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Wstęp

Człowiek nieustannie pytał i pyta siebie oraz innych o potrzebę ucze-
nia się. Swoje odpowiedzi ujmował kiedyś w postaci powiedzeń i przysłów 
wyjaśniających rangę uczenia się przez całe życie, a współcześnie ujmuje je  
w koncepcje i teorie. Dla człowieka dorosłego nie tyle ważne są same teorie 
nauczania i uczenia się, ile bardziej odkrywanie znaczenia wiedzy dla co-
dziennego życia i możliwości jej zdobywania poza powszechnie uznanymi 
formami i obszarami aktywności edukacyjnej. Dzieje się tak głównie dlate-
go, że do funkcjonowania w rzeczywistości „zmian, które stworzyły nowo-
czesny świat”1 i brania za nią odpowiedzialności nie sposób przygotować się 
na wzór życia w społeczeństwach tradycyjnych2. Antoni Giddens wyjaśnia, 
że „żyjemy w epoce ogromnych przeobrażeń społecznych. Na przestrzeni 
zaledwie dwóch stuleci nastąpiło wiele zmian społecznych, które obecnie 
raczej przyspieszyły, niż zwolniły tempo. Zmiany te, których kolebką jest 
Europa Zachodnia, mają dzisiaj zasięg globalny. Spowodowały całkowity 
rozkład form organizacji społecznej, w jakiej rodzaj ludzki żył przez tysiące 
lat dotychczasowej historii”3. 

W odkrywaniu swojego miejsca w świecie dorosłych nie chodzi o prostą 
adaptację i radzenie sobie z problemami codziennego życia, ale o znalezie-
nie w nim szansy na rozwój, na sensowne życie. Człowiek dorosły otrzymał 
zatem zadanie, by nie tylko pytać o sens swej codzienności, lecz przede 
wszystkim ów sens odkrywać. Oznacza to również, że w osiąganiu dorosło-
ści osoba nie może i nie powinna pozostać sama, gdyż odkrywanie owego 
sensu dotyczy nie tylko jego jako jednostki, ale przede wszystkim jego (choć 
bardzo indywidualnego) miejsca w szeroko rozumianej społeczności4.  

1 A. Giddens, Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 
1998, s. 13-14. 

2 E. Dubas, Zmieniająca się dorosłość. Od dorosłości konwencjonalnej ku dorosłości su-
biektywnej, w: Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, Wyd. UMK, Toruń 2001,  
s. 77-87.

3 A. Giddens, Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie, dz. cyt., s. 14.
4 M. Sińczuch, Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany społecznej, Wyd. Uniwersy-

tet Warszawski Instytut Socjologii, Warszawa 2002.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



8 Wstęp

Sytuacja ta rodzi w dorosłym konieczność i potrzebę szeroko rozumianego 
uczenia się. Przekonanie to nie jest jednak tylko wynikiem analiz rzeczywi-
stości społecznej. U jego podstaw leży zdecydowanie nowe rozumienie do-
rosłości i rozwoju5. Towarzyszy mu przekonanie, że dorosłym człowiek cią-
gle się staje, a rozumienie jest jego podstawową strukturą istnienia. Obok 
konieczności osiągania coraz to nowych kompetencji zawodowych i spo-
łecznych człowiek staje wobec pytań o cel, sens, wartość i jakość swojego 
życia. Zachęca to do poszukiwania nowych obszarów uczenia się dorosłych 
i co więcej, pokazuje również, że wiele z już istniejących obszarów uczenia 
się potrzebuje „nowego” uzasadnienia.

Różne dziedziny proponowane przez edukację dorosłych wycho-
dzą naprzeciw tym oczekiwaniom zarówno w teorii, jak i w praktyce6. 
Wyraźnie jednak brakuje w nich odniesień do treści religijnych7. Kie-
dy więc w roku 1993 zaczęły napływać pierwsze zgłoszenia uczestnictwa  
w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym8 nikt wówczas nie pomyślał, że 
zaproponowana wówczas forma studiowania Biblii wywoła pytania odno-

5 Potrzeba wyodrębnienia stadium rozwojowego określanego jako „wkraczanie w doro-
słość” znajduje coraz to nowe uzasadnienia w badaniach i klasycznych teoriach opisujących 
rozwój człowieka. Nabiera ono znaczenia zarówno dla indywidualnej biografii jednostki, 
jak i jej funkcjonowania w społeczności. Zob. E. Gurba, Wczesna dorosłość, w: Psychologia 
rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Wyd. PWN, Warszawa 2011.

6 Tadeusz Aleksander, wprowadzając w problematykę I Ogólnopolskiego Zjazdu An-
dragogicznego, przypominał, że oświata dorosłych to dziania służące nie tylko pojedynczemu 
człowiekowi, a konkretnie wspieraniu jego wielokierunkowego rozwoju. Jest ona także instru-
mentem rozwoju społecznego, strategią przeciwdziałania zagrożeniom i pobudzania pożąda-
nej aktywności oraz twórczej innowacyjności. T. Aleksander, Zagajenie I Zjazdu Andrago-
gicznego, w: I Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny. Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju 
społecznego, t.1, pr. zb. pod red. T. Aleksandra, Wyd. ITE, Radom 2010, s. 13.

7 Lukę tę dostrzegła Eugenia Anna Wesołowska, prezentując stan badań oświaty doro-
słych w Polsce. Zob. E.A. Wesołowska, Stan badań oświaty dorosłych w Polsce, „Edukacja 
Dorosłych” 1994 nr 3, s. 28; A. Potocki, Polska katecheza dorosłych – z projektów i doświad-
czeń, „Edukacja Dorosłych” 2002 nr 1, s. 35; Wychowanie religijne w polskich przemianach. 
Studium socjologiczno-pastoralne, Wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 341. Podobną sytuację 
można zauważyć, czytając propozycje zakresów tematycznych nieformalnego kształcenia 
dorosłych. Zob. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Wychowanie przedszkolne i niezawo-
dowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie, 
Oprac. M. Górowska-Fells, E. Kolasińska, A. Smoczyńska, Publikacja internetowa 2007, 
http://www.eurydice.org.pl/files/wpnkd.pdf., s. 15. 

8 Jest to polska wersja Österreichisches Katholisches Bibelwerk Diözesanstelle Linz. Pomy-Pomy-
słodawcą polskiej wersji kursu jest ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ, który go zorganizował 
i do dnia dzisiejszego nim kieruje. Zob. Kurs Biblijny. Zeszyt 1, Wyd. WAM, Kraków 2001, 
s. 5. Pełna nazwa kursu w niniejszej publikacji będzie wyrażana skrótem KKB, albo słowem 
„Kurs”. 
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9Wstęp

szące się nie tyle do wiedzy religijnej, co bardziej do jej związków z życiem 
dorosłego. Pierwsze pytania, zadziwienia, może nawet zachwyty pocho-
dziły z pobieżnych obserwacji czynionych podczas rejestracji kandydatów, 
sprawdzania nadsyłanych zadań, analizy prac zaliczeniowych i wreszcie lis- 
tów kierowanych do Kierownika Kursu, które uczestnicy przysyłali najczę-
ściej wraz z wypełnionymi kartami pracy. Problematyka w nich poruszana 
koncentrowała się wokół uczenia się dorosłych opartego o źródła religijne. 
Zrodziło to pytania nie o to, czy dorosły może, chce i powinien się uczyć, 
lecz czy dorosłemu żyjącemu w ponowoczesności potrzebna jest wiedza 
religijna i czemu może ona służyć? Czemu może służyć sam proces pozna-
wania przez dorosłego treści religijnych? Jakie znaczenie posiada wiedza 
religijna dla codzienności9 dorosłego? Tymi spostrzeżeniami dzielili się 
między sobą na bieżąco organizatorzy Kursu i to z nich zrodziła się idea 
podjęcia badań nad Korespondencyjnym Kursem Biblijnym, do których w 
pierwszej kolejności zaproszeni zostali aktualni uczestnicy Kursu. 

Do bieżącej „wysyłki” materiałów dydaktycznych dołączony został kwe-
stionariusz i list Kierownika Kursu z prośbą o jego wypełnienie10. Nadesła-
ne wypowiedzi nie pozostawiały wątpliwości – Kurs domaga się rzetelnej 
analizy naukowej, nie tyle co do jego treści i formy, co raczej w odniesieniu 
do tych obszarów życia, w których przychodzi funkcjonować jego uczest-
nikom11. Wątki poruszane przez respondentów wywoływały „burzę py-

9 Bernhard Waldenfels w poszukiwaniu znaczenia wyrażeń: „dzień powszedni” i „co-
dzienność” wskazuje na ich odniesienia w klasycznej myśli greckiej, w której „codzienność 
oznacza, po pierwsze, strukturę doświadczeń, którą Grecy nazywali zwyczajem (ethos), a obej-
mującą to wszystko, co zwykle mówimy, myślimy, czynimy i czujemy, Codzienność oznacza, po 
drugie, pewien poziom doświadczeń i jest bliska temu, co Arystoteles nazywał doświadczeniem 
(empeiria) i odróżniał od praktycznego rozsądku (techne) i uzasadnionej wiedzy (episteme). 
Godzienność to, po trzecie, pewna szczególna sfera przestrzeni doświadczeń. B. Waldenfels, 
Pogardzana doxa. Husserl i trwający kryzys zachodniego rozumu, w: Świat przeżywany, pr. 
zb. pod red. Z. Krasnodębskiego i K. Nellena, Wyd. PIW, Warszawa 1993, s. 107-108. To  
w tych obszarach wiedza religijna jest zdobywana i znajduje swe zastosowanie. W rozumie-
niu niniejszej pracy codzienność urzeczywistnia się poprzez zadania nazywane życiowymi 
lub dorosłości. 

10 W grudniu 2006 r. uczestnicy kursu zostali poproszeni o odpowiedź na trzy pytania: 
Co zdecydowało o uczestnictwie w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym, co wartościo-
wego wnosi kurs w codzienne życie oraz jakie są negatywne aspekty uczestnictwa w Kur-
sie? Wysłano 180 kwestionariuszy i otrzymano zwrotnych informacji 48. Dla zapewnienia 
anonimowości do listów dołączone zostały koperty z adresem zwrotnym autorki niniejszej 
publikacji.

11 Wyniki analiz prowadzonych nad nadesłanymi materiałami zawarte są w następują-
cych publikacjach autorki: Korespondencyjny Kurs Biblijny obszarem edukacji religijnej doro-
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10 Wstęp

tań” i nie była to „burza w szklance wody” ani też nie następowała po niej 
upragniona cisza. Uznano je za okoliczności sprzyjające przeprowadzeniu 
badań. Wypowiedzi uczestników zrodziły przekonanie, że jest potrzeba 
podjęcia badań nad edukacją religijną dorosłych i w konstruowaniu tego 
procesu powinny uczestniczyć osoby, które doświadczyły tej formy zdoby-
wania wiedzy. Dlatego w pierwszej kolejności zwrócono się do absolwen-
tów Kursu, którzy chętnie i szybko odpowiedzieli na to zaproszenie. 

Do organizatorów zaczęły napływać listy od absolwentów KKB12. Ich au-
torzy to najczęściej osoby w okresie późnej dorosłości, deklarujące się jako 
osoby religijnie wierzące13. Opisywane w nich związki pomiędzy wiedzą re-
ligijną i przeżywaną codziennością kierowały uwagę w stronę ponowocze-
sności – rzeczywistości naznaczonej szybkimi zmianami i brakiem jasno 
określonych kryteriów działania. Sytuacje, fakty, refl ksje, które nadesłali 
respondenci, zdecydowały o całym procesie badawczym, a w konsekwencji 
o stylu tej książki. Dlatego już we wstępie (w miejsce uporządkowanego wy-
łożenia założeń i celów, problemów i sposobów ich rozwiązywania) przed-
stawiona zostanie pokrótce zawartość książki, z nadzieją, że treści te od po-
czątku zachęcą Czytelnika do stawiania pytań, a dalsza lektura zainspiruje 
do poszukiwania własnych na nie odpowiedzi. Jest to swego rodzaju za-
proszenie do włączenia się w proces poszukiwań badawczych, który towa-
rzyszył powstaniu tej książki. Do podjęcia takiego dialogu autorka została 
sprowokowana przez absolwentów Kursu. To analizy ich opowieści o życiu 
(a nie, mniej lub bardziej znane, współczesne koncepcje interpretacji życia 
społecznego) rodziły coraz to nowe pytania i wyznaczały obszary badań.

Pytania rodzące się podczas refl ksji nad listami absolwentów KKB 
domagały się namysłu nad podstawową kategorią andragogiczną, jaką sta-
nowi dorosłość. Problematyce rozwoju dorosłego i czynnikom z nią zwią-
zanym poświęcony jest pierwszy rozdział książki. Ukazany został w nim 

słych, w: Pedagogika wiary, pr. zb. pod red. A. Hajduka, J. Mółki, Wyd. WSFP „Ignatianum” 
WAM, Kraków 2007, s. 473-488; Dorosłość kształtowana przez Biblię, „Edukacja Ustawiczna 
Dorosłych” 1/2009, s. 11-21; Korespondencyjny Kurs Biblijny – forma poradnictwa egzysten-
cjalnego, w: Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców, pr. zb. pod red. D. Zielińskiej-
Pękał, Ofi yna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 79-97.

12 Nadesłane listy stały się podstawą konstruowania procesu badawczego. Jego poszcze-
gólne etapy zostały opisane w rozdziale trzecim.

13 Uczestnicy KKB stanowią grupę badawczą dla prezentowanych analiz. Nie oni jednak, 
lecz to, w jaki sposób kształtują oni swoją obecność w świecie dorosłych jest przedmiotem 
badań. Dlatego pominięto w niniejszej publikacji charakterystykę uczestników tej formy 
kształcenia religijnego. Stanowią oni przedmiot odrębnych badań i analiz.
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11Wstęp

proces stawania się dorosłym w możliwie holistycznym ujęciu. Andrago-
gika, doceniając dynamiczne rozumienie dorosłości, odwołuje się do sze-
regu koncepcji, ukazując wielowymiarowy charakter rozwoju dorosłego.  
Z perspektywy uczestników KKB ukazanie tej różnorodności postrzegania 
dorosłości jest jeszcze o tyle ważne, że pozwala dostrzec także dynamikę, 
jaka zachodzi w obszarze przeżywanej religijności i wiary. To od przyjęte-
go rozumienia dorosłości zależy w dużej mierze także widzenie dorosłego  
w jego perspektywie religijnej. Ogląd zmian w ogólnym rozwoju ułatwia 
rozumienie dynamiki wiary i prowadzi do uznania, że podobnie jak do-
konuje się rozwój dorosłego w różnych dziedzinach jego życia, adekwatnie 
rozwój wiary trwa przez całe życie. Co więcej, jest on uzależniony od wie-
lu czynników osobistych i społeczno-kulturowych, a nawet politycznych. 
Dlatego uznano za nieodzowne pokazanie, w jakich warunkach absolwenci 
Kursu, dziś w zdecydowanej większości osoby w późnej dorosłości, osiągali 
dorosłość i przeżywali pierwsze jej okresy, jak realizowali w nich swoje ży-
ciowe zadania14. 

