strukturalizmu genetycznego oraz propozycja analizy danych tą 
metodą.

Wstęp 

Pomimo znaczącego wkładu, jaki poczynili badacze w rozwój andragogiki, 
nadal można mówić o relatywnie niewielkiej liczbie teoretycznych opracowań 
z tego zakresu, co pozwala na stwierdzenie o teoretyczno-metodologicznym za-
późnieniu tej dyscypliny/pola badań w stosunku do innych nauk społecznych.

 Przyczyn tego stanu należy upatrywać w tym, że problematyka uczenia się do 
lat 60. XX wielu stanowiła domenę psychologii (Malewski 2010). Badania andra-
gogiczne skoncentrowane były na instytucjonalnym wymiarze edukacji. Związane 
było to także z tym, że andragogika przez długi czas uznawana była za naukę 
praktyczną i rozwijano przede wszystkim metodykę nauczania (Malewski 2001). 
Dopiero od niedawna położono nieco większy nacisk na badania teoriotwórcze. 
Zatem pytanie – Jak uczą się dorośli? – nadal jest aktualne. 

W ramach próby odpowiedzi na to pytanie powstały teorie oraz koncepcje 
uczenia się osób dorosłych, które znaleźć można w literaturze andragogicznej. 
Ukazują one kontekst badań oraz zróżnicowaną tradycję badawczą, na gruncie 
której przez całe lata dokonywał się proces teoretyzacji edukacji dorosłych1. 

1  Należy tu wspomnieć między innymi o nieco zapomnianej już pracy Howarda McClusky’ego 
i jego teorii rezerwy, o andragogicznym modelu Malcolma Knowlesa, o badaniach Allana Tou-
gha, Ralpha Brocketta, Rogera Hiemstry, Randy’ego Garrisona i Geralda Growa, którzy wnieśli 
duży wkład w konceptualizację pojęcia samokształcenie. W Polsce wątek ten podjęty był między 
innymi przez Czesława Maziarza. Nie do przecenienia dla prac andragogów jest model uczenia 
się przez doświadczenie lub precyzyjniej model uczenia się eksperymentalnego autorstwa Davi-
da Kolba, który najczęściej wykorzystywany jest jako zaplecze teoretyczne w różnego rodzaju 
szkoleniach mentoringowych, trenerskich, tutoringowych, coachingowych itp. Za znaczące należy 
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Znajomość teorii, koncepcji i modeli pozwala uporządkować zrozumienie 
fenomenu uczenia się osób dorosłych. Umożliwia podejmowanie właściwych 
decyzji dotyczących projektowania uczenia się. Rozeznanie takie pozwala tak-
że na podjęcie badań tam, gdzie inni je skończyli. W Polsce powstało niewiele 
prac przybliżających teoretyczny dorobek badaczy zajmujących się edukacją oraz 
uczeniem się osób dorosłych. Duży wkład w rekonstrukcję teorii andragogicznych 
wniósł Mieczysław Malewski, który po transformacji ustrojowej zapoczątkował 
proces ich naukowej prezentacji. Podjęcie się takiego wyzwania wymaga odpo-
wiedniego podejścia oraz znajomości stosownych narzędzi. Rolę taką może pełnić 
strukturalizm genetyczny – metoda będąca jedną z wielu propozycji sposobów 
rekonstruowania teorii. 

Strukturalizm genetyczny – założenia metody

W pedagogice podejście to zaproponowano między innymi do badań stanu 
rozwoju myśli pedagogicznej. Autorski projekt przedstawił Wiesław Ciczkowski 
(Ciczkowski 1995), który opracował trzy etapy analizy danych według tej metody. 
Postępowanie to znalazło swoje zastosowanie między innymi w monografii Hanny 
Solarczyk (2008) prezentującej proces rozwoju andragogiki niemieckiej. Proce-
durę tę można także odnaleźć w ugruntowanej w pedagogice typologii podejść 
badawczych opracowanych przez Bogusława Śliwerskiego (Śliwerski 1998), który 
wykorzystuje ją w pracach związanych z badaniem teorii wychowania. Typologia 
ta zawiera trzy różne modele badawcze, do których zalicza się: rekonstrukcję po-
zytywną teorii, krytykę hermeneutyczną oraz badania porównawcze2.

także uznać prace Knuda Illerisa opisującego trzy wymiary uczenia się, prace Yrjö Engeströma, 
który od wielu lat buduje teorię uczenia się przez poszerzanie w oparciu o kulturowo-historyczną 
teorię aktywności stworzoną w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku przez grupę 
rosyjskich psychologów – Wygockiego, Leontjeva i Lurie. Ów kontekst tworzą także prace Petera 
Alheita, Lindena Westa, Pierre’a Dominice, którzy koncentrują się na biograficznym podejściu 
w badaniach edukacji dorosłych. W Polsce wątek ten podjęty został w pracach badawczych mię-
dzy innymi Olgi Czerniawskiej, Elżbiety Dubas, Ewy Skibińskiej, Joanny Stelmaszczyk, Joanny 
Golonki, Moniki Sulik, Katarzyny Wypiorczyk-Przygody oraz Joanny Wawrzyniak. Niezwykle 
ważne są publikacje Józefa Kargula, który podjął się opracowania przesłanek do teorii edukacji 
całożyciowej. Do najważniejszych współczesnych teorii uczenia się osób dorosłych można także 
zaliczyć teorię cyklów życia i cyklów uczenia się Johna Herona, zwaną także teorią uczenia się 
emocjonalnego oraz teoretyczne prace autorstwa Marka Tennanta, Jerome’a Brunera, Howarda 
Gardnera, Bente Ekjaer, Robina Ushera, Thomasa Ziehe, Jeana Lave i Etienne Wegner, Roberta 
Kegana oraz Danny’ego Wildemeerscha, Veerle Stroobants, Petera G. Heymansa, Kjella Ruben-
sona, Mary Crowder i Kate Pupynin. 