Przedstawienie cech dorosłości nie stanowi w niniejszej publikacji by-
najmniej próby stworzenia optymalnej sylwetki dorosłego, lecz zaproszenie 
do refl ksji nad bogactwem tego najdłuższego okresu życia. Pokazuje rów-
nież, że dorosły zostaje przymuszony (wewnętrznie lub/i zewnętrznie) do 
poszukiwania wsparcia w zmaganiu się z codziennością, ale też coraz czę-
ściej zdaje sobie sprawę, że w realizacji swojej dorosłości tego wsparcia po-
trzebuje i poszukuje. Jedną z ofert, jakie spotyka, jest zaproszenie, a może 
wymóg uczenia się. Należy przy tym zaznaczyć, że ponowne postawienie 
się dorosłego (nawet zupełnie dobrowolne i świadome) w roli ucznia jest 
również dla wielu sytuacją nową. Rzeczywistość ta skłania andragogikę do 
poszukiwania takich rozwiązań, które tę sytuację (niekoniecznie komfor-
tową dla dorosłego), mogłyby czynić przyjazną i satysfakcjonującą. Być 
może dlatego coraz bardziej widoczny staje się zwrot w stronę całożycio-
wego uczenia się dorosłych. Nie oznacza to jednak, że dorośli nie mają po-

14 Powstaje przy tym kwestia terminologiczna, która odnosi się do terminu „zadania 
dorosłości”. „Zadanie” spełnia kryteria czynu złożonego, które opisuje Tadeusz Kotarbiński. 
Stwierdza on, że zespół czynności współczesnych (czyli takich, że każda z każdą ma część przy-
najmniej chwili wspólną) a wchodzących w skład czynu złożonego nazwiemy akordem dzia-
łań, zespół czynności następczych (choćby zazębiających się kolejno częściami swych chwil)  
a wchodzących w skład czynu złożonego nazwiemy pasmem działań. Pasmo akordów czynów 
wreszcie nazwiemy splotem działań, T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Wyd. Ossoli-
neum, Wrocław 1975, s. 74.
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12 Wstęp

trzeby korzystania z ofert aktywności edukacyjnej15. Respondenci, opisu-
jąc wydarzenia, które wiążą się w ich rozumieniu z uczestnictwem w KKB, 
jednocześnie wskazują na Kurs (jego założenia, cele, formę, organizatorów) 
jako istotny czynnik wspomagający ich obecność w społeczności dorosłych. 
Oznacza to, że w podjętych analizach te dwa procesy (edukacja i uczenie 
się) opisywane są niemal równolegle16. Dlatego w prezentacji problematy-
ki dotyczącej dorosłości i uczenia się uwzględniono także charakterystykę 
kształcenia dorosłych w zakresie treści religijnych, do którego należy zali-
czyć także KKB. Przedstawione powyżej kwestie podejmuje rozdział drugi.

Analiza literatury w zakresie koncepcji dorosłości i uczenia się pozwo-
liła spojrzeć na Korespondencyjny Kurs Biblijny jako interesujące, a jedno-
cześnie niepodejmowane w badaniach andragogicznych zjawisko uczenia 
się dorosłych. Uświadomiła jednocześnie, że refl ksja nad tą formą kształ-
cenia religijnego domaga się analiz w kontekście codzienności jego uczest-
ników. Wyzwanie to stanowiło podstawę konstruowania procesu badaw-
czego, a następnie jego realizacji. Badania nad obecnością w społeczności 
dorosłych podejmujących edukację religijną stanowią próbę refl ksji nad 
ich „głosem”17. Wypowiedzi absolwentów KKB informują o możliwości 
wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiowania Biblii w realizacji za-
dań życiowych. Przy czym nie chodzi o odniesienie do pojedynczych zadań 
(choć i takie mają miejsce), lecz o rozumienie życia jako zadania18. Dlate-
go w proponowanych rozważaniach zadania dorosłości nie są analizowane  
w poszczególnych okresach życia, lecz w obszarach codzienności dorosłe-
go, które wskazali autorzy narracji (zadania rodzinne, zawodowe, społecz-
ne, egzystencjalne)19. 

15 Niezawodowe kształcenie dorosłych jest w Europie uznawane za istotny etap procesu 
uczenia się przez całe życie. Zob. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Wychowanie przed-
szkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe 
życie w Europie, dz. cyt. 

16 Zgromadzony materiał domaga się teoretycznej refl ksji nad uczeniem się dorosłych 
oraz edukacją i bynajmniej nie są one uważane za tożsame. Zob. M.S. Knowles, E.F. Holton 
III, R.A. Swanson, Edukacja dorosłych, PWN, Warszawa 2009, s. 22-26. 

17 Zob. R. Usher, J. Bryant, R. Johnston, Podmiot poznający w badaniach edukacyjnych 
(perspektywa postmodernistyczna), „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2001 nr 2(14), 
s. 8. 

18 E. Sujak, Życie jako zadanie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1978. 
19 Jest w tym podziale, nawet jeżeli odległe, odniesienie do tego, co Hilary Rose nazywa 

„pracą emocjonalną”. Zob. T. Benton, I. Craib, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu 
do postmodernizmu, Wyd. DSW, Wrocław 2003, s. 172-174.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



13Wstęp

Wieloetapowa20 praca nad nadesłanymi narracjami pokazała, że dorosły 
może doświadczać różnego rodzaju oddziaływań wiedzy religijnej na zada-
nia dorosłości. Na podstawie analizy zgromadzonego materiału badawcze-
go określono 18 kategorii wpływów wiedzy religijnej na zadania dorosłości, 
które utworzyły pięć typów oddziaływań. Jedno z oddziaływań okazało się 
odmienne od pozostałych ze względu na dostrzeżone w nim cechy meta-
oddziaływania. 

Przeprowadzone analizy i poczyniona refl ksja pozwoliły wyróżnić 
oddziaływania o charakterze moderującym zadania dorosłości oraz ta-
kie, które charakteryzują się pojawianiem nowej jakości. Te drugie zostały 
określone jako oddziaływania synergiczne. Sposoby obecności dorosłego 
doświadczającego oddziaływania treści religijnych na zadania dorosłości 
zostały zilustrowane modelami (może lepiej „konstruktami”)21 na podsta-
wie narracji, w których dostrzeżono synergie. W ich tworzeniu i analizie 
istotną rolę odegrało zastosowanie metafor22, które pozwoliły rozumieć sy-
tuację autorów narracji w nowy sposób. W wyniku tych procesów powstała 
propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej w realizacji zadań 
dorosłości. Następnie, korzystając ze wskazań wygenerowanych w proce-
sie modelowania strukturalnego, dokonano analizy obecności i działania 
jednostki na tle społeczności doświadczającej tych samych oddziaływań 

20 Etapy dochodzenia do poszczególnych problemów badawczych i sposoby ich rozwią-
zywania stanowią treść rozdziału trzeciego.

21 Pojęcie „konstrukt”, a dokładniej „konstrukt osobisty” w swojej teorii zastosował 
Georg Kelly, przyjmując, że jest to sposób postrzegania, konstruowania lub interpretowania 
zdarzeń. Przy czym teoria ta nie stanowi odniesień dla prowadzonych analiz, wykorzystane 
z niej zostały tylko cechy, jakie przypisuje G. Kelly pojęciu konstrukt. Do opowiedzenia 
się za określeniem konstrukt dla graficz ego przedstawienia analizowanej rzeczywisto-
ści przemawia to, że ich podstawą są dokonane interpretacje narracji. Jednak w przyjętej 
przez Kelley’ego defini ji konstrukty nie przedstawiają relacji pomiędzy wyodrębnionymi 
elementami rzeczywistości. Ten relacyjny charakter posiadają natomiast modele, co umoż-
liwia opisanie (zamodelowanie) w przybliżony sposób jakiś aspekt rzeczywistości. Z kolei, 
według Alfreda Schütza konstrukty to zbiory abstrakcji, generalizacji, formalizacji, idealiza-
cji specyficzne dla poszczególnych poziomów organizacji myślenia. Defini ja ta nie wyklucza 
zatem relacyjności. W prowadzonych analizach stosuje się zamiennie te określenia. Zob. 
A. Brodziak, E. Nałęcz-Wąsowska, M. Ryś, E. Nowakowska, Teoria konstruktu osobistego, 
„Przegląd Lekarski” 50(1993)11-12, s. 341; J. Karpiński, Przyczynowość w badaniach socjo-
logicznych, PWN, Warszawa 1975, s. 91-93; A. Schütz, Potoczna i naukowa interpretacja 
ludzkiego działania, w: Kryzys i schizma w socjologii, pr. zb. pod red. E. Mokrzyckiego, Wyd. 
PIW, Warszawa 1984, s. 139.

22 Zastosowanie metafory w opisywanych badaniach przedstawione zostało w rozdziale 
3.5. 
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14 Wstęp

treści religijnych. Za szczególnie ważny czynnik w realizacji zadań doro-
słości uwzględniający treści religijne (zarówno w przypadku jednostki, jak 
i grupy) uznano kształtowanie własnej religijności. Jest to potrzeba na tyle 
często i wyraźnie wskazywana przez absolwentów KKB, że jego obecność 
wręcz każe pytać, czy potrzeba ta nie stanowi odrębnego zadania dorosłoś- 
ci – pomijanego w znanych dotychczas typologiach. 

Próba ukazania dorosłego, który podjął się kształcenia religijnego i ko-
rzysta w realizacji życiowych zadań z wiedzy i umiejętności, a można w tym 
miejscu chyba już powiedzieć i mądrości, uzyskanych podczas studiowania 
Biblii, nie jest okazją do wygłaszania laudacji na cześć wiedzy religijnej i jej 
znaczenia w życiu dorosłego. Jest natomiast, przynajmniej w odczuciu au-
torki, zachętą do poszukiwania innych, zapomnianych bądź współcześnie 
niepopularnych obszarów codzienności, które pomogą dorosłemu uznać, 
że zdobyta w nich wiedza może kształtować ich życie.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



Roz dział  1 

Dorosły i dorosłość

Szybko zmieniająca się sytuacja życiowa człowieka sprawia, że nie ma on 
możliwości przygotowania się do realizacji zadań, przed którymi staje jako 
dorosły1. Dlatego istotnym staje się pytanie o odniesienia dorosłego wzglę-
dem zadań, które przychodzi mu realizować. Szczególnie ważne to pytanie 
wydaje się być dla osób religijnie wierzących, gdyż w obliczu upadku wielkich 
narracji2, to, co rodziło poczucie bezpieczeństwa, podlega przewartościo-
waniu i zostaje wpisane w rzeczywistość szybkich i permanentnych zmian. 
Odnalezienie w niej swojego miejsca stawia dorosłego wobec konieczności 
i potrzeby uczenia się. Prezentację wybranych koncepcji rozwoju dorosłe-
go i zmian w społecznym rozumieniu dorosłości zawiera niniejszy rozdział. 
Jego zadaniem jest pokazanie dynamiki stawania się dorosłym poprzez re-
alizację powszechnie uznanych zadań tego okresu życia z uwzględnieniem 
obszaru, zwykle pomijanego w refleksji psychologicznej, socjologicznej czy 
andragogicznej, jakim jest dojrzewanie w wierze. 

O człowieku można powiedzieć, że nie tyle «jest», co «staje się» poprzez 
swoje wybory, kierunki, w jakich podąża3. W przypadku dorosłego przeko-
nanie to pociąga za sobą świadomość odpowiedzialności za życie, a w kon-
sekwencji nieustanne „zderzanie się” z ryzykiem4. Owe stawanie się czło-
wiekiem dokonuje się poprzez realizację zadań dorosłości, które w ciągu 
wieków przybierały różne formy i opierały się o różne zasady. Ponadto jedne 
były uznawane za priorytetowe, a inne za peryferyjne. Współczesne zain-

1 Anna Gałdowa zauważa, że w społeczeństwach podtrzymujących tradycje kulturowe 
podjęcie określonej roli społecznej zawsze poprzedzone było odpowiednim przygotowaniem, 
gwarantującym właściwe jej pełnienie. A. Gałdowa, Powszechność i wyjątek, Wyd. UJ, Kra-
ków 2000, s. 44. 

2 J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Wyd. Fundacja Aletheia, 
Warszawa 1997, s. 67-77.

3 J.A. Kłoczowski, Otwarty zamknięty, byle nie rozmyty, „List” 7-8/2009.
4 Współczesne określenie „społeczeństwo ryzyka” wyraźnie o tym świadczy. Zob.  

U. Beck, Społeczeństwo ryzyka”, Wyd. Scholar, Warszawa 2004.
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16 Dorosły i dorosłość

teresowanie dorosłością jest próbą określenia specyfiki tego okresu, w tym 
pokazania, że człowiek dorosły nie jest jedynie dojrzałym dzieckiem. Można 
wręcz mówić o swego rodzaju odwróceniu sytuacji sprzed dwustu laty, kiedy 
to rozwój takich dyscyplin naukowych, jak pedagogika, psychologia, socjo-
logia zainicjował inne od powszechnie wówczas obowiązującego myślenia, 
zainteresowanie dzieckiem, że dziecko to miniatura dorosłego5. Proponowa-
ne koncepcje opisu dorosłości zmierzają do pokazania, że wejście w doro-
słość to nie strata młodości, lecz otwarcie się na nowe możliwości. Jednostka 
w poszczególnych okresach dorosłości staje przed nowymi zadaniami, ale też 
i nową szansą czynienia swego życia coraz bardziej szczęśliwym. 

1.1. Stawanie się dorosłym

Dorosłość przez wiele lat, a może i wieków, traktowana była jako pewien 
stan społeczny. Teoretycy definiujący dorosłość jako stan, przyjmują różne 
kryteria związane z funkcjonowaniem społeczeństwa, których spełnienie 
upoważnia do określenia człowieka mianem dorosłego. W tych kategoriach 
dorosłość definiowana była jako pewna część cyklu życia jednostki, która na-
stępuje po zakończeniu procesu wzrastania i biologicznego dojrzewania organi-
zmu do pełnienia istotnych funkcji życiowych6. Mogą to być zarówno funkcje 
związane z pracą zawodową, obowiązkami rodzinnymi, odpowiedzialnością 
za szerszą społeczność, jak i uczestnictwem w edukacji. Próby zdefiniowania 
dorosłości przyjmujące ją jako pewien stan, określają warunki, które należy 
spełnić, by orzec o statusie dorosłości. Przez wiele dziesięcioleci formuło-
wano pięć podstawowych kryteriów, które decydowały o uznaniu człowie-
ka za osobę dorosłą. Były nimi: ukończenie szkoły, opuszczenie domu ro-
dzinnego, rozpoczęcie kariery zawodowej, małżeństwo oraz rodzicielstwo7. 

5 L.R. Aiken, Human development in adulthood, Wyd. Springer-Verlag New York, 2007, 
s. 3nn; D. Demetrio, Edukacja dorosłych, w: Pedagogika, t.3. Subdyscypliny wiedzy pedago-
gicznej, pr. zb. pod red. B. Śliwerskiego, Wyd. GWP, Gdańsk 2006, s. 133-144.

6 Traktując dorosłość jako stan społeczny, wskazuje się na wiek, który ten okres ży-
cia człowieka rozpoczyna. Zwykle uznaje się, że dorosłość osiąga się w wieku 18-22. Zob.  
M. Tyszkowa, Rozwój człowieka dorosłego w świetle wybranych koncepcji teoretycznych psy-
chologii, „Oświata Dorosłych” 1987 nr 2, s. 67. 

7 M.J. Shanahan, E.J. Porfeli, J.T. Mortimer, L.D. Ericson, Subjective Age Identity and the 
Transition to Adulthood. When Do Adolescents Become Adults?, w: On the frontier of adult-
hood: theory, research, and public policy, pr. zb. pod red. R.A. Settersten, F.F. Furstenberga, 
R.G. Rumbaut, Wyd. University of Chicago Press 2005, s. 225.
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17Stawanie się dorosłym

W warunkach ogromnych różnic ekonomicznych, społeczno-ustrojowych 
i kulturowych wręcz niemożliwe jest wskazanie takiego stanu społecznego, 
który byłby wspólny wszystkim ludziom dorosłym. Ten sposób definiowania 
dorosłości odpowiadał być może społeczeństwom tradycyjnym, które wręcz 
były określane jako zamknięte, a więc i bardziej statyczne8. 

W społeczeństwach określanych jako tradycyjne człowiek funkcjonuje 
według statusów opartych na naturalnych cechach, takich jak wiek czy płeć. 
To one wyznaczają sposób i zakres jego działania społecznego, zawężonego 
najczęściej do mikrospołeczności, która respektuje wspólne systemy warto-
ści i wierzenia oraz posiada takie same wzorce zachowań9. Oznacza to, że 
role społeczne są jednoznacznie opisane i przypisany jest im ważny status 
społeczny. Za dorosłego uznawany jest ten, kto „dorósł” do wymagań sta-
wianych przez społeczeństwo. Dorosły, funkcjonując w tak zorganizowanym 
społeczeństwie, przestrzega zastanych norm i wartości społecznych, przygo-
towując młodsze pokolenia do życia według nich, kontrolując ich proces do-
rastania i inicjacji w świecie dorosłych. Wzorce zachowań indywidualnych 
i społecznych są przekazywane z pokolenia na pokolenie i internalizowane 
na drodze socjalizacji. Własny rozwój jednostki włączony jest w dobro spo-
łeczności, w której realizuje ona swoje życie. Życie społeczne porządkuje tra-
dycja według reguł ontologicznych, a przeszłość nakłada się na przyszłość 
całym szeregiem „usankcjonowanych praktyk”. Tradycja wytwarza poczu-
cie trwałości rzeczy, którego poznawczy aspekt jest, zazwyczaj pomieszany 
z moralnym, zgodnie z przekonaniem, że coś jest, jak jest, bo tak być po-
winno10. W takich strukturach dorosły radzi sobie z codziennością na dro-
dze przystosowania i konformizmu, co gwarantuje mu poczucie stabilizacji 
i bezpieczeństwa11. Jednak nawet w społeczeństwie precyzyjnie określającym 
standardy dorosłości znajdują się takie grupy ludzi, które z różnych powo-

8 Nie oznacza to, że w społecznościach tych nie doceniano zmian związanych z osiąga-
niem dojrzałości. W społecznościach archaicznych poszczególne okresy życia charaktery-
zowano poprzez role społeczne. Z kolei oświecenie przyjęło kryteria formalne. Zob. A. Gał - 
dowa, Powszechność i wyjątek, dz. cyt., s. 41-42.

9 Zob. J. Mariański, W poszukiwaniu sensu życia. Szkice socjologiczno-pastoralne, Wyd. 
KUL, Lublin 1990, s. 126-130.

10 Zob. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowo-
czesności, Wyd. PWN, Warszawa 2002, s. 68-69.

11Zob. E. Dubas, Zmieniająca się dorosłość. Od dorosłości konwencjonalnej ku dorosłości 
subiektywnej, w: Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, Wyd. UMK, Toruń 2001, 
s. 78-79.

Moderacyjne i synergiczne... - 2
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18 Dorosły i dorosłość

dów nie są w stanie sprostać owym legislacyjnym uwarunkowaniom12. Poza 
tym rozwój psychologii i prowadzone przez nią analizy pełnego cyklu ludz-
kiego życia uświadamiają, że jednostka w okresie młodości nie jest w stanie 
przygotować się do wszystkich przyszłych życiowych wyzwań.

Niemożność jednoznacznego zdefiniowania dorosłości świadczy o tym, 
że pojęcie to posiada charakter wielowymiarowy i zawiera w sobie pier-
wiastek dynamizmu, który w poszczególnych obszarach dorosłego ukazuje 
perspektywę przekraczania dotychczasowych granic i możliwości. Wymiar 
rozwojowy dorosłości posiada charakter interdyscyplinarny i ujawnia się 
zarówno w obszarze badań biologicznych (wąskie rozumienie rozwoju), jak 
i społecznych. Ta szeroka perspektywa umożliwia wspomaganie dorosłego 
w osiąganiu optimum rozwojowego13. Przekonanie o dynamicznym cha-
rakterze dorosłości występuje wyraźnie w ukazywaniu zmian zachodzących 
w poszczególnych aspektach życia człowieka. Jest to proces, który trwa, a nie 
stan, który trzeba znosić. Zmiany dokonują się w biologicznym wymiarze 
(człowiek podlega prawom starzenia, co rodzi nowe ograniczenia), ale także 
w dziedzinie ról i obowiązków. To ostatnie spostrzeżenie oznacza, że historia 
i kultura wywierają na dorosłego wpływ i modyfikują jego sposób postępo-
wania. Tak rozumiana dorosłość staje się wyzwaniem, bodźcem, aby coraz 
bardziej rozwijać się i dojrzewać. Zachodzące w dorosłym zmiany ilustrują 
również przykłady z literatury14 i filmu15. One też wpłynęły na głębsze za-

12 L.R. Aiken, Human development in adulthood, Wyd. Springer-Verlag, New York 2007, 
s. 2-3.

13 Zob. R. Pietrasiński, Rozwój człowieka dorosłego, Wyd. Wiedza Powszechna, Warsza-
wa 1990, s. 44-45.

14 Piotr K. Oleś, analizując rozwój człowieka dorosłego, przywołuje autorów klasyki lite-
rackiej, np. Josepha Conrada i jego wyznanie zawarte w przedmowie do „Smugi cienia”: 
Celem tego utworu było przedstawienie faktów, które z pewnością były związane ze zmiana-
mi zachodzącymi w człowieku, kiedy młodość beztroska i żarliwa, przekształca się w bardziej 
świadomą i dominującą fazę dojrzalszego życia, które znajduje odbicie w przeżyciach głów-
nego bohatera. Podobnie T. Mann w opowiadaniu „Śmierć w Wenecji” czy A. Carpentier 
w powieści „Podróż do źródeł czasu”, E. Kazan w „Układzie”, czy A. Tayler w „Drabinie 
czasu” pokazują zaskakujące zmiany u człowieka u progu średniego wieku. Przykłady zma-
gań w połowie życia odnaleźć można również w twórczości W. Szekspira („Juliusz Cezar”, 
„Hamlet”, „Otello”, „Król Lear”, „Makbet”), A. Mickiewicza („Liryki lozańskie”), S. Becketta 
(„Czekając na Godota”) i innych. Zob. P.K. Oleś, Psychologia przełomu połowy życia, Wyd. 
KUL, Lublin 2000, s. 11-13.

15 Jako typowe ekranizacje ukazujące przełom połowy życia przytaczane są: „Układ”  
E. Kazana, „Sposób bycia” wyreżyserowany przez Jana Rybkowskiego na podstawie powie-
ści K. Brandysa oraz „Sułtani westernu” Rona Underwooda. Zob. P.K. Oleś, dz. cyt., s. 14. 
Z kolei L. Miś, ukazując rozwój człowieka dorosłego w ujęciu D.J. Levinsona, przywołuje 
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19Stawanie się dorosłym

interesowanie się dorosłością oraz doprowadziły do podejmowania badań 
nad rozwojem cyklów życia osoby. Ich owocem są tworzone psychologiczne 
koncepcje rozwoju człowieka w dorosłości16. 

W latach siedemdziesiątych XX wieku Daniel J. Levinson wypracował 
własny model cyklów rozwoju człowieka dorosłego. Podjął w nim polemi-
kę z powszechnymi wówczas poglądami o rozwoju osobowości i przebiegu 
ludzkiego życia. Periodyzację życia ludzkiego oparł na postrzeganiu życia 
jako pewnego odcinka w czasie. W swej koncepcji wyróżnił cztery wielkie 
struktury biopsychospołeczne, które występują w okresie życia jednostki 
i nazwał je erami lub porami życia. Trzy z nich (era II, III i IV) tworzą do-
rosłość: wczesną, wiek średni i późną dorosłość17. W jego rozumieniu po-
szczególne ery stanowią relatywnie stabilne etapy, w których jednostka bu-
duje pożądane struktury dorosłości18. Wejście jednostki w każdą kolejną erę 
poprzedza krótszy od niej, ale stosunkowo długi (pięcioletni) okres pytań, 
ponownych ocen i częstych zmian, w którym dokonuje się zrozumienie i za-
mknięcie poprzedniej ery i zapoczątkowanie nowych struktur, które będą 
rozwijane w erze kolejnej19.

Struktura dorosłości jest dla D. Levinsona swoistym wzorcem aktywności 
człowieka20. Wzorzec ten wskazuje na jego związki z otoczeniem. Przyjęcie 
tego założenia pozwala uznać, że w każdym okresie struktura życia człowie-
ka jest inna, a celem rozwoju osoby dorosłej jest ukształtowanie struktur  

odcinek 39. popularnego w Polsce serialu „Przystanek Alaska”, w którym do głosu dochodzi 
cezura trzydziestego roku życia. Zob. L. Miś, Ery i fazy w życiu człowieka dorosłego w ujęciu 
Daniela J. Levinsona, w: Duchowy rozwój człowieka, pr. zb. pod red. P. Sochy, wyd. UJ, Kra-
ków 2000, s. 45.

16 Spośród wielu warto choćby wymienić propozycje Daniela Levinsona, Roberta Havi-
garsta Erika H. Eriksona, Roberta Kegana, Paula Baltesa, a także polskich autorów: Józefa Ko-
zieleckiego, Elżbiety Sujak, Kazimierza Dąbrowskiego, Marii Grzywak-Kaczyńskiej i innych. 
W niniejszym rozdziale zostały przedstawione elementy tych koncepcji, które uznano za 
istotne dla procesu uczenia się dorosłych, w tym dla uczenia się opartego o źródła religijne. 

17 Zob. D. Levinson, Toward a Conception of the Adult Life Course, w: Themes of Work 
and Love in Adulthood, pr. zb. pod red. N. J. Smelser, E.H. Eriksona, Wyd. Harvard Univer-
sity Press 1980, s. 265-290.

18 Zob. K. Inkson, Understanding Careers. The Metaphors of Working Lives, Wyd. SAGE, 
London 2006, s. 58.

19 Zob. D.V. Day, S.J. Zaccaro, S.M. Halpin, Leader development for transforming organi-
zations, Wyd. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 2004, s. 162.

20 Zwracając uwagę na aspekt socjologiczny, D. Levinson nie pokazuje przebudowy or-
ganizacji psychicznej człowieka, lecz wskazuje, że przebudowie ulega struktura życia pod-
miotu. Zob. Z. Łoś, Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia, Wyd. UWr, Wrocław 
2010, s. 88. 
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20 Dorosły i dorosłość

życiowych w wymiarze socjokulturowym i osobistym21. Tak więc, według 
tego modelu, życie człowieka można przyrównać do powtarzającej się cy-
klicznie budowy realizowanej poprzez wykorzystywanie i przekształcanie 
istniejących struktur22. Dlatego za elementarną strukturę rozwoju przyjmuje 
D. Levinson fazę, którą definiuje przy pomocy stawianych przed sobą naj-
bardziej charakterystycznych zadań rozwojowych23. 

Poza tym w propozycji D. Levinsona cenne jest nie tyle przypisanie zadań 
do poszczególnych okresów dorosłości, co zwrócenie przy ich pomocy uwagi 
na zróżnicowanie tego etapu życia, jakim jest dorosłość, gdyż realizacja tych 
samych zadań na kolejnych etapach życia człowieka dokonuje się w zupełnie 
odmienny sposób. Przy ich wypełnianiu jednostka poza zmianami osobo-
wościowymi może wykorzystywać zdobyte wcześniej doświadczenia i moż-
liwości, jakie daje nowa sytuacja osobista, społeczna czy zawodowa24. 

Na tę specyfikę wskazują użyte przez niego metafory i odniesienia, np. 
w odniesieniu do zadań zawodowych nazwanie poszczególnych faz dorosło-
ści zgodnie z porami roku. Wczesna dorosłość charakteryzuje się elementa-
mi typowymi dla „wiosny” – to okres siewu; średnia dorosłość (lato) to czas 
wzrostu – „błyszczących sukcesów” lub straty i porażek oraz „jesień”, kiedy 
nadchodzi czas zbierania plonów, owoców z tego, co zostało zasiane wiosną 
i wreszcie zima, kiedy kariera zawodowa się kończy25. Inną metaforą charakte-

21 Zob. L. R. Aiken, dz. cyt., s. 136.
22 R. Pietrasiński, Rozwój człowieka dorosłego, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 

1990, s. 58.
23 Dla młodego dorosłego (wiek 17/22-39) są to: działalność zawodowa; zawarcie mał-

żeństwa i utrzymanie rodziny; wytwarzanie i konfrontowanie z rzeczywistością swoich 
indywidualnych marzeń, co do miejsca w świecie dorosłych (tzw. „sen o życiu”); poszuki-
wanie mentora; próba odpowiedzi na pytanie: czy życie, które prowadzę jest takim, jakiego 
rzeczywiście chcę?; opuszczenie domu rodzinnego; tworzenie pierwszych, niezależnych 
struktur dorosłego życia. W okresie średniej dorosłości (lata 40-65): rozwiązanie kryzy-
su wieku średniego; szczyt kariery zawodowej; zjawisko „pustego gniazda”; oszacowanie 
i przeszacowanie przeszłości. Okres późnej dorosłości (powyżej 65 roku życia) to: przejście 
w stan spoczynku zawodowego; wypracowanie nowego układu równowagi między mło-
dym (tym, co sprawne, energiczne) a starym (tym, co osłabione, nadwyrężone); radzenie 
sobie w nowej sytuacji finansowej; nowe zainteresowania; radzenie sobie z dylematami eg-
zystencjalnymi. Zob. L. Miś, Ery i fazy rozwoju w życiu człowieka dorosłego w ujęciu Daniela  
J. Levinsona, art. cyt., s. 52-57. Należy przy tym zwrócić uwagę, że D. Levinson prowadził 
swoje pierwsze badania na Amerykanach w latach siedemdziesiątych minionego wieku 
i mimo że koncepcja ta jest pewnym wspólnym schematem, to nie oddaje w pełni rzeczywi-
stości. Zob. K. Inkson, dz. cyt., s. 60.

24 Zob. J. Demick, C. Andreoletti, Handbook of adult development, Wyd. Springer- 
-Verlag, New York 2003, s. 433. 

25 Zob. K. Inkson, dz. cyt., s. 58-60.
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21Stawanie się dorosłym

rystyczną dla D. Levinsona jest „sen o życiu”26. Wskazuje ona na teleologiczne 
aspekty dorosłości. W interpretacji tej metafory możliwe jest uwzględnianie 
czynników związanych z płcią, co pokazuje, że marzenia kobiet są bardziej 
złożone niż plany mężczyzn. Podczas gdy mężczyźni koncentrują się głównie 
na osiągnięciach zawodowych, „marzenia” kobiet ujawniają szerszy zakres. 
Dotyczą zarówno relacji interpersonalnych, jak i kariery zawodowej. Wnioski 
te są spójne z powszechnym postrzeganiem mężczyzn jako tych, którzy dużo 
bardziej prawdopodobnie niż kobiety kształtują swoją tożsamość w oderwa-
niu od rodziny i realizują cele poprzez własne osiągnięcia. Natomiast tożsa-
mość kobiet o wiele bardziej ma swoje źródło w przywiązaniu i odpowiedzial-
ności wobec osób, z którymi wchodzą w relacje interpersonalne27. 

Interpretacja zastosowanych przez D. Levinsona metafor w odniesieniu 
do sfery zawodowej i ról rodzinnych przez kobiety i mężczyzn odzwiercie-
dla wzorce kulturowe. Pokazują one, że kobiety bardziej odczuwają konflikt, 
jaki rodzi się na styku funkcji pracownika, rodzica i małżonka. Konflikt ten 
jest znacznie większy we wczesnym okresie dorosłości, kiedy dzieci są małe 
i potrzebują stałej opieki niż w wieku średnim czy jeszcze późniejszym28. 
Inną przestrzenią zachodzących w dorosłości zmian wskazanych przez  
D. Levinsona w poszczególnych fazach życia jest sfera przyjaźni. We wcze-
snej dorosłości relację przyjacielską pomiędzy osobami nazywa on „wzajem-
ną świadomością” (mutual awareness). D. Levinson podkreśla, że w większo-
ści przypadków społeczne interakcje nie wychodzą poza wzajemność dwóch 
osób. Zwraca też uwagę, że w kolejnej fazie dorosłości ma miejsce okres zwa-
ny „wynurzającym się kontaktem” (surface contact). W okresie tym zachowa-
nia są określane poprzez normy społeczne. Charakteryzuje je przede wszyst-
kim gotowość samootwarcia się na innych. Trzeci i finalny etap, nazwany 
„wspólnotowością” (mutuality) charakteryzuje się tym, że wzajemne relacje 
osób są bliskie i towarzyszą im uczucia i zachowania, takie jak: szczerość czy 
emocjonalne wsparcie. Ten etap przyjaźni określanej jako głęboka, wyróżnia 
się tym, że człowiek wykracza poza powierzchowne relacje wynikające ze 
wzajemnych interesów czy stylów życia29.

26 „Sen o życiu” rozumiany jest przez D. Levinsona jako zbiór aspiracji, które służą reali-
zacji życiowych celów. Zob. L.R. Aiken, dz. cyt., s. 115.