2  Istnieje jednak pewna trudność w jednoznacznym przypisaniu strukturalizmu genetycznego do 
jednych z powyższych podejść. Pomimo tego, że strukturalizm genetyczny w dwóch pracach 
Bogusława Śliwerskiego (1998; 2004) zaklasyfikowany został bezsprzecznie do rekonstrukcji 
pozytywnej, to jednak sama procedura badania zaproponowana przez W. Ciczkowskiego (struk-
turalizm genetyczny) raz przypisana jest do bezzałożeniowej rekonstrukcji pozytywnej, a raz 
do badań komparatystycznych teorii. Sprzeczność ta oraz propozycja jej rozwiązania została 
przedstawiona przeze mnie w innej publikacji. 
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Strukturalizm genetyczny swoimi korzeniami sięga prac Jeana Piageta i Lu-
ciena Goldmanna, którzy podobnie jak Karl Mannheim kontynuowali tradycję 
neokantowską. Zarówno Goldmann, jak i Mannheim podkreślali różnicę między 
naukami przyrodniczymi a naukami społecznymi oraz wynikającymi stąd różni-
cami metodologicznymi. Obaj wskazywali na odmienność między wyjaśnianiem 
a rozumieniem. Opozycja ta przybrała z czasem formę dwóch różnych stanowisk 
metodologicznych; pozytywistycznego i interpretatywnego, w ramach których 
nauki społeczne można badać bądź to na wzór nauk przyrodniczych, poszukując 
w nich uniwersalnych praw oraz przyczyn i skutków, bądź poprzez interpretację 
i zrozumienie działania jednostek (Larraín 1979). Źródeł tej dychotomii można 
upatrywać między innymi w rozróżnieniu, jakie poczynił Ferdynand de Saussure 
między pojęciem langue (język) a parole (mowa). Pierwszy stanowi fundamen-
talną strukturę języka, która zdaniem tego uczonego jest przedmiotem nauki ję-
zykoznawstwa, natomiast drugie pojęcie związane jest z indywidualnymi aktami 
mowy, których natura jest zbyt zmienna, aby mogła je badać nauka. To rozróż-
nienie zainspirowało takich badaczy jak Claude Levi-Strauss do poszukiwania 
trwałych i niezmiennych w czasie elementarnych reguł. Jednakże rozróżnienie to, 
jak dowodził w swoich pracach Paul Riceour, jest sztuczne i wielce szkodliwe. 
Przekładając to na język strukturalistów, okazuje się, że perspektywa diachronicz-
na ujmująca zjawiska w kontekście czasu (np. ewolucjonizm, dyfuzjonizm) musi 
być zespolona z perspektywą synchroniczną ujmującą zjawiska współistniejące 
w tym samym czasie (np. funkcjonalizm, strukturalizm). Właśnie takie podejście, 
w którym połączone zostałyby obie te perspektywy, proponuje strukturalizm gene-
tyczny reprezentowany przez Piageta czy Goldmanna (Broekman 1974). Podobne 
udane próby podjęli między innymi Pierre Bourdieu, który odrzucił dychotomie 
synchroniczne-diachroniczne, langue-parole na rzecz nowej kategorii nazwanej 
przez niego habitusem czy Michel Foucault, który posunął się jeszcze dalej, gło-
sząc wyższość de Saussure’owskiej parole nad langue. Oznaczało to, że ważniejszy 
jest dyskurs aniżeli struktura, która powstaje wtórnie na skutek działań naukow-
ców opisujących i porządkujących zdarzenia społeczne. 

Także Jurgen Habermas, jako przedstawiciel Szkoły Frankfurckiej, wyko-
rzystuje w swoich badaniach strukturalizm genetyczny na przekór wyróżnionym 
przez siebie trzem orientacjom badającym współczesne społeczeństwa, do jakich 
zaliczył: a) badania porównawcze, typologiczne, badania socjohistoryczne inspiro-
wane w dużej mierze pracami Maxa Webera, a także w pewnym zakresie marksi-
stowską historiografią, b) podejście odnoszące się do teorii systemów bazujące na 
pracach Talcotta Parsonsa i Niklasa Luhmanna, którzy analizowali społeczeństwa 
między innymi z perspektywy funkcjonalistycznej oraz c) teorii działania inspiro-
wanej hermeneutyką, fenomenologią i interakcjonizmem symbolicznym, w której 
główną rolę odgrywa kategoria rozumienia i interpretacji. Wymienione podejścia 
badawcze są rezultatem zadań, jakie Habermas stawia teorii krytycznej pozosta-
jącej wciąż w bliskim związku z marksizmem, teorii, która ma być krytyczna 
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zarówno w stosunku do nauk społecznych, jak i samej rzeczywistości społecznej. 
Sam wykorzystując w swoich badaniach strukturalizm genetyczny, dokonał roz-
różnienia dwóch istotnych form realizacji współczesnych społeczeństw: zorgani-
zowanego kapitalizmu i zbiurokratyzowanego socjalizmu (Bottomore 2002).

Wybór strukturalizmu genetycznego Piageta i Goldmanna nie jest przypad-
kowy. Goldmann swoje inspiracje związane z epistemologią genetyczną czerpał 
od Piageta, z którym przez jakiś czas współpracował (Makaryk 1993). Piaget 
jako jedyny spośród strukturalistów pokusił się o pełną definicję struktury, której 
przypisał następujące własności: całościowość, przekształcenia, samosterowność, 
funkcjonalizm, prawidłowości i homologie. Całościowość oznacza, że struktu-
ra nie jest sumą poszczególnych składników, ale całością, której właściwości są 
różne od własności jej składników. Przekształcenia wskazują, że struktura jest 
dynamiczna i zdolna do procesów transformacyjnych. Samosterowność oznacza, 
że przekształcenia w danej strukturze nie wychodzą poza jej granice. Funkcjona-
lizm eksponuje określoną funkcję danego elementu w strukturze, a prawidłowości 
i homologie odnoszą się do możliwości określenia na podstawie struktur niższego 
rzędu, praw jakie rządzą strukturami szerszymi (Piaget 1972). Piaget sprzeciwiał 
się takim ujęciom teoretycznym, które wprowadzały ograniczenia co do możli-
wości zrozumienia episteme. Z jednej strony było to założenie odnoszące się do 
genezy bez struktury (np. behawioryzm), z drugiej zaś założenie strukturalizmu 
bez genezy (teoria Gestalt, strukturalizm Levi-Straussa). Badacz ten wskazał, że 
wiedza ludzka nie jest ani gotową strukturą, ani wiedzą możliwą do przekazania, 
lecz ma charakter wiedzy konstruowanej przez jednostkę. Początkowo Piaget na-
zwał swoją koncepcję dialektycznym konstrukcjonizmem, w którym wskazywał na 
tworzenie przez podmiot struktur w ramach procesu równowagi pomiędzy aktyw-
nością jednostki a procesami samoregulacji pozwalającymi jej na adaptację do 
zastanych warunków. To nie umysł człowieka, ale on sam jako jednostka, podmiot 
w swoim działaniu tworzy strukturę. Wspomniany proces równowagi odnosi się 
do dwóch zjawisk: asymilacji, czyli włączania i modyfikacji świata zewnętrznego 
do istniejących już struktur poznawczych oraz akomodacji, inaczej aktywnej mo-
dyfikacji samej struktury (Morris 1991). Dla Piageta struktury te są dynamiczne, 
samoregulujące i manifestują się nie tylko na polu poznawczym, ale także w całej 
rzeczywistości. Namysł ten pozwolił Piagetowi na stworzenie koncepcji głoszą-
cej, że wiedza człowieka – myślenie logiczne przechodzi przez cztery kolejne 
stadia; sensomotoryczne (od urodzenia do drugiego roku życia), przedoperacyjne 
(od drugiego do siódmego roku życia), operacje konkretne (od siódmego do jede-
nastego roku życia) oraz myślenie formalne (po jedenastym roku życia). Piaget, 
konstruując autorską psychologię rozwoju inteligencji, zaproponował także kon-
cepcję teoriopoznawczą, która odnosiła się do rozwoju wiedzy w ogóle. Nazwał 
ją epistemologią genetyczną, która różniła się od tradycyjnie ujmowanej episte-
mologii tym, że proces poznania nie był już ujmowany statycznie, a dynamicznie 
z uwzględnieniem perspektywy historycznej. W ten sposób powstała ewolucyjna 
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teoria wiedzy służąca do badania mechanizmów rozwoju wiedzy, której zadaniem 
jest przechodzenie od stanu wiedzy mniej zaawansowanej do stanu wiedzy bardziej 
zaawansowanej (Piaget za: Zamiara 1979, s. 98). Geneza rozumiana jest jako prze-
chodzenie od prostszej do bardziej złożonej struktury (Piaget 1972, s. 90). Geneza 
stanowi pewną postać transformacji wychodzącą ze stanu A i osiągającą stan B, przy 
czym stan B jest bardziej stały niż stan A (Piaget 1966, s. 943). Mechanizm rozwoju 
nauki jest zdaniem Piageta tożsamy z mechanizmem rozwoju inteligencji. To za-
łożenie uwidacznia bliźniacze podobieństwo między równoważeniem się struktur 
asymilacji i akomodacji w procesie ontogenezy z logiką rozwoju idei naukowych 
(Zamiara 1979).