27 Zob. tamże.
28 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004, s. 457-459.
29 L.R. Aiken, dz. cyt., s. 193. Według Andrzeja Tyszki, styl życia to kulturowo uwarun-

kowany stopień i sposób zaspokajania potrzeb i realizowania aspiracji za pomocą możliwo-
ści i prerogatyw wynikających z zajmowanej pozycji ekonomicznej i społecznej. Z kolei H.M. 
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22 Dorosły i dorosłość

Periodyzacja okresu dorosłości oparta na kryterium rozwiązywania typo-
wych w poszczególnych fazach życia zadaniach rozwojowych jest charakte-
rystyczna także dla innych koncepcji dorosłości. Na uwagę zasługuje propo-
zycja Roberta J. Hevigharsta. Autor ten rozpatruje dorosłość w perspektywie, 
która jest szczególnie bliska refleksji pedagogicznej. Podejście do dorosło-
ści skoncentrowane wokół zadań rozwojowych pozwala charakteryzować  
poszczególne okresy dorosłości. Samą zaś jakość i kolejność wypełniania 
poszczególnych zadań autor uzależnia od sposobu rozwiązania problemów 
w poprzednich okresach30. Spostrzegł on, że zadania rozwojowe są specy-
ficzną kombinacją nacisków wewnętrznych – biologicznych (np. dojrzewa-
nia fizycznego) oraz psychicznych (np. aspiracji życiowych) i społecznych 
wynikających z oczekiwań kulturowych. W poszczególnych okresach życia 
kombinacja owych nacisków i ich poziom jest inny, co powoduje ujawnianie 
się kolejnych zadań i w konsekwencji, pozwala wyróżnić określone zadania 
na poszczególnych etapach życia dorosłego. Realizacja tych zadań pociąga za 
sobą poważne konsekwencje w zakresie przeżywania codzienności i związa-
nego z nim poczucia szczęścia31. O tym, jakie zadania człowiek podejmuje  
i w jaki sposób je realizuje decyduje poziom gotowości jednostki do podej-
mowania nowych wyzwań życiowych. Poziom takiej gotowości uzależnio-
ny jest nie tylko od nacisków zewnętrznych i wewnętrznych, ale także od 

Griese odnosi „styl życia” do podstawowych orientacji i sposobów zachowań w centralnych 
dziedzinach życia, takich jak: środowisko pracy, rodzina i czas wolny oraz nastawienia 
wobec innych kwestii, takich jak: konsumpcja, moda, technika, religijność, polityka. Zob.  
A. Tyszka, Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, Wyd. PWN, Warszawa 
1971, s. 105; H.M. Griese, Szkice z socjologii wychowania i andragogiki, Wyd. DAJAS, Łódź 
2002, s. 55. 

30 Młodemu dorosłemu (23-34 lata) R. Havigharst przypisuje następujące zadania: wy-
bór partnera życiowego i uczenie się życia z nim; opieka nad dziećmi i zarządzanie domem; 
start w karierze zawodowej; wzięcie na siebie odpowiedzialności obywatelskiej i znalezienie 
odpowiedniej grupy towarzyskiej. W okresie średniej dorosłości (35-60 lat) jednostka skupia 
się wokół kolejnych zadań, takich jak: osiąganie obywatelskiej i społecznej odpowiedzialno-
ści; towarzyszenie dorastającym dzieciom w stawaniu się szczęśliwymi i odpowiedzialnymi 
dorosłymi; ustalenie i utrzymanie odpowiedniego, ekonomicznego standardu życia; rozwi-
janie dorosłych form spędzania czasu wolnego; ustalenie jasnej przynależności do grupy 
wiekowej; akceptowanie i przystosowywanie się do zmian fiz ologicznych wieku średniego; 
starzejący się rodzice. Późna dorosłość (powyżej 61 lat) obejmuje zadania: przystosowy-
wanie się do słabnących sił fiz cznych i pogarszającego się zdrowia; przystosowywanie się 
do emerytury i niższych dochodów; śmierć partnera/małżonka; afiliacja do swojej grupy 
wiekowej; ustanowienie satysfakcjonującego standardu życia. Zob. A. Brzezińska, Społeczna 
psychologia rozwoju, Wyd. Scholar, Warszawa 2000, s. 227-236. 

31 R.M. Lerner, Concepts and theories of human development, 3th ed., Wyd. Lawrence 
Erlbaum Associates, 2001, s. 418.
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23Stawanie się dorosłym

tego, jaki sens danej sytuacji nadała jednostka i jak widzi cel swego w niej 
działania32.

Do koncepcji zadań rozwojowych R. Havighursta nawiązuje propozycja 
Erika Eriksona, który chociaż nie posługuje się w swojej koncepcji wyraże-
niem: „zadania dorosłości”, to poszczególnym okresom życia stawia wyzwa-
nia dotyczące rozwiązania kryzysów o charakterze zewnętrznym i wewnętrz-
nym 33. Według E. Eriksona, proces ten obejmuje całe życie człowieka, a jego 
przebieg jest uzależniony od wewnętrznych predyspozycji poszczególnych 
osób oraz środowiska, w którym one żyją. Nierozerwalny splot czynników 
indywidualnych i społecznych tworzą w człowieku: cielesność, procesy psy-
chiczne i realność życia społecznego (soma-psyche-polis). To w procesie ich 
rozwiązywania, który w dużym stopniu zależy od istnienia społecznych form 
wsparcia następuje stawanie się dorosłym34. 

Pozytywne rozwiązanie kryzysów, według E. Eriksona, stanowi miarę 
dojrzewania osobowości35. Zdrowa osoba potrafi je przetrwać i na ich ba-
zie osiągnąć wzrastające poczucie wewnętrznej jedności, dobrej oceny oraz 

32 A. Brzezińska, dz. cyt., s. 227-230. 
33 Według E.H. Eriksona, na styku adolescencji i dorosłości dorastający boryka się z py-

taniem: „Kim jestem?”. Musi zatem ustanowić podstawową tożsamość społeczną i zawo-
dową, bo inaczej pozostanie nieokreślony co do roli, jaką ma pełnić jako dorosły. Z tym 
doświadczeniem wchodzi jednostka we wczesną dorosłość (23-34 lata). Okres ten domaga 
się rozwiązania kryzysu pomiędzy intymnością i izolacją. Intymność w rozumieniu E.H. 
Eriksona ujawnia się nie tylko w wymiarze seksualności, ale także w przyjaźni i wspól-
nych aspiracjach. Podstawowe zadania tej fazy dotyczą tworzenia silnych relacji przyjaźni 
oraz osiągnięcie poczucia miłości i wspólnoty tożsamości z inną osobą ze świadomością, 
że może ona wymagać poświęceń i wyrzeczeń. W następnej fazie (35-60 lat), określanej 
przez E.H. po prostu jako dorosłość, jednostka rozwija się poprzez rozwiązanie kryzysu po-
między generatywnością i stagnacją. Generatywność rozumiana jest jako produktywność, 
prokreacja i twórczość, a jej standardy określone są przez daną kulturę. W późnej doro-
słości (powyżej 61 lat) jednostka spogląda w przeszłość i rozwija się pomiędzy biegunami: 
integralność i rozpacz. Integralność oznacza poczucie spójności i pełni – jest wyrazem we-
wnętrznej syntezy ego. Zadania tego okresu koncentrują się wokół akceptacji własnej drogi 
życiowej i nadawania nowego znaczenia miłości, a zasięg znaczących relacji rozciąga się na 
całą ludzkość („Mankind – my kind”). Zob. E.H. Erikson, The life cycle completed. Extended 
version with new chapters on the ninth stage of development by Joan M. Erikson, Wyd. WW 
NORTON & COMPANY, New York-London 1998, s. 32-33; L. Witkowski, Rozwój i tożsa-
mość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Wyd. WSEZ, Łódź 2009, s. 39-44;  
M. Sękowska, Neopsychoanalityczna koncepcja rozwoju psychospołecznego Erika H. Erikso-
na, w: Rozwój duchowy człowieka, dz. cyt., s. 125-129; A. Brzezińska, dz. cyt., s. 227-236; 
L.R. Aiken, dz. cyt., s. 135-136.

34 M. Sękowska, art. cyt., s. 116.
35 E.H. Erikson w procesie rozwojowym istotne znaczenie w rozwiązywaniu konfl któw 

i kryzysów przyznaje interakcjom społecznym. Zob. L.R. Aiken, dz. cyt., s. 110.
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24 Dorosły i dorosłość

zdolności realizacji standardów, które są dla niej istotne. Rozwiązywanie 
kryzysów poprzez poszukiwanie równowagi wskazuje również na to, że każ-
dego człowieka charakteryzuje określona proporcja pomiędzy pozytywnym 
a negatywnym biegunem. Oznacza to, że rozwiązanie kryzysu nigdy nie na-
stępuje „raz na zawsze”, lecz jest raczej pewną równowagą pomiędzy różnymi 
właściwościami „ego”. W rozwiązywaniu owych kryzysów ważne jest również 
i to, by dorosły doświadczał także biegunów negatywnych. Uwzględnienie 
tej możliwości jest szczególnie ważne na początku każdego etapu rozwoju 
osoby, gdy rozbieżność między oczekiwaniami a możliwościami sprostania 
im jest bardzo duża. Negatywne doświadczenia mogą pełnić funkcję uwraż-
liwiającą na wiele sytuacji i zjawisk codziennego życia, a przez to kształtować 
jednostkę odporną na trudności i wzmacniać jej siły adaptacyjne36.

Z pozytywnego rozwiązania kryzysu danego okresu rozwojowego wy-
wodzi się, zdaniem E. Eriksona, cnota, rozumiana jako siła witalna. Mło-
dy dorosły rozwiązując kryzysy osiąga w okresie wczesnej dorosłości cnotę 
miłości, która jest siłą umożliwiającą zaspokojenie potrzeby intymności. Jej 
dojrzała postać jest możliwa wtedy, gdy nastąpi konsolidacja tożsamości, co 
umożliwia tworzenie z drugą osobą przestrzeni egzystencjalnej. W następ-
nym okresie dorosłości kształtuje się cnota troskliwości, czyli poszerzająca 
się zdolność zaangażowania względem osób, dzieł i idei. W późnej dorosłości 
siłą witalną jest mądrość, czyli bezstronne i aktywne zainteresowanie się ży-
ciem w obliczu jego ograniczeń, także w postaci śmierci37. 

E. Erikson w swojej koncepcji daje dorosłemu szansę odnalezienia się 
wraz niepowtarzalnymi jego doświadczeniami. Nadto uświadamia mu, że 
zmiany rozwojowe pojawiają się w życiu człowieka od narodzin do śmierci 
i wywodzą się z matrycy biologicznej, psychologicznej, społecznej i historycz-
nej38. Stanowisko to wynika z przekonania, że człowiek jest rozwijającą się 
jednością i nie żyje w próżni społeczno-kulturowej. Na tej podstawie moż-
na mówić o dynamice rozwoju osoby. To dzięki niej człowiek jest w stanie  
przezwyciężać swoje ograniczenia. Ona też umożliwia osobie nadawanie in-
dywidualnego kształtu i niepowtarzalnego sensu własnemu życiu. Doświad-
czanie przez osobę własnego rozwoju umożliwia nadto nabywanie doświad-

36 Koncepcja E. Eriksona zaliczana jest do najważniejszych w psychologii rozwoju, co 
jednak nie oznacza, że schemat ten nie budzi żadnych wątpliwości. Zob. Z. Łoś, dz. cyt., 
Wyd. UWr, Wrocław 2010, s. 85-87.

37 L.R. Aiken, dz. cyt., s. 112; E.H. Erikson, dz. cyt., s. 66-67.
38 M. Sękowska, art. cyt., s. 140.
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25Stawanie się dorosłym

czeń transcendentnych, które kierują jej uwagę na egzystencjalne pytania 
o sens istnienia39.

Można zatem uznać, że zadania dorosłości dotyczące tak wielu obsza-
rów życia człowieka, rozstrzygają o jakości jego życia. Lewis R. Aiken za owe 
podstawowe kryteria jakości ludzkiego życia uznaje: wykształcenie, karierę 
zawodową, partnera, wychowanie dzieci, relacje z rodziną i przyjaciółmi, za-
angażowanie w wydarzenia lokalne i globalne, troskę o wykształcenie dzieci 
i plany związane z ich przyszłością, finanse, czas wolny, rozwój duchowy, 
kodeks etyczny, własna filozofia życia; starzenie się i rzeczywistość śmierci40. 
Oznacza to, że zadania dorosłości realizowane w poszczególnych obszarach 
mają różny charakter. Niektóre z nich są związane z aktualnym wydarzeniem 
i określonym etapem dorosłości, inne są splotem wielu wydarzeń, a jeszcze 
inne uzależnione są od cech osobowościowych poszczególnych jednostek. 
Stąd też skuteczność w rozwiązywaniu zadań rozwojowych uzależniona jest 
od zdolności gromadzenia i przetwarzania nowych informacji, od zdolno-
ści utrzymywania kontroli nad swoim stanem emocjonalnym i zdolności do 
swobodnego korzystania z zasobów otoczenia41. 

Proponowane koncepcje pozwalają zatem uznać, że za zadanie dorosłości 
można przyjąć taką kategorię, która poddaje się racjonalnemu definiowaniu 
i posiada zamkniętą lub półzamkniętą granicę czasową (np. początek for-
malny lub funkcjonalny i najczęściej nieobecność kresu górnego). Poza tym 
zadanie dorosłości jest kategorią istotną kulturowo i replikowalną oraz dzia-
łaniem żywotnym dla jednostki ze względu na cel i procesualny charakter. 
Przy czym zadanie dorosłości zwykle posiada charakter fakultatywny w od-
niesieniu do sposobu jego realizacji. Wymienione cechy świadczą o tym, że 
zadania rozwojowe mają dla jednostki charakter rozwojowy. 

Opisy stawania się dorosłym nie ograniczają się jedynie do periodyzacji 
okresu dorosłości na podstawie określonych zadań42. O dynamice dorosłości 
mówi się także w nawiązaniu do poszczególnych sfer życia człowieka. Do 
grupy autorów wiążących stawanie się dorosłym z poszczególnymi sferami 
życia ludzkiego można zaliczyć miedzy innymi Roberta Kegana. Według 

39 Tamże, s. 140.
40 L.R. Aiken, dz. cyt., s. 8.
41 Zob. B.M. Newman., R. Newman, Development through life. A psychosocial approach, 

Wyd. Wadsforth Congage Learning, Belmont 2009, s. 21; A. Brzezińska, dz. cyt., s. 227-236.
42 Tym bardziej że w poszczególnych okresach dorosłości nawet zadania uznawane za 

najbardziej charakterystyczne w sferze uogólnień i przyjętych standardów coraz częściej 
okazują się problematyczne. Zob. H. Bee, dz. cyt., s. 505.
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26 Dorosły i dorosłość

niego, stawanie się dorosłym oznacza poszukiwanie sensu własnego życia, 
które związane jest z egzystencjalnymi pytaniami człowieka, o to: Kim je-
stem? Dlaczego żyję? Skąd przychodzę? Dokąd zmierzam? Autor ten uważa, 
że nadawanie znaczenia własnemu życiu rozpoczyna się od najwcześniej-
szych lat i jest aktywnością zachodzącą na całej jego przestrzeni. W procesie 
tym ważne są zarówno wewnętrzne doświadczenia wzrostu, przekształceń, 
tryumfu, jak i upadków. Wymagają one od osoby odwagi i zgody na pono-
szenie „kosztów” w dawaniu siebie w coraz to nowych formach43. 

Koncepcja R. Kegana akcentuje znaczenie dla dorosłości rozwoju świa-
domości. W jego zakres włącza emocje, sferę poznawczą oraz intra– i inter-
personalne doświadczenia44. Podkreśla też, że tworzenie (wypracowywanie) 
sensu własnego życia jest aktywnością zachodzącą jednocześnie w kilku ob-
szarach: psychicznym, co wyraża się procesach rozumienia i postrzegania; 
społecznym, gdyż człowiek potrzebuje w tym działaniu drugiej osoby; egzy-
stencjalnym (bytowym), bo żyje, aby poszukiwać i tworzyć sens. Autor ten 
zwraca uwagę i na to, że poczucie sensu wymaga obecności innych, uznania 
przez innych, gdyż rzeczywistość nie jest sama z siebie właściwie ukształto-
wana – to człowiek ją tworzy i nadaje jej sens. Akcentuje również, że oso-
ba w ciągu swojego życia przechodzi przez określone etapy czy fazy, które 
niosą z sobą odpowiadające im rodzaje poczucia sensu życia. Wyjaśnia też, 
że w każdym etapie uprzednio dominujący i określający rodzaj bycia osobą, 
w kolejnym staje się bardziej obiektywny, rzeczowy. Rozwój w tym przypad-
ku jest rozumiany jako proces sukcesywnego zdobywania integracji: za każ-
dym razem coś z osobowości staje się mniej subiektywne45. 

Proces stawania się dorosłym może być również rozpatrywany w kontek-
ście osiągania mądrości, czyli cechy, która łączy w sobie myślenie i wiedzę, 
a która w rozumieniu E.H. Eriksona stanowi siłę witalną charakterystyczną 
dla późnej dorosłości. U podstaw refleksji nad mądrością jako wyznaczni-
kiem dorosłości leży przekonanie, że jest ona formą gatunkowego przysto-
sowania się do najtrudniejszego wyzwania, jakim jest dobre kierowanie ży-
ciem. Jej posiadanie oznacza wyjątkową zdolność rozumienia codziennych 

43 R. Kegan podobnie jak E.H. Erikson w procesie rozwoju bytu ludzkiego istotne 
znaczenie przypisuje kryzysom, które są szansą i wyzwaniem. Osiągnięcie nowego sposo-
bu uczestnictwa w świecie wymaga zgody na porzucenie i stracenie czegoś z siebie. Zob.  
R. Kegan, The evolving self. Problem and process in human development, Wyd. Harvard Uni-
versity Press, Cambridge 1982, s. 40-41.

44 Zob. J. Demick, C. Andreoletti, dz. cyt., s. 15. 
45 Zob. C.R. Kegan, dz. cyt., s. 18-19, 184-253.
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27Stawanie się dorosłym

doświadczeń i dostrzegania istoty spraw oraz rozumienia ich kontekstu46. 
Mądrość może być uznana zarówno za cnotę, jak i za plagę47. Opisywana jest 
z wielu perspektyw (lingwistycznej, filozoficznej, psychologicznej) i różnie 
rozumiana. W potocznym rozumieniu często jej pojęcie bywa upraszczane 
i wyjaśniane poprzez przeciwstawienie jej głupocie, brakowi rozsądku czy 
lekkomyślności48. Jedna z najbardziej znanych, a w epoce pytań o obecność 
w społeczeństwie intelektualistów i ekspertów49 wyjątkowo godna uwagi, 
może być propozycja Paula Baltesa. Autor ten, analizując proces osiąga-
nia mądrości, odwołuje się do modelu wiedzy eksperckiej. W modelu tym 
wychodzi z założenia, że specyficzną dla mądrości dziedziną wiedzy jest to 
wszystko, co dotyczy ważnych spraw życiowych, w tym ich rozumienie i po-
dejmowanie istotnych decyzji. Charakteryzując pojęcie mądrości, wskazuje 
istotne kryteria definiowania tego pojęcia. W ich świetle określa „mądrość” 
jako wiedzę ekspercką obejmującą trafne sądy i rady w dziedzinie funda-
mentalnej pragmatyki życia50.

Zaproponowane przez P. Baltesa kryteria opisywania dorosłości określają 
możliwości zwiększenia trafności sądów i rad. Kryteriami tymi są: 

•	 Bogata wiedza faktograficzna (obejmuje ogólną i specyficzną wiedzę na 
temat warunków życia i jego zmienności) i proceduralna (ogólna i specy-
ficzna wiedza na temat strategii wydawania sądów i udzielania rad doty-
czących materii życia).

•	 Uwzględnianie kontekstów (wiedza o kontekstach życia i rozwoju relacji) 
oraz relatywizmu życia (wiedza o różnicach w uznawaniu wartości, zakła-
danych celów, uznawanych priorytetach).

46 Z. Piertasiński, Mądrość, czyli świetne wyposażenie umysłu, Wyd. Scholar, Warszawa 
2001, s. 32-37.

47 S. Bluck, J. Glück, From the inside out. People’s implicit theories of wisdom, w: A hand-
book of wisdom. Psychological perspectives, pr. zb. pod red. R.J. Sternberga, J. Jordan, Wyd. 
Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 84.

48 R.J. Sternberg, Foolishness, w: A handbook of wisdom. Psychological perspectives, pr. 
zb. pod red. R.J. Sternberga, J. Jordan, Wyd. Cambridge University Press, Cambridge 2005, 
s. 331-350.

49 F. Furedie, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści, Wyd. PIW, Warszawa 2008. 
50 Domena określona przez P. Baltesa jako fundamentalna pragmatyka życia zawiera 

wiedzę o ważnych sprawach życia, ich interpretowaniu i radzeniu sobie z nimi. Włączona 
jest w nią wiedza na temat różnorodności życia, jego warunków i rozwoju, natury ludzkiej 
i zachowań człowieka, życiowych zadań i celów, relacji społecznych i międzypokoleniowych 
oraz niepewności i nieoznaczoności życia. Zob. P.B. Baltes, J. Smith, Toward of psychology of 
wisdom and its ontogenesis, w: Wisdom: its nature, origins, and development, pr. zb. pod red. 
R.J. Sternberga, Wyd. Cambridge University Press, Cambridge 1990, s. 87-120.
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28 Dorosły i dorosłość

•	 Zdolności rozumienia i radzenia sobie z niepewnością życia (wiedza na 
temat nieprzewidywalności i nieokreśloności życia i sposobów radzenia 
sobie z nimi). 

Owe kryteria mądrości ukazywane są jako swego rodzaju ideały, jako 
zbiór cech, które powinny być uznane za oczywiste w obszarze wiedzy doty-
czącej fundamentalnej pragmatyki życia tak, by można było w sposób moż-
liwie najbardziej właściwy zdefiniować pojęcie mądrości. Tak rozumiana 
mądrość może być wzorem rozwoju intelektualnego w wieku dojrzałym51. 
Definiowana w ten sposób mądrość implikuje trzy ważne spostrzeżenia: 

•	 Wiedza w zakresie pragmatyki życia osiągana jest w sposób indywidualny.
•	 Można oczekiwać, że tylko nieliczni staną się ekspertami.
•	 Należy odróżnić to, co charakteryzuje osobę uznawaną za mądrą, od tego, 

co jest określane jako mądrość w rozumieniu wiedzy eksperckiej. 

Oznacza to, że mądrość nie jest cechą osiąganą wraz z wiekiem. Bada-
nia nad mądrością w rozumieniu wiedzy eksperckiej wprawdzie zakładają, 
że to osoby starsze będą nośnikami mądrości, ale jednocześnie pokazują, że 
w odniesieniu do ludzi dorosłych nie należy standardowo wiązać tej cechy 
z wchodzeniem w kolejne etapy życia52. 

Podobne założenie można przyjąć w odniesieniu do człowieka dorosłe-
go, którego dorosłość zmienia się poprzez przekraczanie granic. Możliwo-
ści radzenia sobie w obliczu tej rzeczywistości charakteryzuje koncepcja 
transgresyjna człowieka. Stanowi ona próbę spojrzenia na jednostkę jako 
na osobę ekspansywną i twórczą, wolną i odpowiedzialną, która kieruje się 
złożoną motywacją homeostatyczną i heterostatyczną i której działanie jest 
w znacznej mierze uwarunkowane przez względnie stałe składniki osobowo-
ści – umysł oraz wolę53. Jednocześnie należy zauważyć, że takie spojrzenie na 
człowieka zakłada jego wysiłki i zmagania w obszarze samowiedzy54. 

W transgresyjnej koncepcji człowieka Józef Kozielecki za punkt wyjścia 
przyjmuje założenie, że przekraczanie dotychczasowych granic swoich osią-
gnięć jest najbardziej charakterystyczną cechą człowieka. Transgresją nazywa 
zjawisko polegające na tym, że człowiek intencjonalnie wychodzi poza to, co 
posiada i czym jest. Są więc to czynności inwencyjne i ekspansywne, wykra-

51 Zob. tamże, s. 343.
52 Tamże, s. 96-106.
53 J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka, Wyd. PWN, Warszawa 1987, s. 6.
54 J. Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy, Wyd. PWN, Warszawa 1986, s. 435-

-440.
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29Stawanie się dorosłym

czające poza typowe granice działania w znaczeniu fizycznym (oddzielenie 
prywatnego terytorium od całego środowiska), społecznym (dotychczasowa 
pozycja społeczna, zakres posiadanej wiedzy) i symbolicznym (zakres wiedzy 
człowieka o świecie i kulturze). Stawanie się dorosłym poprzez przekraczanie 
granic uzależnione jest od tego, czy przyzna się im kategorię centralną, czy 
peryferyjną55. 

Celem działań transgresyjnych jest wychodzenie poza to, czym jednostka 
jest i co posiada. Intencją ich jest przekraczanie dotychczasowych granic pod-
miotu, dzięki czemu człowiek stara się zdobyć lub stworzyć nowe wartości. 
Zachodzą one w czterech światach („ku rzeczom”, „ku innym”, „ku symbolom” 
i „ku sobie”)56; mogą być twórcze (konstruowanie narzędzi, rozwijanie na-
uki) i ekspansywne (ich celem nie jest tworzenie nowych wartości, lecz raczej 
opanowywanie tych rejonów świata, gdzie wartości się znajdują)57. Działania 
transgresyjne są uwikłane w kontekst społeczny. Wymagają od osoby zma-
gania się z systemem instytucjonalnym, ale też wpływają na jego przeobra-
żenia. Dlatego w procesie ich podejmowania istotną rolę odgrywa charakter, 
a szczególnie dojrzałość moralna człowieka58. Osiąganie celów typu „poza” 
powoduje przesunięcie granicy osiągnięć, gdyż działaniami transgresyjnymi 
rządzi prawo wzrostu. Osiąganie kolejnych celów nie redukuje motywacji do 
podejmowania dalszych działań i przesuwania granic, ale raczej motywację 
taką podtrzymuje, a nawet ją zwiększa. Dlatego analizując działania transgre-
syjne człowieka, szczególną uwagę przypisuje się czynnikom motywacyjnym 
i poznawczym. Historia człowieka jako gatunku to historia podejmowania 
nieustannych prób przekraczania własnych granic fizycznych i poznawczych, 
to powstawanie jakościowo nowych form i zachowań59. 

To zmaganie o nową jakość życia, świadczące o dynamicznym charak-
terze dorosłości, obecne jest także w koncepcjach innych polskich autorów. 

55 Granica jako kategoria centralna wskazuje na działania, w których ona sama stano-
wi samoistną wartość, czyli jest ważniejsza od samego zjawiska. Natomiast granica jest pe-
ryferyczna, gdy jedynie określa zasięg w układzie materialnym bądź symbolicznym. Zob.  
J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka, dz. cyt., s. 48.

56 Tamże, s. 50-51.
57 Chociaż podział ten wydaje się być naturalnym, to ma on jednak charakter względny, 

gdyż twórczość można uznać za specyficz y rodzaj ekspansji, który poszerza dotychczasowe 
granice poznania, rozwija kulturę, rozbudowuje ludzki światopogląd. Jednocześnie działa-
nia ekspansywne również mogą posiadać pewne elementy innowacji. Zob. tamże, s. 62.

58 J. Kozielecki, Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Wyd. „Żak”, Warszawa 
2004, s. 118-119.

59 J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka, dz. cyt., s. 10-11.
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30 Dorosły i dorosłość

Wspólna idea, jaką można w nich odnaleźć wyraża się w widzeniu człowieka 
zmagającego się codziennością (w wymiarze indywidualnym i społecznym). 
Sprostanie jej wymaganiom domaga się od dorosłego stałego rozwoju. Elż-
bieta Sujak traktuje życie jako zadanie z wieloma niewiadomymi. Poprawno-
ścią ich rozwiązania jest osiąganie dojrzałości60, które dokonuje się na drodze 
rozwoju61 i to rzeczywistość życia wyznacza obszary sprzyjające rozwojowi 
człowieka. Za obszar szczególnie skomplikowany, bo pozbawiony ostrości 
widzenia, E. Sujak uznaje dojrzewanie własnego „Ja”. Przy czym wyjaśnia, 
że jego pełna weryfikacja dokonuje się dopiero wobec drugiego człowieka. 
Tym, co sprawia rozwój, jest samo życie. Dlatego każda dziedzina życia może 
stanowić szansę i drogę rozwoju62. Stanowi ją zarówno to, co ową drogę uła-
twia, upiększa, urozmaica i osłania, jak i to, co ją utrudnia. Tak rozumiane 
życie jako zadanie samo w sobie stanowi proces we wszystkich jego wymia-
rach. Własny rozwój domaga się od człowieka dorosłego uświadomienia 
sobie potrzeby rozwoju i zaangażowania się w jego przebieg, a decydujące 
dla rozwoju są pytania i poszukiwanie na nie odpowiedzi. Rozwój może za-
tem przebiegać w sposób ciągły lub skokowy oraz posiadać cechy kryzysu63. 
W analizie rozwoju o cechach kryzysu E. Sujak odwołuje się do tego, co Ka-
zimierz Dąbrowski określa jako dezintegrację pozytywną64. Dezintegracja 
ta poprzez narastającą dysharmonię wewnętrzną powoduje zakłócenie oraz 
rozpad pierwotnej harmonii. Dlatego integracja ta nie może być odtworzo-
na, a jedynie zbudowana na nowo i na innym poziomie. 

Koncepcja stawania się dorosłym zaproponowana przez K. Dąbrowskie-
go opiera się na założeniu, że struktura rzeczywistości jest wielopoziomowa 
i wielopłaszczyznowa i zjawiska zachodzą zarówno w wewnętrznym, jak i ze-
wnętrznym świecie człowieka. Są one przez niego przyjmowane i przeżywane 

60 E. Sujak przyjmuje, że osiąganie dojrzałości jest potrzebą człowieka (na wzór potrze-
by samorealizacji wyodrębnionej przez Maslowa). Jednocześnie stwierdza, że zdefini wa-
nie tego pojęcia jest niezwykle skomplikowane. Zob. E. Sujak, Życie jako zadanie, dz. cyt., 
s. 186-200. 

61 W przypadku człowieka dorosłego rozwój nie jest regułą życia, lecz możliwością, 
z której dorosły może nie skorzystać. Zob. E. Sujak, Rozważania o ludzkim rozwoju, Wyd. 
Znak, Kraków 1998, s. 13.

62 E. Sujak zauważa, że „szansy” nie należy mylić z „okazją”. Okazja wprawdzie stwarza 
korzystne okoliczności do rozwoju, ale jest w nim zawarty swoisty egocentryzm. Najważ-
niejszy staje się „mój” rozwój, a inni i ich sprawy służą jedynie jako okoliczność do zama-
nifestowania własnej doskonałości. Zob. E. Sujak, Rozważania o ludzkim rozwoju, dz. cyt., 
s. 115.

63 Tamże, s. 27.
64 K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, Wyd. PIW, Warszawa 1979, s. 6. 
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31Stawanie się dorosłym

przez zmysły oraz poszczególne funkcje (percepcja, uczucia, myślenie, wyobra-
żenia, intuicje) oraz różnicowane stosownie do poziomu jego doświadczenia 
i działania65. Oznacza to, że istnieje potencjał rozwojowy, o którym decydują: 

•	 wrodzone właściwości jednostkowej konstrukcji psychobiologicznej 
(czynnik konstytucjonalny);

•	 wpływy społeczno-kulturowe otoczenia i sytuacja socjalna (wpływ śro-
dowiska społecznego);

•	 czynnik autonomiczny i autentyczny uformowany w osobowej strukturze 
psychicznej, który umożliwia świadomy wybór wartości oraz wielopo-
ziomowej analizy i oceny środowiska wewnętrznego i zewnętrznego (tzw. 
czynnik trzeci)66. 