Podobieństwo do strukturalizmu genetycznego Piageta odnaleźć można 
w pracach Luciena Goldmanna. Będąc także pod wpływem dzieł Georga Lukácsa, 
Goldmann z czasem rozwinął autorskie ujęcie strukturalizmu genetycznego. Swo-
je inspiracje czerpał także z hermeneutyki, funkcjonalizmu oraz funkcjonalizmu 
strukturalnego. Goldmann starał się stworzyć strukturalizm genetyczny, w którym 
podejście diachroniczne zostałoby połączone z podejściem synchronicznym (Bro-
ekman 1974, s. 94–77). Najlepiej widać to na przykładzie wspomnianej już dy-
chotomii pomiędzy wyjaśnianiem a rozumieniem oraz sposobu, w jaki strukturalizm 
genetyczny w ujęciu Goldmanna starał się pogodzić te dwie sprzeczności. Miano-
wicie podejście to podkreślało znaczenie oglądu badanych zjawisk z tych dwóch 
różnych stron, uważając je za rewers i awers tej samej rzeczywistości. Innymi 
słowy, każda częściowa struktura może być zarówno wyjaśniona w odniesieniu do 
szerszej struktury, jak i być zrozumiana w odniesieniu do siebie samej. Goldmann 
tłumaczy to w następujący sposób: Jeśli przyjmiemy, że działania człowieka są 
ustrukturyzowane, to naturalną konsekwencją przyjętego założenia jest konkluzja 
głosząca, że żadne zjawisko społeczne nie może być interpretowane poza struk-
turą, która rządzi tym zjawiskiem. Jednakże z drugiej strony należy pamiętać, 
że struktury są wynikiem wcześniejszych działań ludzi, a co za tym idzie należy 
wytłumaczyć źródło (genezę) pochodzenia tej struktury. Taki sposób widzenia 
implikuje dynamiczny charakter struktur. Trzeba zdaniem Goldmanna spojrzeć 
na nie jak na ciągły proces zmian, proces destrukturyzacji istniejących wcześniej 
struktur oraz strukturyzacji, inaczej tworzenia się nowych struktur (Larraín 1979). 
W ten sposób Goldmann starał się wypracować metodologię zarówno wyjaśnia-
jącą, jak i rozumiejącą zwaną przez niego strukturalizmem genetycznym. W tej 
perspektywie (…) wszelki opis procesu strukturyzacji (…) ma charakter rozumiejący 
w odniesieniu do badanego przedmiotu oraz charakter wyjaśniający w odniesieniu do 
struktur częściowych, stanowiących jego elementy konstytutywne (Goldmann 1978). 
Za prekursorów tego podejścia uważał Hegla, Marksa i Freuda, mimo że sami 
nigdy nie używali tego terminu. To właśnie ci myśliciele zdaniem Goldmanna 
wprowadzili do nauki pojęcie rozumienie niesłusznie przypisywane Diltheyowi, 
który zyskał rozgłos dzięki temu, że kładł on duży nacisk na jego metodologiczny 
wymiar (Goldmann 1978). Związek pomiędzy rozumieniem a strukturą dostrzegli 
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także fenomenologowie czy badacze reprezentujący nurt psychologii postaci. Te 
dwa stanowiska wyniosły na poziom metodologicznej świadomości opisywa-
ny związek. O ile Levi-Strauss widział swój strukturalizm jako synchroniczny, 
ahistoryczny, atemporalny, o tyle Goldmann stworzył perspektywę interakcyjną 
łączącą w sobie podejście synchroniczne z diachronicznym dającym możliwość 
badania zarówno powtarzających się procesów społecznych, jak i związków 
przyczynowo-skutkowych między kulturą a środowiskiem (Winkle 1980, s. 927). 
Z tego też punktu widzenia można przyporządkować strukturalizm genetyczny 
zarówno do perspektywy społecznej, gdzie przedmiotem badania jest jednostka, 
jak i perspektywy kulturowej, w której szczególnie interesują badacza idee oraz 
umiejętności i przedmioty stanowiące własność danej wspólnoty. Stanowisko 
to potwierdza Goldmann, twierdząc, że strukturalizm genetyczny powołany jest 
do badania wszelkich zachowań ludzkich poprzez odsłonięcie ich uchwytnego zna-
czenia, możliwym dzięki ujawnieniu zasadniczych cech pewnej struktury częściowej. 
Ta zaś może być zrozumiana o tyle tylko, o ile sama zostanie umieszczona wewnątrz 
pewnej struktury szerszej, której funkcjonowanie dopiero tłumaczy genezę tamtej 
pierwszej oraz większość problemów, jakie badacz stawiał sobie na wstępie swojej 
pracy (Goldmann 1978). Pogląd ten znacząco odróżnia to podejście od innych 
stanowisk, takich jak na przykład funkcjonalizm strukturalny, który bardziej od 
badania działań jednostek zainteresowany jest ich miejscem w porządku społecz-
nym, ale nade wszystko stara się uchwycić konstrukcję ładu społecznego. Do-
minującym podejściem badawczym był indukcjonizm, który najpełniej wyrażał 
się w pracach brytyjskiego antropologa Alfreda Radcliffe’a Browna (por. Flis 
2000). Także strukturalizm zwany przez Goldmanna niegenetycznym zajmował 
się przede wszystkim wewnętrzną logiką kultury, a także strukturą wszystkich 
możliwych struktur rozumianych jako trwałe i uniwersalne matryce, czego przy-
kładem są dzieła Levi-Straussa (por. 2009). Tutaj na użytek badań wykorzysty-
wano metodę dedukcyjną. Opisywana przez Goldmanna perspektywa ma cha-
rakter bardziej skoncentrowany na jednostce, jej działaniu aniżeli przytaczane 
powyższe paradygmaty. Prekursorami w socjologii takiego podejścia byli Max 
Weber i Georg Simmel, a na gruncie psychoanalizy Zygmunt Freud. 