Na tej podstawie można też przyjąć, że w procesie dezintegracji dochodzi 
do rozdźwięku „z sobą samym”. Jest on wstępem do rozwoju, a jego kieru-
nek jest zależny od poziomu i struktury konfliktu67. Wynika z tego i to, że 
dezintegracja rozumiana jako droga rozwoju uwzględnia także negatywne 
przeżycia, traktując je jako czynniki rozwoju. Może zaistnieć też sytuacja 
przeciwna: równowaga psychiczna i zadowolenie z siebie mogą być nieraz 
przeszkodą w rozwoju osoby i osiąganiu przez nią dorosłości. 

W przedłożony powyżej nurt myślenia wpisuje się propozycja Marii 
Grzywak-Kaczyńskiej. Autorka ta zakłada, że z rozwojem nierozłączny jest 
trud, czyli wysiłek związany z zaangażowaniem człowieka. Podkreśla, że 
człowieka charakteryzuje twórcze poszukiwanie prawdy, do czego wykorzy-
stuje on swoją aktywność intelektualną i pragnienie miłości. Autorka zwraca 
też uwagę, że w poszukiwaniach tych człowiek napotyka na istniejące gra-
nice, których nie jest w stanie przekroczyć. Są to granice między tym, co 
jest dostępne dla jego umysłu, a tym, czego wiedzieć nie może, choć pra-
gnie. Niemożność ta sprawia, że człowiek staje przed tajemnicą. Tajemnicę 
tę usiłuje on zrozumieć poprzez wysiłek odkrywania sensu własnego życia.  
M. Grzywak-Kaczyńska wychodzi przy tym z założenia, że schodzą się w tym 
trudzie dwie kategorie praw: przyrodzone oraz nadprzyrodzone i nie może 
być między nimi przepaści, gdyż są dziełem tego samego Prawodawcy68. 

65 K. Dąbrowski, Trud istnienia, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, s. 8-13.
66 K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, dz. cyt., s. 42-51.
67 T. Kobierzycki, Osoba. Dylematy rozwoju. Studium meta kliniczne, Wyd. Pomorze, 

Bydgoszcz 1989, s. 37.
68 M. Grzywak-Kaczyńska, Trud rozwoju, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988, 

s. 13-63.
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32 Dorosły i dorosłość

Różnorodność koncepcji stawania się dorosłym rodzi przekonanie, że 
wszystko to, co związane jest z dorosłością, wymyka się spod możliwości 
jednoznacznych sformułowań. Fakt ten dostarcza wciąż nowych perspektyw 
badawczych. Nawet te koncepcje, które zmiany w okresie dorosłości wiążą 
z wiekiem (D. Levinson, E. H. Erikson, R. Havigharst), ukazują dorosłość jako 
okres wieloetapowy, w którym zachodzą istotne zmiany, stanowiące o bogac-
twie tego okresu. Dostrzeżenie różnorodności w życiu osoby dorosłej i spo-
łeczeństw oraz refleksja nad odniesieniami auksologicznymi i społeczno- 
-kulturowymi sprawia, że współczesny zwrot w stronę zainteresowania do-
rosłością przyjmuje wymiary podobne do odkrycia w minionych wiekach 
specyfiki dzieciństwa czy okresu adolescencji69. 

Mimo że koncepcje analizujące rozwój dorosłego jako jednostki i za-
dań związanych z tym okresem życia posiadają charakter psychologiczny 
i społeczny, tym niemniej ich znaczenie dla refleksji andragogicznej jest 
niezmiernie istotne, gdyż implikują one próby definiowania dorosłości, któ-
ra to kategoria jest podstawowa dla tej dyscypliny. Proponowane definicje 
dorosłości, podobnie jak opisy poszczególnych okresów czy faz dorosło-
ści, nie są w stanie zawrzeć wszystkich możliwych składowych tego okresu 
życia. W poszczególnych definicjach wyróżnić można jednak pewne pod-
stawowe właściwości, które różnicują postrzeganie tego okresu. Trudności 
w zdefiniowaniu tego okresu życia, a szczególnie jego dynamiki (widoczne 
od pierwszych podejmowanych prób) wyrażają się w akcentowaniu poszcze-
gólnych wymiarów charakteryzujących dorosłość. Na przykład już w latach 
sześćdziesiątych dwudziestego wieku Włodzimierz Szewczuk zwracał uwagę 
na podmiotowość jako cechę charakterystyczną dorosłości: Człowiek dorosły 
jest sam odpowiedzialny za siebie, jest sam podmiotem działalności produkcyj-
nej, sam decyduje o swoim planie życiowym, sam musi się parać z trudnościa-
mi jego realizacji, sam odpowiada wobec społeczeństwa za swą działalność70. 
Z kolei analizując dorosłość z perspektywy andragogicznej, Mieczysław Ma-
lewski podkreśla, że na pytanie, czym jest dorosłość można poszukiwać od-
powiedzi w trzech wymiarach: 

69 F.F. Furstenberg, R.G. Rumbaut, R.A. Settersten JR., On the Frontier of Adulthood: 
Emerging Themes and New Directions, w: On the Frontier of Adulthood. Theory, research, 
public policy, dz. cyt., s. 3-5.

70 W Szewczuk, Psychologia człowieka dorosłego. Wybrane zagadnienia, Wyd. TWP, War-
szawa 1959, s. 44. 

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



33Stawanie się dorosłym

•	 dorosłość jako stan społeczny człowieka;
•	 dorosłość jako proces rozwoju;
•	 dorosłość jako proces społeczno-kulturowy71. 

Różnorodność koncepcji rozwojowych okresu dorosłości i poszczegól-
nych jej wymiarów skłaniają również do definiowania dorosłości poprzez 
wyakcentowanie nieustannego dążenia ku „czemuś”. Olga Czerniawska po-
strzega dorosłość jako rzeczywistość, którą osiąga się w określonym czasie 
i miejscu pod wpływem określonego środowiska społeczno-kulturalnego i okre-
ślonych w nim wartości72. Z kolei Elżbieta Dubas definiuje ją jako rozwojową 
fazę życia, w której człowiek ciągle może, gdyż wyposażony jest w ogromny 
potencjał rozwojowy, nie wyczerpywany w ciągu życia jednostki, często musi, 
determinowany różnorakimi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, ale 
także pragnie zmierzać ku innemu, doskonalszemu. Człowiek jest istotą niego-
tową, niejako skazaną na rozwój. Z drugiej zaś strony możliwość rozwoju jest 
wielką ludzką szansą i wartością życia73. 

Analizując różne próby definiowania dorosłości, warto również zauwa-
żyć, że coraz wyraźniej krystalizuje się nurt, w którym dorosłość rozpatry-
wana jest w wymiarze indywidualnych wskaźników, takich jak np. podejmo-
wanie niezależnych decyzji. Oznacza to, że kryterium wiekowe i społecznie 
przypisywane role mają coraz mniejsze znaczenie w definiowaniu tego okre-
su życia. Natomiast szczególnego znaczenie w tak rozumianym procesie 
stawania się dorosłym przypisuje się okresowi wchodzenia w dorosłość74. 
Warto też zauważyć, że to, jaka koncepcja człowieka towarzyszy jednostce 
w przeżywaniu jej dzieciństwa i okresu dorastania, nie pozostaje bez związ-
ku z rozumieniem i traktowaniem dorosłości. Trzeba pamiętać, że człowiek 
realizuje własne życie uwikłany w różnorodne sytuacje społeczne. Ponadto 
na jego doświadczenia wpływają także czynniki polityczne i ekonomiczne75. 
Z innym bagażem doświadczeń realizują dorosłość pokolenia, w których na 
naczelne miejsce wysuwało się myślenie o człowieku jako homo sapiens, ani-

71 M. Malewski, Andragogika w perspektywie metodologicznej, Wyd. UWr, Wrocław 
1990, s. 23-41. 

72 O. Czerniawska, Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii. Szkice i rozprawy, Wyd. 
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2000, s. 46. 

73 E. Dubas, Rozwój jako kategoria pojęciowa andragogiki, „Oświata Dorosłych” 1987 nr 
10, s. 590. 

74 Zob. M.J. Shanahan, E.J. Porfeli, J.T. Mortimer, L.D. Erikson, art. cyt., s. 225-226. 
75 A. Inkeles, National Character. A Psycho-Social Perspective,  Wyd. Transaction Pub-

lishers, New Bruswick & New Jersey 1997, s. 75. 
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34 Dorosły i dorosłość

mals socjale, homo faber, inne z pokolenia homo sovieticus, a jeszcze inne 
z pokolenia homo economicus czy homo ludens albo homo viator76. Dlatego 
można też przyjąć, że dorośli z krajów Europy Środkowej czy Wschodniej 
(szczególnie ci, którzy aktualnie przeżywają wiek średni i późną dorosłość) 
doświadczają życia w ponowoczesności z zupełnie innej perspektywy niż ich 
pokolenie z Zachodu. 

Skomplikowane losy polskiej państwowości z długimi okresami rozbio-
rów, to bez wątpienia istotne czynniki, które kształtowały różne aspekty do-
rosłości (np. stosunek do wartości patriotycznych, do rodziny i wychowa-
nia, pracy, Kościoła). Odzyskanie niepodległości w 1918 roku było ważnym 
wydarzeniem dla kształtowania tożsamości narodowej. Silny nurt tradycji 
wolnościowych od samego początku polskiej państwowości był zintegrowa-
ny z religijnością i Kościołem. Szczególnego znaczenia dla status quo popu-
lacji dorosłych narodowości polskiej i żydowskiej miała II wojna światowa, 
w której ideologia narodowego socjalizmu i faszyzmu przyniosła zjawisko 
holokaustu i śmierć wielu milionów dorosłych obywateli Rzeczpospolitej. 
Ten dramat miał swoje przedłużenie w postaci ograniczonej suwerenności 
Polski w okresie 1945-1989. Był to okres, który charakteryzował się różną 
skalą wpływów Rosji Radzieckiej, począwszy od wpływów silnie totalitar-
nych związanych z ideologią komunistyczną , przez idee tzw. realnego socja-
lizmu do wariantów „hybrydowych”. Każdy z tych okresów w sposób znaczą-
cy kształtował dorosłość swoich obywateli, promując ideologiczny wzorzec 
przodownika pracy, członka partii i w konsekwencji swoiście rozumianego 
patrioty. Komunistyczna aktywność obywateli, posiadała swoje teoretyczne 

76 Homo Faber (człowiek wytwórca, twórca). Do tego określenia nawiązują Leon Bren-Do tego określenia nawiązują Leon Bren-
swig (1849-1944) w „De la connaissance de soi”, Henri Bergson w „La pensée et le mo-
uvant” (1934). To również tytuł powieści Maxa Frischa (1957); homo sovieticus (człowiek 
sowiecki) – określenie przyjęte przez J. Tischnera za radzieckim emigrantem z lat 70-tych 
Aleksandrem Zinowiewem; homo economicus (człowiek ekonomiczny, gospodarujący); 
homo ludens (człowiek bawiący się). Homo ludens można tłumaczyć również jako człowiek 
aktor. To także tytuł książki holenderskiego filozofa J. Huizingi; homo viator (człowiek wę-
drowiec, podróżny, pielgrzym) to średniowieczny symbol doli człowieczej. Taki tytuł nadał 
swej książce Gabriel Marcel. Zob. Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powie-
dzeń z indeksem osobowym i tematycznym, zebr., oprac. i zred. Cz. Michalunio, Wyd. WAM, 
Kraków 2008, s. 185-187. Każda z tych koncepcji człowieka w odmienny sposób kształtuje 
stawanie się dorosłym. Dlatego O. Czerniawska podkreśla znaczenie przyjętej koncepcji 
człowieka dla jego działania, w tym także dla uczenia się. Zob. O. Czerniawska, Uczenie się 
jako styl życia, „Edukacja Dorosłych” 1997 nr 2, s. 9-11; O. Czerniawska, Drogi i bezdroża 
andragogiki i gerontologii. Szkice i rozprawy, dz. cyt., s. 177. Znaczenie przyjętej koncepcji 
człowieka dla uczenia się omawiam szerzej w rozdziale 2.1. 
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35Stawanie się dorosłym

odniesienia w ideologii marksistowsko-leninowskiej, która oparta była na 
koncepcji walki klasowej. Z kolei religijność obywateli była traktowana jako 
forma niedojrzałości społecznej, a Kościół jako instytucja wroga klasowo. 
Społeczna własność środków produkcji oraz centralne planowanie wiązało 
się niskim poziomem materialnej zasobności społeczeństwa polskiego77. Idee 
egalitaryzmu uzasadniały społeczny system rozdzielnictwa istotniejszych 
dóbr codziennego użytku. W wielu przypadkach deficyt ten był elementem 
gratyfikacji lojalności wobec systemu78. Przewodnia rola partii była realizo-
wana w sferze gospodarki i kultury, minimalizując obszary wolności jednostki 
i społeczeństwa. Różne formy władzy totalitarnej, które panowały w Polsce od 
zakończenia II wojny światowej, realizowały swoje cele przy pomocy różnego 
rodzaju represji, któremu sprzyjało zideologizowane prawodawstwo. 

Dorosłość obywatelska pozbawiona wzorców wolnościowych i demo-
kratycznych realizowała się w ograniczonej formule. Zryw wolnościowy to-
warzyszący powstaniu NSZZ „Solidarność” oraz wybór Karola Wojtyły na 
papieża był przyspieszonym kursem aktywności obywatelskiej i religijnej. 
Doświadczenie wolnościowe po 1989 roku wiązało się z pauperyzacją wielu 
warstw społecznych, rozczarowaniem demokracją i tęsknotą za minionym 
systemem79. Ponowoczesność w Polsce współczesnej przyniosła starszemu 

77 C. Offee, porównując postawy ludzkie epoki socjalistycznej i kapitalistycznej, pisze: 
Kapitalizm jest grą, która się udaje nawet wtedy, jeśli uczestniczą w niej głównie łobuzy. Nie 
przebiera on w strukturach, w związku z tym to, co można by nazwać „właściwą socjaliza-
cją”, dokonuje się w nim nieskończenie łatwiej. Innymi słowy, system ten wytwarza przy (sto-
sunkowo) małym wysiłku takie typy ludzkie, jakich potrzebuje do reprodukcji swych reguł 
i mechanizmów. Społeczeństwa kapitalistyczne z powodu braku uproszczeń moralnych są  
w o wiele większym stopniu zdolne do takiej właściwej socjalizacji niż społeczeństwa socja-
lizmu państwowego. C. Offee, Drogi transformacji. Doświadczenie wschodnioeuropejskie 
i wschodnioniemieckie, Wyd. PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 7.

78 Systemy totalitarne władzy doprowadziły do utraty wzajemnego zaufania między 
członkami społeczności, co posiada konsekwencje w postaci silnie ograniczającej możli-
wości budowania civil society, a we współczesnych odniesieniach gospodarczych ogranicza 
zdolności samoorganizacyjne społeczeństwa. Zob. W. Bokajło, Społeczeństwo obywatel-
skie. Sfera publiczna jako teoria demokracji, w: Społeczeństwo obywatelskie, pr. zb. pod red.  
W. Bojkały i K. Dziubki, Wyd. UWr, Wrocław 2001, s. 67; F. Fukuyama defin uje zaufanie 
jako mechanizm oparty na założeniu, że innych członków danej społeczności cechuje uczci-
wość i kooperatywne zachowanie oparte na wspólnie wyznawanych normach. Normy te mogą 
obejmować głęboko zakorzenione wartości dotyczące Boga i sprawiedliwości, ale także świec-
kie formy regulacji, np. standardy obowiązujące danej profesji lub przyjęte normy zachowa-
nia. F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga o dobrobytu, Wyd. PWN, Warszawa-
-Wrocław 1997, s. 38.

79 Niektórzy autorzy, rozważając odniesienia do Monteskiusza, piszą wręcz, że ustroje 
demokratyczne opierają się na cnocie obywateli. Pojęcie to obejmuje nie tylko postawę moral-

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



36 Dorosły i dorosłość

pokoleniu kłopoty ekonomiczne i zagubienie, w wyniku czego perspektywa 
uczestniczenia dorosłego w tym, co określane jest jako społeczeństwo oby-
watelskie była odległa80.

Zasygnalizowane zjawiska społeczno-kulturowe i polityczne przedsta-
wione na przykładzie polskiej rzeczywistości powojennej umacniają prze-
konanie o bogactwie81 tego okresu życia w odniesieniu do jednostki i spo-
łeczności (globalnej i lokalnej), w której ona żyje. Refleksja nad dorosłością 
pokazuje, że do możliwie pełnego rozumienia i wykorzystania bogactwa tego 
okresu życia, dorosły potrzebuje wsparcia. Współczesność szczególne miej-
sce w tym zakresie wyznacza szeroko rozumianej edukacji, która stawia sobie 
zadanie nie tylko wspomagania dorosłego w jego rozwoju, ale także poszuki-
wania nowych obszarów, w których może się on uczyć. 

Chociaż wszelkie uogólnienia odnoszące się do charakteryzowania doro-
słości są wyjątkowo skomplikowane, to jednak przedstawione propozycje po-
kazują, że w poszczególnych okresach dorosłości człowiek niewątpliwie speł-
nia określone zadania. Są one istotne zarówno dla rozwoju indywidualnego, 
jak i sytuacji społeczno-kulturowej jednostki. Granice wiekowe, choć przez 
niektórych autorów dość dokładnie przypisane fazom dorosłości, należy 
uznać za orientacyjne. W koncepcjach tych ważniejsze wydaje się być zwróce-
nie uwagi na potrzebę radzenia sobie z kolejnym problemem. Nie należy za-
tem postrzegać ich jedynie w wymiarze wieku chronologicznego82. Stawanie 
przed nowymi wyzwaniami, które przekraczają dotychczasowe kompetencje, 
domagają się zarówno wykorzystania możliwości rozwojowych jednostki, jak 
i wsparcia ze strony otoczenia. Należy też zauważyć, że koncepcje rozwoju do-

nej odpowiedzialności za los społeczności, lecz również kompetencje poznawcze. Krytycznym 
momentem dla demokracji jest zmiana w kulturze politycznej społeczeństwa, która powoduje 
ubezwłasnowolnienie obywatela, jego przekształcenie w petenta władzy państwowej, a wersji 
najgorszej – niewolnika. P. Chmielewski, A.Z. Kamiński, Autokracja i liberalna demokracja: 
dwie strategie konstruowania porządku społecznego, w: Władza i struktura społeczna. Księ-
ga dedykowana Włodzimierzowi Wesołowskiemu, pr. zb. pod red. A. Jasińskiej-Kani i K.M. 
Słomczyńskiego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 39.

80 Zob. K. Kumar, Społeczeństwo obywatelskie: rozważania na temat użyteczności roz-
ważanego terminu, w: Ani książę, ani kupiec – obywatel: idea społeczeństwa obywatelskiego 
w myśli współczesnej, Wyd. Znak, Kraków 1997, s. 294-320. 

81 L.R. Aiken, dz. cyt., s. 1-3.
82 Należy jednocześnie zauważyć, że choć czas podejmowania określonych ról społecz-

nych nie jest podstawowym wyznacznikiem ich właściwego realizowania to jednak podej-
mowanie ich w tradycyjnym porządku i tradycyjnie przyjętym terminie uznawane jest za 
sytuację, w której łatwiej jest je sobie przyswajać i wypełniać. Sytuacja odwrotna jest nawet 
wiązana z podwyższonym ryzykiem depresji i zaburzeń. Zob. H. Bee, dz. cyt., s. 466-467.
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37Dorosłość i religijność

rosłego, pokazując dynamikę stawania się dorosłym, a nawet w propozycjach 
o ujęciu możliwie najbardziej holistycznym, sugerują obszary, których owe 
analizy nie dotyczą i co najwyżej postulują ich zasadność83. Charakterysty-
ka dorosłości w jej aspektach psychicznych, społecznych, kulturowych tylko 
w minimalnym zakresie odwołuje się do sfery związanej z wiarą i religijno-
ścią. Tymczasem wobec tej rzeczywistości dorosły również nie pozostaje obo-
jętny. Mniej lub bardziej świadomie doświadcza rozwoju wiary, przyjmując jej 
różne rozumienie i przyznając jej właściwe miejsce w życiu. 

1.2. Dorosłość i religijność

Zainteresowanie rozwojem dorosłego w obszarze transcendencji wynika 
z tego, że człowiek nosi w sobie potrzebę kontaktu z przeczuwanym, często 
wręcz intuicyjnie, źródłem i sensem istnienia i działania, jak też poszukuje 
odpowiedzi na nowe albo na nowo sformułowane pytania dotyczące jego eg-
zystencji. Poszukiwania te są wynikiem uświadamiania sobie własnej ogra-
niczoności, a jednocześnie stają się punktem wyjścia dla nowych tęsknot, 
których efektem może stawać się akceptowanie Absolutu. W nawiązaniu do 
tych poszukiwań Paul Tillich uważa, że każdy człowiek posiada jakąś „troskę 
ostateczną”. Troskę tę utożsamia z wiarą84. Tłumaczy przy tym, że w zależno-
ści od tego, co jest jej przedmiotem, przyjmuje ona sobie właściwy charakter. 
W sytuacji, gdy jej przedmiotem jest Sacrum, wówczas wiara staje się wiarą 
religijną85. Wynika z tego, że pojęcia: wiara i religia, w potocznym znaczeniu 

83 Typowym przykładem jest wprowadzenie przez E.H. Eriksona pojęcia cnoty do kon-
cepcji rozwoju człowieka. Wzbogaca ono sferę zjawisk psychospołecznych o wartości na-
leżące do sfery egzystencjalnej, w której człowiek istnieje jako otwarta na zmiany całość 
i jedność. Wskazane cnoty, choć przypisane poszczególnym okresom życia, są powiązane 
ze sobą nawzajem i z innymi procesami rozwojowymi. Zwrócenie uwagi na wymiar egzy-
stencjalny to także poszerzenie życia o kwestie ostateczne, którymi zajmuje się religia. Zob.  
M. Sękowska, art. cyt., s. 137-139.

84 P. Tillich stwierdza, że samo słowo wiara wywołuje wiele nieporozumień i zniekształ-
ceń, rodzi sceptycyzm lub fanatyzm, a także opór intelektualny, co często prowadzi do od-
rzucenia autentycznej religii i zastąpienia jej namiastkami. Rodzi to również pokusę rezy-
gnacji z terminu wiara, ale – według P. Tillicha – jest to niepożądane, a wręcz niemożliwe, 
dlatego istnieje potrzeba ciągłej reinterpretacji tego pojęcia. Zob. Dynamika wiary, Wyd.  
„W drodze”, Poznań 1987, s. 31-32. 

85 W tym znaczeniu nie każda wiara jest religijną, chociaż każdy człowiek posiada 
jakąś „troskę ostateczną”. Zob. J. A. Kłoczowski, Paul Tillich – teolog „troski ostatecznej”,  
w: P. Tillich, dz. cyt., s. 15.
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38 Dorosły i dorosłość

często są używane zamiennie86, ale nie są tożsame – choć ściśle są z sobą 
związane. Za religię uważa się formę świadomości społecznej, która obejmu-
je doktrynę, kult i formy organizacyjne87. Taka definicja religii nie bierze pod 
uwagę relacji Boga do świata i człowieka, poprzestając na weryfikacji jedynie 
elementów uznanych za jej składowe. H. Waldenfels stwierdza, że zróżni-
cowanie treściowe i funkcjonalne wielu definicji pojęcia religia nie pozwala 
osiągnąć zgody w kwestii właściwego jej rozumienia88. Nie jest to zatem ter-
min jednoznaczny ani etymologicznie89, ani semantycznie90. 

Natomiast pojęcie wiara zakłada stosunek miedzy osobami (oparty na za-
ufaniu), który jest całkowicie uzależniony od wiarygodności tego, któremu 
się wierzy. W tym sensie wiara różni się od wiedzy opartej na dowodach i od 
bezpodstawnego paradoksu ‘ślepego’ zaufania91. W teologii katolickiej wiara 
jest rozumiana jako osobowe przylgnięciem człowieka do Boga. Jest ona po-
nadto nierozdzielnie związana z dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą 
Bóg objawił człowiekowi92. Trzeba też pamiętać, że wiara jest zarówno ła-
ską, darem Bożym, cnotą nadprzyrodzoną, ale także jest aktem autentycznie 
ludzkim93. Wiarę można zatem uznać za potrzebę religijną wyrażającą się 

86 Może o tym świadczyć fakt, że w Encyklopedii Powszechnej PWN zamieszczone jest 
hasło religia, nie ma natomiast hasła wiara. 

87 Religia, w: Encyklopedia powszechna PWN, Wyd. PWN, Warszawa 1976, s. 8.
88 H. Waldenfels, Leksykon religii. Zjawiska – dzieje – idee, Wyd. VERBINUM, War-

szawa 1997, s. 392-393.
89 Jest to pojęcie, które stosunkowo późno pojawiło się w użyciu (III-IV w.). Laktan-

cjusz (III-IV wiek) wywodzi je od „religare”, tzn. związywać z sobą (z Bogiem, siłami 
nadprzyrodzonymi), Cycero (106-43 p.n.e.) od „relegere”, tzn. odczytywać na nowo, wy-
bierać rozważnie, Św. Augustyn (354-430) – od „reeligere”, tzn. obierać sobie na nowo coś 
za przedmiot czci – domyślnie Boga. Z kolei H. Waldenfels przyjmuje, że słowo religia 
wywodzi się z łacińskiego „religio”, którego znaczenie było sporne już w późnej starożyt-
ności. Chrześcijańskiemu pojęciu najbliższy jest termin „religare” (Laktancjusz) oznacza-
jący ponowne związanie człowieka z Bogiem. Derywacje te pokazują, że pojęcie to zakłada 
różnicę między sferą boską i ludzką. Zob. W. Pałubicki, Antropologia – Filozofia – Etyka. 
Słownik podstawowych terminów i znaczeń, Gdańsk-Koszalin 1998, s. 101; H. Waldenfels, 
dz. cyt., s. 392-393.

90 W. Pałubicki wskazuje, że jest około 120 defini ji, przywołując tylko wybranych auto-
rów, a K. Rahner, H. Vorgrimler wyjaśniają, że np. w sensie fenomenologicznym religię 
określa się jako obcowanie z tym, co święte, przy czym owe obcowanie rozumiane jest bar-
dzo szeroko i może obejmować zarówno akty teoretyczne, estetyczne, etyczne, jak i religijne. 
Zob. W. Pałubicki, dz. cyt. s. 10; K. Rahner, H. Vorgrimler, Religia, w: Mały słownik teolo-
giczny, IW PAX, Warszawa 1987, s. 387. 

91 K. Rahner, H. Vorgrimler, Wiara, w: Mały słownik teologiczny, dz. cyt., s. 534.
92 KKK 150.
93 KKK 153-154.
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39Dorosłość i religijność

w tęsknocie za najwyższą wartością. Zaspokajanie tej potrzeby dokonuje się 
zwykle na drodze przyjęcia jakiejś religii, co w życiu dorosłego może ozna-
czać zarówno fakt oparcia się na nowym świadectwie religijnym, jak i wery-
fikację oraz powtórne odkrycie religii znanej z dzieciństwa94. Takie rozumie-
nie wiary zakłada, że jest ona rzeczywistością, która się zmienia i rozwija.  
P. Tillich zjawisko to określa jako dynamikę wiary95, której rozwojowy cha-
rakter jest powszechnie uznawany. Za potrzebą refleksji nad tą stroną doro-
słości przemawia przekonanie, że pominięcie sfery religijnej człowieka, uczy-
niłoby jego obraz uproszczonym i okaleczonym96. Postrzeganie dorosłości 
w poszczególnych religiach jest różne97, podobnie jak różne jest rozumienie 
dynamiki wiary. W świadomości Kościoła przekonanie o potrzebie i możli-
wościach rozwoju wiary jest obecne od jego początków98. Uwidacznia się ono 
w określeniu celu wyznaczonego podstawowej formie nauczania w Kościele, 
jaką jest katecheza. Dokumenty katechetyczne, przyjmując, że głównym ce-
lem katechezy jest prowadzenie chrześcijanina na drogę wiary dojrzałej99, są 
zgodne co do tego, że wiara stanowi rzeczywistość o charakterze zarówno 
dynamicznym, jak i eschatologicznym100. Jej rozwój opisywany jest na pod-
stawie logiki nawrócenia chrześcijańskiego101 lub z wykorzystaniem metod 
badawczych stosowanych w naukach społecznych102. Niezależnie od przyję-
tej koncepcji badawczej fundamentalne założenie wyraża się w przekonaniu, 
że dojrzała wiara nie może rozwijać się bez dojrzałej osobowości103. 

W odniesieniu do człowieka dorosłego wiarę można uznać za czynnik, 
który inspiruje i motywuje jego dojrzewanie, ale może ono również być przy-
czyną trudności w wierze. Dlatego dojrzewanie w wierze należy postrzegać 
jako proces, który obejmuje całe życie człowieka. Jest w nim miejsce zarów-

94 E. Sujak, Rozważania o ludzkim rozwoju, dz. cyt., s. 249.
95 Zob. P. Tillich, dz. cyt.
96 J. Kozielecki, Z Bogiem albo bez Boga, Wyd. PWN, Warszawa 1991, s. 72.
97 O. Czerniawska, Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, dz. cyt., s. 47-49.
98 R. Murawski, Katecheza chrzcielna w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego cza-

sów apostolskich, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1990, s.112.
99 DOK (1971) nr 16, 20.
100 KO 2-6.
101 Ten model dynamiki wiary można zauważyć na przykład w opisanej wcześniej pro-

pozycji Marii Grzywak-Kaczyńskiej.
102 W oparciu o metody nauk społecznych etapy rozwoju wiary przedstawił, np. James 

Fowler. Jego koncepcja zostanie szerzej omówiona w dalszej części.
103 R.R. Irwin, Spiritual development in adulthood. Key concepts and models, w: Hand-

book of adult development and learning, pr. zb. pod red. C.H. Hoare, Wyd. Oxford University 
Press, New York 2006, s. 309.
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no na doświadczenie obecności Boga, które stymuluje przemianę człowieka 
i jego działanie, jak i na docenienie rozwoju psychospołecznego, który nie 
stoi w opozycji do dojrzewania chrześcijańskiego104. Wyzwania i zadania, 
które mają miejsce w poszczególnych okresach dorosłości, są dla dorosłego 
wierzącego zaproszeniem do nowego zaangażowania się w działania ewange-
lizacyjne i jednocześnie wiara może przemieniać codzienne życie, ofiarując 
mu wymiar pogłębionego sensu.

Badania nad dorosłym wierzącym doceniają osiągnięcia nauk społecz-
nych oraz wykorzystują metody przez nie stosowane dla opisania charak-
teru wiary. Proponują także rozwiązania, które wskazują na jej dynamikę 
widoczną na poszczególnych etapach ludzkiego życia. Ten sposób myślenia 
o dojrzewaniu w wierze dostrzec można w propozycji E.H. Eriksona, który 
poszerzając życie o wymiar egzystencjalny zwraca uwagę na pytania o kwe-
stie ostateczne, czym zajmuje się religia105. Dlatego religia może stanowić 
dla człowieka jedną z kilku dróg radzenia sobie z problemami związanymi 
z podstawową ufnością i kształtowaniem tożsamości106. 

Wyróżniane przez E.H. Eriksona kryzysy stały się ważnym elementem in-
terpretacyjnym, który wykorzystał w swych badaniach nad rozwojem wiary 
James Fowler107. Autor ten opiera się na opisanym przez E.H. Eriksona sta-
dialnym modelu rozwoju osoby, po to, by każdemu okresowi życia przypisać 
charakterystyczny sposób przeżywania przez osobę wiary108. Spośród sześciu 
faz rozwoju wiary zaproponowanych przez J. Fowlera cztery z nich mają miej-

104 Zob. J. Fowler, Becoming adult, becoming Christian. Adult development and Christian 
faith, Wyd. Harper & Row, Toronto 1984, s. 9-11.