Sposób ujęcia strukturalizmu genetycznego, jaki głosi Goldmann, ma swo-
je metodologiczne reperkusje. Próba zrozumienia literatury naukowej z punktu 
widzenia pojęć, empatii badacza czy umiejętności wczucia się w intencję autora 
tekstu jest dla strukturalizmu genetycznego nie do przyjęcia (Goldmann 1976). 
Wiązanie znaczenia tekstu z biografią autora generuje poważne problemy natu-
ry metodologicznej. Chodzi o przypisywanie autorowi intencji, których wcale 
nie musiał posiadać, co naznacza całą procedurę interpretacyjną arbitralnoś-
cią rozstrzygnięć (Larraín 1979). Na podobny problem zwrócił uwagę także 
Hans-Georg Gadamer, który wczuwanie się czy podzielanie tego samego punk-
tu widzenia co autor tekstu uważał za spadek po Friedrichu Schleiermacherze 
(Gadamer 2007). Bardzo często zrozumienie sensu wypowiedzi możliwe jest 
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dopiero w nowym kontekście. Autorzy danych teorii, koncepcji czy idei mogą 
wyrażać prawdy, których sami nie są w stanie pojąć. Poza tym zawsze istnieje 
możliwość twórczego rozwinięcia teorii, tym bardziej kiedy odczytywane myśli 
autora ujmowane są w nowych kontekstach wcześniej mu nieznanych. Zatem 
zawsze istnieje uzasadnienie dla dokonania kolejnej rekonstrukcji istniejącej już 
teoretycznej warstwy danej dyscypliny naukowej (Śliwerski 1998). Jak podaje 
Gadamer, badacz nie może porzucić własnego rozumienia świata. Wszelkie za-
tem rozumienie możliwe jest zawsze tylko dzięki przedrozumieniu. W ten spo-
sób dokonano zmiany rozumienia wykładni koła hermeneutycznego, w którym 
hermenuta, aby zrozumieć część tekstu, nie musiał już odwoływać się do całości 
i na odwrót; gdzie całość zrozumiana mogła być jedynie poprzez odniesienie się 
do poszczególnych części. Wprowadzona przez Martina Heideggera koncepcja 
przedrozumienia wskazała, że procedura interpretacyjna zawsze uwikłana jest 
w światopogląd interpretatora. 

Zdaniem Goldmanna, używając procedury strukturalizmu genetycznego, 
stajemy przed dwoma poważnymi dylematami. Pierwszy odnosi się do wyboru 
analizowanych tekstów, czyli do rozstrzygnięcia, które z nich są istotne, ważne, 
a które można pominąć. Drugi zaś nawiązuje do jego znaczenia zawsze uwikła-
nego w kontekst. 

W analizie tekstu brane jest pod uwagę nie tylko jego wewnętrzne rozumie-
nie, ale przede wszystkim uwarunkowania, inaczej źródło struktury, które poma-
ga dokonać poprawnej interpretacji tekstu. Tutaj Goldmann uciekł się do pojęcia 
klasy społecznej i jej światopoglądu. Światopogląd (World-view – Weltanschauung) 
– struktura ujmowana jest przez Goldmanna jako zestaw aspiracji, idei, uczuć 
wypracowanych przez daną klasę społeczną na pewnym etapie jej rozwoju. Świa-
topogląd rozwijany jest kolektywnie, a swój najbardziej spójny wyraz znajduje 
w literaturze naukowej oraz w dziełach filozoficznych (Larraín 1979). Zatem każda 
praca naukowa jest przejawem jakiegoś światopoglądu. Pozwala to zrozumieć, 
dlaczego filozofowie czy badacze z różnych krajów, jednakże ze wspólnego ob-
szaru, np. europejskiego, mają podobny sposób widzenia rzeczywistości. Wielcy 
pisarze, uznani badacze to ci, którzy potrafią przenieść do świata literatury świa-
topogląd klasy społecznej, do której przynależą, nawet wtedy gdy sami nie zdają 
sobie z tego sprawy (Eagleton 2002). Autorzy ci są wyrazicielami maksymal-
nej potencjalnej (możliwej) świadomości klasy społecznej. Inspirowany pracami 
Lukácsa Goldmann dokonuje rozróżnienia między realną a potencjalną świado-
mością klasy społecznej. Przejawy realnej świadomości klasy społecznej odnaleźć 
można w każdym momencie i sytuacji, w której dochodzi do interakcji. Jej struk-
tura i treść zależą od wielu przypadkowych czynników. Ukoronowaniem poten-
cjalnej świadomości klasy społecznej są dzieła filozoficzne i rozprawy naukowe. 
Potencjalna świadomość stanowi fundament dla świadomości realnej. Goldmann 
nie widział sprzeczności pomiędzy świadomością indywidualną a kolektywną. 
Kolektywny światopogląd (klasy społecznej) może istnieć jedynie w umysłach 
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jednostek, czyli w jednostkowej świadomości, choć z drugiej strony jest niezwykle 
rzadkim przypadkiem, aby podmiot potrafił w pełni wyrazić ten światopogląd. Je-
dynie w pracach naukowych, dziełach filozoficznych badacz odwzorowuje funda-
mentalne trendy życia społecznego, które z trudem lub tylko w niewielkim stopniu 
przeczuwają inni ludzie (Larraín 1979). To, co Goldmann bada, to zbiór struktu-
ralnych powiązań między tekstem, światopoglądem a historią (genezą). Pragnie 
on dowiedzieć się, jak światopogląd danej grupy społecznej zostaje przeniesiony 
do literatury. Aby tego dokonać, nie wystarczy wyjść od samego tekstu czy hi-
storii, potrzebna jest dialektyczna metoda krytyczna, która stale przenosi uwagę 
badacza między tekstem, światopoglądem a historią. Trud, jaki należy włożyć, to 
odpowiednie dopasowanie wszystkich elementów (Eagleton 2002).

Zastosowanie strukturalizmu pozwala na matematyzację procesu badawcze-
go w naukach społecznych, przy czym należy pamiętać, że chodzi tu o zasto-
sowanie matematyki nienumerycznej, a jakościowej, taką jaką jest np. algebra 
ogólna (Nowiński 1972). Wykorzystując strukturalizm genetyczny jako meto-
dę, przyjmuje się także określone założenia co do badanej rzeczywistości. Po 
pierwsze istnieją ukryte struktury, których emanacją są obserwowalne zjawiska. 
Po drugie zrozumienie otaczającej rzeczywistości zdeterminowane jest zasadą 
holizmu. Innymi słowy, aby zrozumieć, należy zjawiska ujmować całościowo, 
osadzając jedną strukturę w kolejnej szerszej pozwalającej na lepsze zrozu-
mienie tej pierwszej. Jest to tendencja antyatomistyczna i antymechanistyczna. 
Strukturalizm Levi-Straussa usuwa w cień aktywność podmiotu, dając pierw-
szeństwo strukturom, deprecjonując tym samym wartość działań jednostki, które 
sprowadzają się do wypełniania uniwersalnych praw strukturalnych. Zarówno 
strukturalizm genetyczny Piageta, jak i Goldmanna przywraca wartość działań 
podmiotu, znosi dychotomię struktura–historia, hołduje zasadzie holizmu i po-
szukuje źródeł istnienia zjawisk. Przedstawienie strukturalizmu genetycznego 
w ten sposób wskazuje, że struktury są systemami przekształceń, ale takich prze-
kształceń, w których zachowane zostają pewne niezmienniki (Nowiński 1972). 
Zatem dychotomia stałości i ciągłości jest awersem i rewersem całego systemu 
przekształceń, inaczej nie da się ich od siebie oddzielić, ich sensem jest współ-
istnienie. 

Dynamiczny charakter struktur rodzi zagadnienie genezy (historii), czyli 
pytanie o źródło tych zmian. Zdaniem Piageta każda struktura ma swoją gene-
zę, ale także każda geneza bierze swój początek ze struktury, bowiem geneza 
rozumiana jest jako przejście od jednej struktury do innej (dynamizm struk-
tur). Konsekwencją takiego toku rozumowania jest ujęcie praw strukturalnych 
w ramy czasowe, zupełnie inaczej niźli wskazywali Noam Chomsky czy Claude 
Lévi-Strauss, którzy widzieli struktury jako wrodzone i pozaczasowe. Co wię-
cej piagetowski sposób rozumienia struktury ma istotne znaczenie dla poznania 
naukowego. Według Piageta struktury są niezbędnym składnikiem takich teorii, 
których nadrzędną funkcją jest wyjaśnienie. Struktury posiadają moc wyjaśnia-
jącą i pozwalają zrozumieć przyczynę istnienia danych zjawisk. W ten sposób 
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strukturalizm genetyczny zrywa z pozytywistyczną wizją nauki, która przede 
wszystkim starała się na podstawie opisu przewidzieć występowanie zjawisk. 
Twierdzono, że kauzalizm jest dziedziną metafizyki, a nie nauki. Nauka miała 
służyć działaniu. Jednakże, aby móc działać, ważne jest zrozumienie, w jaki 
sposób zjawiska istnieją, tak więc strukturalizm genetyczny ponownie nadał 
ontologii rangę ważności. 

Analiza danych metodą strukturalizmu genetycznego

Matthew Miles i Michael Huberman (2000, s. 95) wychodzą z założenia, że 
właściwszą postawą badacza jest ta, w której samemu poszukuje się własnej drogi 
rozwiązania problemów badawczych, zamiast przyjmowania z góry ustalonych 
metodologicznych schematów postępowania. Uważają tak, ponieważ wiele intere-
sujących metod stworzonych zostało przez studentów lub początkujących badaczy. 
Oczywiście nie wolno lekceważyć ugruntowanej „metodologicznej” wiedzy i dla-
tego też specjalistyczne opracowania są wzorcem dla dokonywania modyfikacji, 
pozwalających na gruntowną eksplorację interesujących badacza zagadnień. Taką 
rolę w tym artykule odegrał projekt badań rekonstrukcyjnych metodą strukturali-
zmu genetycznego autorstwa Wiesława Ciczkowskiego (1995), będący inspiracją 
dla poniższej autorskiej propozycji analizy danych. 
Etapy analizy 

1. Czytanie całości
a) „notatnik” i dziennik badawczy, tłumaczenia.

2. Rekonstrukcja istoty teorii 
a) ogólny zarys teorii,
b) analiza aparatury pojęciowej, 
c) analiza twierdzeń naukowych,
d) analiza stosowanej metodologii badań,
e) etapy rozwoju danej teorii/transformacja teorii – powiązania 

z innymi teoriami.
3. Geneza zanalizowanych teorii. 
4. Recepcja teorii w Polsce. 

 
Etap 1 – czytanie całości

Przystępując do badań rekonstrukcyjnych, należy przede wszystkim kilka-
krotnie sczytać materiały, które poddane zostaną badaniu. Zabieg ten pozwoli na 
odkrycie nowych związków i znaczeń oraz ukrytych sensów, wcześniej badaczo-
wi niedostępnych. Sczytywanie literatury rządzi się dwiema zasadami. Pierwsza 
odnosi się do przeczytania tekstu przynajmniej trzy razy z naniesieniem na niego 
własnych skojarzeń, obserwacji, pytań do autora, a także odpowiedzi i polemik 
(Kenneth 2005). W pracy badawczej można zastosować technikę sporządzania 
notatek. Wiedza dotycząca interesujących zagadnień może zostać spisana w zeszy-
tach, które pełnią także rolę dziennika badawczego, pozwalającego na uchwycenie 
zmian zachodzących w myśleniu badacza o interesującej go problematyce. Druga 
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zasada polega na użyciu wyobraźni, czyli zastosowaniu posiadanej przez badacza 
wizji świata społecznego w celu zrozumienia badanej teorii (Mills 2005). Daje to 
zdolność „widzenia” pomiędzy wierszami. 

Polscy andragodzy korzystają przede wszystkim z teoretycznego dorobku ba-
daczy pochodzących z krajów anglosaskich, a w szczególności z Wielkiej Brytanii. 
Dlatego należy poświęcić uwagę zagadnieniu przekładu obcojęzycznych tekstów. 
Mimo że wiele teorii zostało już przetłumaczonych przez innych badaczy i opisa-
nych na łamach wielu publikacji naukowych, warto pokusić się o sięgnięcie, tam 
gdzie to możliwe, do źródeł, bowiem daje to możliwość dokonania analizy tekstów 
w języku, w którym zostały one stworzone, pozwala to na zetknięcie się z wiedzą 
w sposób niezapośredniczony. Może to rodzić pewne sporne kwestie czasami o tak 
elementarne sprawy jak autorstwo, rok powstania teorii lub przypisanie ich do 
innego aniżeli dotąd znanego polskiemu czytelnikowi paradygmatu.

Badacz dokonujący przekładu powinien zdawać sobie sprawę z podstawowe-
go założenia, które mówi, że dwa różne języki nie są na tyle podobne do siebie, 
aby mogły stać się reprezentacją tej samej rzeczywistości społecznej. Przetłu-
maczony tekst nie jest lustrzanym odbiciem tekstu źródłowego (Korzeniowska, 
Kuhiwczak 2005). Tłumaczenie uwikłane jest w kontekst społeczny, w którym 
następuje rekonstrukcja tekstu. 

Ostanie badania przeprowadzone w Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) dowiodły, że różnice między językami wpływają na sposób myślenia. Co 
więcej przypadkowe nieregularności gramatyczne warunkują sposób postrzega-
nia świata3. Zgadza się to z twierdzeniem B.L. Whorfa, że język jako system (jego 
gramatyka) nie jest biernym narzędziem prezentacji myśli – on sam jest czynnikiem 
kształtowania myśli, programującym i kierunkującym aktywność umysłową jednost-
ki, analizę wrażeń, aktywną syntezę materiału myślowego (Whorf za: Opara 2005, 
s. 937). Podobną analizę przeprowadził Kuhn, który dowodził, że: to, co człowiek 
widzi, zależy zarówno od tego, na co patrzy, jak od tego, co nauczył się dostrzegać 
w swym dotychczasowym doświadczeniu wizualnym i pojęciowym. W braku tego do-
świadczenia dostrzegalibyśmy jedynie, mówiąc słowami Williama Jamesa, „kakofonię 
dźwięków i barw” (Kuhn 1968, s. 929). Zatem na tekst źródłowy trzeba wpierw 
spojrzeć pod kątem samego znaczenia prezentowanych w nim treści, a następnie 
na interpretację nadawaną tekstowi przez translatora. Okazuje się, że znaczenie 
treści znajdujących się w tekście niekoniecznie zostają wywiedzione z tekstu, lecz 
są wynikiem konstruowania znaczenia przez translatora, a sposób konstrukcji zna-
czenia zdeterminowany jest między innymi przez pozycję społeczną, narodowość, 
przynależność polityczną czy osobiste preferencje tłumacza. Jak łatwo odgadnąć, 
tłumaczenie nie jest prostą reprodukcją znaczenia zawartego w tekście źródłowym 
(Korzeniowska, Kuhiwczak 2005). Może to być przyczyną nieporozumień co do 
zasadności przytaczanych przykładów i sposobów rozumienia teorii uczenia się 
osób dorosłych przez następne pokolenia badaczy, którzy podejmują się trudu 

3  www.mit.edu 
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przekładu tych treści z języków obcych. Dlatego też należy z ostrożnością odnosić 
się do zrekonstruowanych teorii, koncepcji i idei4. 

Co więcej, przetwarzanie tekstu, jakim jest przekład z języka obcego, często 
polega na wykorzystaniu już istniejących przekładów. Odszukiwanie w literaturze 
przedmiotu ugruntowanej wiedzy i sposobów rozumienia danych pojęć przetłuma-
czonych przez innych autorów jest wręcz wymaganą praktyką. Sprzyja to ustale-
niu najlepszego tłumaczenia i zaproponowania nowego przekładu tam, gdzie jest 
to wymagane. Istnieje także niebezpieczeństwo polegające na tym, że istniejące 
recepcje mogą mieć bardzo sugestywny wpływ na kolejne translacje, w których 
analiza treści zdeterminowana jest pierwotnymi sposobami ujęcia tematu. Dlatego 
trzeba pamiętać, że tłumaczenie tekstów w pracy badacza jest szczególnie trudnym 
zadaniem, ponieważ każdorazowo trzeba zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami. 
Przede wszystkim należy dokonać właściwego wyboru dzieła do tłumaczenia. 
Jednym z kryteriów jest posiadanie wiedzy z zakresu danej dziedziny, koncep-
cji badawczych i teoretycznych oraz terminologii użytej w tekście wybranym do 
tłumaczenia. Bardzo przydatna okazuje się tutaj znajomość wcześniejszych dzieł 
autora, którego prace poddane zostaną zabiegom translacji. Ważne jest też, aby od-
powiedzieć sobie na pytanie, czy tłumaczenie ma być wierne ze względu na treść 
czy znaczenie? oraz w jaki sposób pozyskać informację o adekwatności swojego 
przekładu? To ostatnie pytanie staje się szczególnie ważne wtedy, kiedy badacz 
nadał odmienne sensy i znaczenia przetłumaczonym już na język ojczysty tekstom 
wchodzącym w skład wiedzy andragogicznej. 

Etap 2 – Rekonstrukcja istoty teorii 
Należy w tym miejscu podkreślić, że opisywane etapy analizy nie mają cha-

rakteru linearnego, a wiele czynności wykonywanych jest symultanicznie. Jako 
przykład posłużyć mogą szczegółowe pytania, jakie należało postawić przy sczy-
tywaniu tekstów, tak aby nakierować uwagę badacza na konkretne aspekty danej 
teorii. To właśnie z ich pomocą można dokonać właściwej rekonstrukcji wiedzy. 
Co więcej, pytania takie dokonują selekcji (wartościowanie) na to, co jest w danej 
teorii ważne oraz mniej ważne lub nieistotne. Postawione pytania, a także wcześ-
niejszy wybór materiału badawczego przesądzają o wynikach pracy. Taki tok po-
stępowania burzy mit o tym, że rekonstrukcja pozytywna jest jedynie bezkrytycz-
nym i bezzałożeniowym narzędziem poznania teorii (por. Śliwerski 2004). Choć 
z jednej strony badacza powinna cechować postawa otwartości względem nowych 
teorii, poglądów czy koncepcji, tak aby jak najwierniej oddać intencję twórcy da-
nej idei, tak aby spojrzeć na świat oczami autora danej myśli, to jednak z drugiej 

4  Jako przykład mogą posłużyć trzy różne rekonstrukcje teorii uczenia się egzystencjalnego, które 
powstały mniej więcej w tym samym czasie: M. Malewski, 2010, Od nauczania do uczenia się. 
O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław, s. 100–105; A. Matlakiewicz, 2012, Uczenie 
się dorosłych w kontekście społecznym. Kluczowe założenia teorii Petera Jarvisa, Edukacja Dorosłych 
66, s. 127–137; M. Muszyński, 2013, Teoria uczenia się egzystencjalnego Petera Jarvisa, Edukacja 
Dorosłych (68), s. 105–122. 
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strony rekonstrukcja, inaczej recepcja poglądów innych osób, jest zawsze objaś-
nianiem sobie sensu znaczenia danych pojęć, zjawisk czy mechanizmów. Innymi 
słowy badacz w procesie rozumienia konstruuje znaczenia. Jest to proces odmienny 
od tego, jaki w obszarze hermeneutyki prezentował Schleiermacher. Koncepcja jego 
hermeneutyki odnosiła się do zrozumienia na dwóch poziomach: dywinatoryjnym 
i komparatywnym (por. Ablewicz 1994). To właśnie ten pierwszy sposób bliski jest 
założeniom opisywanej przez Śliwerskiego rekonstrukcji pozytywnej, w którym 
chodzi o wczucie się w przedmiot poznania. Próżno by jednak szukać takiej sche-
duły, która mówiłaby o tym, w jaki sposób wczuwać się w przedmiot badań, tak aby 
go zrozumieć. Jak przekonuje Ricoeur (2006, s. 9010), istnieje rozłączność między 
znaczeniem tekstu a intencją autora. Zatem jeśli obiektywne znaczenie tekstu jest czymś 
innym niż subiektywna intencja autora, to można je konstruować na różne sposoby (Ri-
coeur 2006, s. 9010). Zdaniem Erica Hirscha (za: Ricoeur 2006, s. 9011) nie ma 
jednej obowiązującej metody dokonywania domysłów, inaczej – konstruowania zna-
czenia tekstu. Akt rozumienia, zdaniem tego uczonego, jest początkowo genialnym (lub 
chybionym) domysłem, a nie ma metod dokonywania domysłów, nie ma reguł tworzenia 
wglądów; metodologiczna aktywność interpretacji zaczyna się wtedy, gdy podejmujemy 
testowanie i krytykę naszych domysłów. Na mocy metodologicznej aktywności pole-
gającej na przeprowadzeniu tzw. procedury dyskredytacyjnej podobnej do kryterium 
falsyfikacji Poppera jedne interpretacje uprawdopodobniają się bardziej od innych 
(Hirsch za: Ricoeur 2006, s. 9012).

Powracając do procedury rekonstrukcji teorii, należałoby podać, które z py-
tań są szczególnie pomocne w zrozumieniu tekstu. Podczas badania należy pytać 
o ogólny zarys teorii, czyli czego ona dotyczy. Należy przy tym uważać, aby ściśle 
trzymać się tego, co głosi dana perspektywa. Nie wolno wychodzić poza granice, 
jakie kreśli poddana analizie teoria. Ważne jest także zwrócenie uwagi na poziom 
analizy, czyli innymi słowy należy stwierdzić, czy teoria odnosi się do mikro-, 
mezzo- czy makrozjawisk. 

Ważna jest także identyfikacja ograniczeń, jakie nakłada teoria na wyjaśniane 
zjawisko. Są to tzw. determinanty teorii. Co więcej, powinno się przyjrzeć, jaki 
wpływ na teorię wywarł upływ czasu. Czy teoria została obalona, czy wzbogacona. 

Pojęcie czasu w rekonstruowaniu teorii ma istotne znaczenie. Z pomocą przy-
chodzi tu metodologia historii (Topolski 1973), która wskazuje na dwa odrębne 
punkty w czasie: czas powstania teorii i czas jej recepcji. W pierwszym przy-
padku mamy do czynienia z wykryciem charakterystycznych uwarunkowań dla 
okresu powstania teorii, natomiast drugi przypadek odnosi się do wielu różnych 
przenikających i nakładających na siebie nawzajem sposobów ujmowania, inter-
pretowania i rozumienia badanej teorii. Zatem wybór perspektywy czasowej pro-
wadzi w efekcie do różnych rezultatów poznawczych. I tak, rekonstrukcja teorii 
w czasie jej powstania prowadzi do statycznego charakteru poznania, podczas gdy 
rekonstrukcja teorii w czasie jej recepcji ukazuje dynamizm zmian, jakie zaszły 
na przestrzeni dziejów. Zdaniem Sztobryna (2004) natura tego pierwszego jest 
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subiektywna, natomiast tego drugiego obiektywna. Okazuje się, że rekonstrukcja 
metodą strukturalizmu genetycznego odwołuje się zarówno do jednego, jak i dru-
giego aspektu czasu.

W rekonstrukcji teorii niezwykle istotna jest analiza aparatury pojęciowej. 
W związku z tym należy zapytać, jakie główne pojęcia konstytuują teorię. Pojęcia 
to materiał, z którego jest ona zbudowana. Definicje wraz z terminami używanymi 
w teorii czynią ją szczególną i sprawdzalną. To, co powinno badacza interesować, 
to częstotliwość występowania danych pojęć, bowiem istnieje zależność mówiąca, 
że im wyższa częstotliwość ich pojawiania się w teorii, tym większe prawdopo-
dobieństwo występowania złożonych relacji pomiędzy analizowanymi terminami. 
Należy także zwrócić uwagę na pojęcia pomocnicze, bez których cała argumenta-
cja jest niezrozumiała. Szczególnie interesować powinno badacza, jak zdefiniowa-
no pojęcia, gdyż w ten sposób podkreśla się ich ważność. Chodzi tu o ich granice 
semantyczne oraz konsekwencje stąd wypływające. Mówiąc o konsekwencjach, 
uwagę należy koncentrować na stopniu abstrakcyjności analizowanych pojęć. Im 
bardziej są one abstrakcyjne, tym większą obejmują klasę zjawisk i przedmiotów, 
a co za tym idzie nie stosują się tylko do kilku wybranych przypadków. Co więcej, 
należy także sprawdzić ich wpływ na sposób percypowania rzeczywistości przez 
jednostkę czy grupę społeczną. W końcu należy zbadać związki, jakie zachodzą 
pomiędzy pojęciami. Zdarza się, że twórca teorii nie wskazuje bezpośrednio na 
relacje pomiędzy terminami tworzącymi aparaturę pojęciową danej teorii, zatem 
trzeba zwrócić uwagę na takie wyrażenia językowe, które świadczyłyby o istnieniu 
takich związków. Są to zwroty typu „wzmacnia”, „obniża”, „powoduje konse-
kwencje” itp. Związki te można pogrupować na pozytywne, negatywne, linearne, 
addytywne (Kenneth 2005). Taki sposób analizy pojęć podobny jest do jednej 
z pięciu podstawowych metod historii filozofii, mianowicie metody doksograficz-
nej (por. Kuderowicz 1978). 

Kolejny element, któremu bacznie należy się przyjrzeć, to twierdzenia teorii, 
których zadaniem jest wyjaśnianie tendencji oraz zachodzących prawidłowości 
w obserwowanej rzeczywistości. Z drugiej strony twierdzenia mają wyjaśniać 
zjawiska według jednolitej zasady (Nowak 2008). Niektóre prawa naukowe obej-
mują swoim zasięgiem całość tego, co można empirycznie zaobserwować, inne 
natomiast ograniczają się do wyjaśnienia niewielkich wycinków rzeczywistości. 
Mechanizmy uczenia się wyrażone są przede wszystkim w twierdzeniach. Tworzą 
one esencjonalną warstwę rozumienia tego, co prezentuje dana teoria. Prawdzi-
wości przedstawianych twierdzeń można dowieść jedynie poprzez argumentację 
opartą na modelu badań dedukcyjnych bądź też indukcyjnych. Rekonstrukcja teorii 
uczenia się powinna obejmować swoim zasięgiem argumentację prezentowanych 
twierdzeń. Tylko w ten sposób czytelnik będzie miał szansę rozstrzygnąć zasad-
ność przytaczanych tez. 

Dokonując rekonstrukcji, należy także zwrócić uwagę na zastosowaną przez 
autora teorii metodologię. Badacz koncentruje się na metodach i definicjach. 
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Uszczegółowieniem rekonstrukcji jest zapoznanie się z wcześniejszymi badaniami 
dotyczącymi tego samego tematu jak też prace badawcze, w których prezentowane 
są wyniki testów lub weryfikacji teorii. 

Na etapy rozwoju danej teorii można spojrzeć dwojako: z perspektywy we-
wnętrznych zmian konkretnej teorii lub z perspektywy innych teorii powstałych 
w określonej przestrzeni czasu, których celem było wyjaśnienie i zrozumienie 
tego samego zjawiska. Istnieją przynajmniej dwa sposoby transformacji teorii: 
modyfikacja i synteza. Pozwalają one na dokonywanie rozwoju teorii. Przeja-
wów modyfikacji teorii jest nieprzebrane bogactwo. Do podstawowych należą 
poszerzanie lub redukcja znaczeń pojęć. Dokonując takiego zabiegu, badacz nie 
zgadza się na znaczenie danego pojęcia przedstawionego przez swoich poprzed-
ników. Uprzednio nakłada się na niego obowiązek zrozumienia oryginalnego 
znaczenia badanego pojęcia. Procedurę taką zastosował między innymi Emil 
Durkheim. Poszerzając definicję rytuału, zdolny był do zrozumienia zachowań 
Amerykanów podczas święta niepodległości obchodzonego czwartego lipca. 
Drugi sposób transformacji teorii polega na syntezie, inaczej łączeniu w jedno 
elementów pochodzących z różnych teorii. I tak przykładowo Georg Herbert 
Mead zapożyczył pojęcie jaźń od Wiliama Jamesa, wolę od Wilhelma Wunduta, 
a jaźń odzwierciedloną od Charlesa Cooley’a, tworząc autorską koncepcję zwaną 
przez niego interakcjonizmem symbolicznym (Kenneth 2005). 

Etap 3 – Geneza zanalizowanych teorii 
Trzeci etap badań rekonstrukcyjnych metodą strukturalizmu genetycznego 

odnosi się do wskazania źródeł przekształceń teorii. Nawiązując do przedsta-
wionych inspiracji teoretycznych, nie ma żadnych wątpliwości, że wyłonione 
szersze struktury, będące źródłem pochodzenia dla zrekonstruowanych teorii, 
muszą posiadać charakter dynamiczny, tak aby wskazać na przebieg rozwo-
ju wiedzy o uczeniu się osób dorosłych. Przy czym kierunek tego rozwoju 
powinien mieć charakter zmian progresywnych. Innymi słowy każda kolej-
na struktura musi być bardziej złożona, wskazywać na więcej związków oraz 
ujawnić bogactwo szczegółów, których nie da się ująć w proste empiryczne 
generalizacje. Tylko w ten sposób można prześledzić ewolucyjny mechanizm 
powstawania wiedzy dotyczący uczenia się osób dorosłych. Jako struktury szer-
sze mogą posłużyć dwa zjawiska znane w nauce jako pozytywizm i przełom 
antypozytywistyczny. Konkretyzują się one w strukturach określanych jako mo-
dernizm, teoria krytyczna i postmodernizm, to jest paradygmatami współcześ-
nie współistniejącymi. W specjalistycznej literaturze to synchroniczne podej-
ście w nieco innym kształcie można odnaleźć w pracach między innymi Egona 
Guby i Yvonny Lincoln (2000). Mieczysław Malewski, wskazując na etiologię 
paradygmatycznych zmian w andragogice, wykorzystuje następujące katego-
rie analityczne – modernizm, późną nowoczesność oraz ponowoczesność. Bez 
względu na wybór (nazw) struktur należy pamiętać, że proces destrukturyzacji 
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istniejących wcześniej struktur oraz strukturyzacji nowych struktur powinien 
pozwolić na wyjaśnienie i zrozumienie genezy zmian teoretyzacji fenomenu 
uczenia się osób dorosłych. 

Etap 4 – Recepcja teorii uczenia się dorosłych w Polsce 
W obrębie literaturoznawstwa sformułowanych jest wiele metodologicznych 

podejść, w ramach których można by badać recepcję teorii uczenia się dorosłych 
w Polsce. Upraszczając, można powiedzieć, że proces recepcji z jednej strony 
obejmuje odczytanie znaczeń, które są wpisane w przekaz, a z drugiej strony jest 
interpretacją tegoż przekazu (Mrozowski 2001). Badając recepcję danego teks-
tu, bada się zarówno znaczenia zawarte w tekście, jak i znaczenia nadane temu 
tekstowi przez odbiorcę. Często istnieje rozbieżność między przytoczonymi ro-
dzajami znaczeń. Jednakże ważniejsze jest znaczenie, jakie nadaje się tekstowi 
aniżeli znaczenie przypisane mu przez autora, dlatego też wysiłek poznawczy 
powinien koncentrować się wokół znaczeń, jakie nadane zostały kolejnym teo-
riom uczenia się przez andragogów, jak i badaczy związanych z tą dyscypliną. 

Przy analizie tekstów naukowych istnieje pewna łatwość w odczytywaniu 
znaczeń, ponieważ styl pracy naukowej charakteryzuje się prostotą, jednoznacz-
nością oraz precyzją, inaczej niż ma to miejsce przy analizie dzieł literackich, 
które z zasady są semantycznie bardziej otwarte (Eco, Rorty, Culler, Brooke-Rose 
2008). Jednakże pomimo jednoznaczności tekstów naukowych oraz ich dosłow-
ności niepozwalającej na zbyt dużą swobodę interpretacyjną nie można narzucić 
odbiorcy tylko jednego sposobu interpretacji (Mrozowski 2001). Dlatego też mogą 
istnieć rozbieżności w rozumieniu zrekonstruowanych teorii uczenia się, ponieważ 
istnieje wiele potencjalnych odczytań.

Badanie recepcji w najprostszej formie polega na zebraniu i uporządkowaniu 
wypowiedzi odbiorców (polskich badaczy) oraz nadawców, czyli twórców teorii 
uczenia się lub innych autorów piszących w języku powstania analizowanej teorii. 
Kolejnym krokiem jest próba porównania tych wypowiedzi między sobą (Wienold 
1986). Przy czym wzorcem dla przeprowadzonych porównań będą zrekonstruowa-
ne teorie uczenia się dokonane przez badacza. Zatem badania komparatystyczne 
de facto dotyczyć będą porównań pomiędzy znaczeniami, jakie przypisane zostały 
teoriom uczenia się przez badacza dokonującego rekonstrukcji, a znaczeniami na-
danymi tym teoriom przez innych badaczy. 

Zamiast zakończenia 

Opisana formuła badań strukturalistycznych z czasem się wyczerpała. Sam 
strukturalizm, jak pisał jeden z czołowych krytyków tego nurtu, Roland Barthes 
(1970), jest pojęciem, którego znaczenie jest mgliste, bowiem kryją się pod nim 
poczynania rozbieżne, a często przeciwstawne. Na fali krytyki strukturalizmu 
pojawił się nurt poststrukturalistyczny reprezentowany przez Rolanda Barthesa, 
Jacques’a Derridę, Michela Foucaulta i Julię Kirstevę. Opozycja langue-parole 
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została zanegowana. Postrukturalizm dążył do wyjścia poza strukturę, a jako 
metodę zaproponowano między innymi derriderowską dekonstrukcję. Barthes 
ogłosił „śmierć autora” (Barthes 1999) oznaczającą de facto jego usunięcie. Od-
tąd obecność autora nie jest potrzebna do prawidłowego odczytania jego teks-
tu. Struktury zastąpiono dyskursem (Foucault) i wskazano, że teksty są niczym 
więcej, jak tylko zbiorem rozmaitych cytatów i zapożyczeń, które się na siebie 
nawarstwiają (Kirsteva). Ten miażdżący ton krytyki został znacznie osłabiony 
przez Jeana-François Lyotarda (1997), który wyjaśnia znaczenie bycia „post”. 
Jego zdaniem, przedrostek ten odnosi się do następstwa czasowego „po moder-
nizmie, po strukturalizmie” oraz do krytycznej analizy założeń wcześniejsze-
go paradygmatu. W tym to znaczeniu poststrukturalizm jest opcją krytyczną 
w stosunku do strukturalizmu, gdzie z jednej strony jest on kwestionowany, 
a z drugiej nadal rozwijany. Tak więc badacz wykorzystujący podejście struk-
turalistyczne sytuuje się w jednym z najpłodniejszych kierunków dwudziesto-
wiecznej humanistyki, który pomimo niechęci wspomnianych krytyków odcisnął 
głębokie piętno na rozumieniu otaczającej rzeczywistości, szczególnie na polu 
językoznawstwa (F. de Saussure, Ch. Bally, N. Trubiecki), antropologii struktu-
ralnej (C. Lévi-Strauss), teorii filmu (Ch. Metz), psychologii (J. Piaget), peda-
gogiki (K. Sośnicki), psychoanalizy (J. Lacan), socjologii (P. Bourdieu, L. Gold-
mann), historii idei (M. Foucault), filozofii nauki (M. Sevres) czy marksizmie  
(L. Althusser). Obecnie trwają próby syntezy zróżnicowanych idei występują-
cych pod wspólnym hasłem strukturalizm. Bodaj najbardziej znacząca jest teo-
ria strukturyzacji rozwijana przez jednego z czołowych brytyjskich socjologów 
Anthony’ego Giddensa. 
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Genetic structuralism

Key words: genetic structuralism, Lucien Goldmann, adult learning theories. 

Summary: The purpose of this article is to present a set of assumptions and pro-
pose data analysis method using genetic structuralism, which can be used among 
others for reconstruction of adult learning theories. The literature lacks precise ana-
lyses on this subject. The first part of the paper contains an overview of theoretical  
development of andragogy. Choice of appropriate methods for theory reconstruction 
will be emphasized. Last but not least, foundations of genetic structuralism and its 
use for data analysis will be the main focus of discussion. 
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