105 E.H. Erikson nie podaje wprost, co rozumie pod pojęciem religii, ale rozpatruje jej 
znaczenie w kontekście rozwoju osobowego i społecznego. Zob. F.K. Oser, W.G. Scarlett, 
A. Bucher, Religious and Spirituals development throughout life span, w: Handbook of Child 
Psychology. Theoretical models of human development, vol. 1, pr. zb. pod red. R. M. Lernera, 
Wyd. Hoboken John Wiley & Sons, New Jersey2006, s. 949; M. Sękowska, art. cyt., s. 139.

106 D.M. Wulff, Psychologia religii. Klasyczna i współczesna, Wyd. WSiP, Warszawa 1999, 
s. 344. 

107 J. Fowler przyjmuje, że pytania o cele, marzenia, lęki i nadzieje są to ostatecznie py-
tania o wiarę. Tym samym nawiązuje do tego, co P. Tillich nazwa „troską ostateczną”. Zob. 
J. Fowler, Stages of Faith. The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning, 
Wyd. Harper & Row Publishers, San Francisco 1981, s. 3-4. 

108 Dla J. Fowlera wiara nie musi posiadać ścisłego kontekstu religijnego. Uważa on, że 
wskazuje ona na sposób ukierunkowania ludzi ku znaczącym obszarom ich życia. Wiara to 
sposób znajdowania spójności i nadawania znaczeń „siłom” i relacjom określającym ży-
cie. Zob. H. Gasiul, Wiara jako podstawa w rozwoju osobowości w interpretacji J. Fowlera,  
w: Studia z Psychologii, t. IX, Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 137.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



41Dorosłość i religijność

sce w dorosłości109. Autor ten wyjaśnia, że w okres dorosłości jednostka zwy-
kle wchodzi, doświadczając wiary syntetyczno-konwencjonalnej. Wiarę na 
tym etapie – zdaniem J. Fowlera – charakteryzuje nie tyle krytyczny stosunek 
do tradycji filozoficznej i religijnej środowiska, co bardziej globalne do niej 
nastawienie. Jest przy tym przekonany, że osoba dorosła, przeżywająca swą 
wiarę w ten sposób jest zdolna do głębokiej sympatii i prawdziwej łączności 
z ludźmi posiadającymi takie same ideały, jak ona110. Stwierdza przy tym, że 
wielu dorosłych przez całe życie pozostaje w tym stadium przeżywania swej 
wiary111, ale część osób (np. na skutek dostrzeganych sprzeczności wśród 
szanowanych autorytetów lub ze względu na doświadczenia pobudzające do 
refleksji na temat pochodzenia oraz względności ich poglądów i wartości) 
wkracza w etap wiary indywidualno-refleksyjnej. Cechą charakterystyczną 
tego etapu jest odkrywanie względności odziedziczonego światopoglądu 
oraz stawiania pod znakiem zapytania zewnętrznych cech religijności, w tym 
także znaczenia autorytetów112. 

Kolejne stadium – wiary jednoczącej (zwanej też koniunktywną), powsta-
je wskutek uświadomienia sobie przez jednostkę, że wyjaśnienia i abstrakcje 
wiary już jej nie wystarczają, by dobrze zrozumieć życie. Bogactwo życia, 
czyni możliwym nadawanie starym symbolom nowego znaczenia113. Dzięki 
temu siła symboliczna łączy się ponownie ze znaczeniami pojęć114. J. Fow-
ler zauważa przy tym, że zdecydowana część dorosłych nie przekracza tego 
etapu. Stwierdza też, że niektóre jednostki mogą wiarę przeżywać na jeszcze 

109 Są to: wiara intuicyjno-projekcyjna, wiara mityczno-konkretna, wiara syntetyczno- 
-konwencjonalna, wiara indywidualno-refl ksyjna, wiara jednocząca, wiara o charakterze 
uniwersalizującym. Zob. W.J. Fowler, Stages of Faith, dz. cyt., s. 117-213.

110 P.A. Giguère uważa, że nazwanie tej fazy „przynależnością wspólnotową” jest łatwiej-
sze, a zarazem dobrze opisuje dorosłych ludzi, którzy właśnie w taki sposób przeżywają 
wiarę. Zob. P.A. Giguère, Dorosły człowiek, dojrzała wiara, Wyd. M, Kraków 1997, s. 56. 

111 Należy w tym miejscu zauważyć, że koncepcja J. Fowlera ma charakter opisujący, 
a nie wartościujący. Nie pokazuje jak przeżywanie wiary powinno przebiegać, lecz opisuje 
w jaki sposób może się ono zmieniać. Między innymi dlatego używa określenia „wędrowa-
nie w wierze”. Zob. J. Fowler, Stages of Faith, dz. cyt., s. 4.

112 Nazywa się ten etap także „fazą odwoływania się do samego siebie”, gdyż to sama jed-
nostka staje się pierwszym odwołaniem do swojego aktu wiary i nie zezwala na swoją przy-
należność bez wcześniejszego i ciągłego osobistego zastanawiania się. Zob. P.A. Giguère,  
dz. cyt., s. 60.

113 Dla tego etapu charakterystyczne jest to, co Paul Ricoeur nazwał „wtórną naiwnością”, 
a P.A. Giguère dla zilustrowania tego, co dzieje się w tym sposobie przeżywania wiary nazy-
wa ją „fazą ponownego przystosowania się”. Zob. P. Socha, Teolog jako psycholog. Koncepcja 
rozwoju wiary Jamesa W. Fowlera, w: Duchowy rozwój człowieka, dz. cyt., s. 64.

114 J. Fowler, Stages of Faith, dz. cyt., s. 197.
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42 Dorosły i dorosłość

inny sposób. Nazywa go fazą wiary uniwersalnej. Osoby przeżywające wiarę 
w ten właśnie sposób identyfikują się z całym światem, wykazują bezwarun-
kowe poświęcenie się w służbie sprawiedliwości i miłości, a jednocześnie są 
głęboko zakorzenione w określonej tradycji duchowej i religijnej. Nie po-
święcając niczego ze swojej własnej głębokiej wiary, przeżywają ją w uniwer-
salnej łączności ze wszystkimi ludźmi115.

Stadia rozwoju wiary zaproponowane przez J. Fowlera, choć są w natu-
ralny sposób związane z wiekiem, to ich związek z erami psychospołecznymi 
wyróżnionymi przez E.H. Eriksona nie jest już tak oczywisty. Można jednak 
uznać, że to, w jaki sposób jednostka reaguje na kryzys rozwojowy danego 
okresu, ma głęboki związek z właściwościami strukturalnymi stadium wia-
ry116. Dzięki tym badaniom można dostrzec, że specyfika budowania tożsa-
mości w poszczególnych okresach życia dorosłego nie pozostaje obojętna na 
jego życie wiary i jednocześnie wiara, w której rozwoju nie można oprzeć się 
jedynie na ludzkich wysiłkach, wspomaga dorosłego w poszukiwaniu odpo-
wiedzi na jego podstawowe ludzkie pytania. 

Scharakteryzowane powyżej sposoby przeżywania wiary pokazują, że za-
proponowana przez E.H. Eriksona koncepcja osiągania dojrzałości poprzez 
rozwiązywanie kryzysów może być propozycją dotyczącą rozwoju wiary. Po-
dobne analogie można dostrzec także w innych koncepcjach, przy czym naj-
bardziej jednoznaczne odniesienia widoczne są w propozycji Dąbrowskie-
go. W rozwoju wiary i religijności dezintegracja pozytywna może posiadać 
ogromne znaczenie. Pokazuje to, że w zmaganiu z problemami egzystencjal-
nymi i duchowymi człowiek dorosły również potrzebuje wsparcia.

Z terminami „wiara” i „religia” nierozerwalnie łączy się pojęcie religij-
ności, która w najbardziej ogólnym i szerokim rozumieniu uznawana jest za 
podmiotowy aspekt religii i obejmuje subiektywny stosunek osoby do sys-
temu prawd i sacrum jako przedmiotu religii. Z perspektywy psychologicz-
nej jest to postawa człowieka, w której wyraża on i realizuje swój stosunek 
do Boga117. Oznacza to, że w diagnozie religijności będą brane pod uwagę 

115 J. Fowler nazywa je świętymi choć, według A.P. Giguère, nie jest to zbyt zręczne sfor-
mułowanie. Zob. J. Fowler, Stages of Faith, dz. cyt. s. 202; P.A. Giguère, dz. cyt., s. 70. 

116 D.M. Wulff, dz. cyt., s. 347.
117 Pojęcie „religijność”, podobnie jak „religia” i „wiara”, jest niejednoznaczne i w zależ-

ności od przedmiotu i przyjętej koncepcji badań jest różnie defini wane. Zob. W. Prężyna, 
Kształtowanie się życia religijnego w świetle psychologii rozwojowej, „Znak”1971 nr 12(210), 
s. 1572-1586. W niniejszej publikacji nie chodzi o pokazanie tych zależności, lecz o zaak-
centowanie, że religijność i wiara podlegają rozwojowi i odpowiedzialność dorosłego w tym 
zakresie jest istotna.
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43Dorosłość i religijność

składowe postawy. Z punktu widzenia socjologii próby diagnozowania sta-
nu religijności dotyczą innych parametrów, takich jak: autodeklaracja wiary, 
praktyki religijne, wiedza i ideologia religijna, moralność religijna, doświad-
czenie, wspólnota religijna118. Natomiast w aspekcie wychowania istotne 
znaczenie posiada poszukiwanie cech, którymi będzie się charakteryzowała 
dojrzałość religijna119 i sposobów wspomagania człowieka w jej osiąganiu120, 
a w konsekwencji odpowiedzialnego kierowania swoim życiem. Dlatego 
z perspektywy dorosłego szczególnie cenne może być spojrzenie na rozwo-
jowy charakter religijności poprzez określenie poziomu i zakresu występo-
wania wskaźników rozwoju religijnego w różnych sferach życia niezależnie 
od fazy, czy etapu rozwoju danej osoby. Za płaszczyzny, na których dostrzec 
można przejawy dojrzałości religijnej, Romuald Jaworski uznaje wiedzę reli-
gijną121, uczucia religijne i relacje między Bogiem i człowiekiem122. 

Gordon Allport, dokonując analizy dojrzewania wiary poprzez odnie-
sienie do uniwersalnych, stałych cech dojrzałości, wskazał, że dojrzała re-
ligijność charakteryzuje się zróżnicowaniem elementów w strukturze reli-
gijności. Dotyczy to sfery wolności od egocentryzmu i fanatyzmu, przez co 
umożliwia krytyczne ustosunkowanie się do ukształtowanych już postaw. 
Innym kryterium dojrzałości religijnej jest niezależność motywacji religijnej 
od potrzeb psychofizycznych (autonomia funkcjonalna) oraz stałość postę-
powania zgodna z zasadami moralnymi. Poza tym dojrzała religijność uni-
ka absolutyzacji własnych wyobrażeń i jest otwarta na szerszą interpretację 
przedmiotu religii. Wyraża się również integralną, harmonijną zgodnością 

118 Zob. W. Piwowarski, Socjologia religii, Wyd. KUL, Lublin 1996, s. 65.
119 Zob. R. Jaworski, Człowiek religijny – kryteria dojrzałości. Analiza psychologiczna,  

w: Fides et ratio. W poszukiwaniu ideału człowieka XXI wieku, pr. zb. pod red. I. Mroczkow-
skiego, E.A. Wesołowskiej, Wyd. Novum, Płock 2001, s. 73-77.

120 Zob. Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, Wyd. WSFP „Igna-
tianum” WAM, Kraków 2007, s. 129-133. 

121 Wiedza religijna to posiadany obraz Boga, a także znajomość prawd wiary i zasad 
moralnych wynikających z przyjętej orientacji religijnej, znajomość historii zbawienia i his-
torii swojego Kościoła oraz znajomość obrzędowości religijnej. Przy czym obrazu Boga nie 
należy utożsamiać z wyobrażeniem Boga. Zob. R. Jaworski, art. cyt., s. 73-77; Z. Marek, 
Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., s. 66.

122 Emocje i uczucia religijne są najbardziej zmiennym elementem życia religijnego. 
Rozwój religijny zmierza w stronę pogłębiania uczuciowości i coraz bardziej zdecydowane-
go zaangażowania woli. Relacje osobowe to w interpretacji religii chrześcijańskiej osobowy 
charakter relacji między Bogiem i człowiekiem. Oprócz relacji osobowych mogą występo-
wać również relacje instytucjonalne, instrumentalne, nieosobowe. Na tej podstawie wyróż-
nia się dwa typy religijności: personalną i apersonalną. Zob. R. Jaworski, art. cyt., s. 73-77.
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osobowości oraz postaw religijnych i ma charakter heurystyczny, gdzie wąt-
pliwości są swego rodzaju hipotezą roboczą, wymagającą stałego poszukiwa-
nia odpowiedzi123. 

Z polskich autorów charakterystykę dojrzałości religijnej, w tym samym 
co G. Allport nurcie badań, reprezentuje Zdzisław Chlewiński. Według niego, 
o dojrzałej religijności można mówić wtedy, gdy wartości religijne nie są trak-
towane instrumentalnie, lecz są celem. Oznacza to autentyczne za akceptowanie 
przekonania religijnego oraz wynikającego z niego systemu wartości, jak też 
ciągłe wzbogacanie go, które następuje przez doświadczenie, głębsze rozu-
mienie i autentyczną realizację. Dojrzałość postaw religijnych jest charakte-
ryzowana przez: autonomię motywacji religijnej i autentyczność przekonań 
religijnych. Osoba o dojrzałej religijności posiada właściwy obraz Boga124 
oraz umiejętność różnicowania elementów istotnych w religii od ubocznych, 
w wyniku czego następuje zdolność rozwiązywania kryzysów religijnych125. 

Spojrzenie na rozwój wiary i religijności zaproponowane przez J. Fowlera, 
G. Allporta i Z. Chlewińskiego zachęca do poszukiwania związków pomię-
dzy wiarą i codziennym życiem dorosłego w jego wymiarze indywidualnym, 
społecznym, politycznym, ekonomicznym. Przyjmując, że podstawowe za-
gadnienia życia w dorosłości koncentrują się wokół odniesień do innych 
ludzi (relacje interpersonalne, ale także odniesienia do grup społecznych 
i instytucji), kwestii zawodowych i problemu miłości, można zauważyć, że 
w tych obszarach zachodzi interakcja codzienności dorosłego, religii i spo-
sobu przeżywania przez niego wiary. 

W przestrzeni interakcji społecznych znaczenie religii wyraża się głównie 
w osobistym rozwoju jednostki i jej związków z innymi członkami społe-
czeństwa. Przekonania religijne i wiara mogą stanowić swego rodzaju regula-
tory w relacjach społecznych126. Za istotny obszar rozwoju wiary i religijno-

123 G.W. Allport, Osobowość i religia, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1988, s. 143- 
-144; Pattern and growth in personality, Wyd. Holt, Rinehart&Winston, New York-Chicago- 
-San Francisco-Toronto-London 1964, s. 300-303. 

124 Pojęcie „obraz Boga” nie dotyczy posiadanego wyobrażenia Boga. Jego istotę wyraża-
ją ludzkie doświadczenia obecności Boga, Jego działania w życiu człowieka i w otaczającym 
go świecie, a w konsekwencji uznanie, ze Bóg stoi po stronie człowieka, że aktywnie angażu-
je się w jego najwyższe dobro – nieśmiertelność. Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki 
fundamentalnej, dz. cyt., s. 66.

125 Z. Chlewiński, Rola religii w funkcjonowaniu osobowości, w: Psychologia religii, pr. zb. 
pod red. Z. Chlewińskiego, Wyd. KUL, Lublin 1982, s. 75.

126 Związki religii w relacjach z innymi ludźmi uwidaczniają się głównie sferze indywi-
dualnej i rodzinnej, a mniej w wymiarze wspólnotowym i społecznym. Zob. B. Spilka, R.W. 
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ści oraz ich odniesień do codzienności uznaje się przebaczenie, które stano-
wi podstawową kategorię religijnego myślenia. Zależności pomiędzy religią 
i przebaczeniem uwidaczniają gesty darowania win, wsparcia w sytuacjach 
depresyjnych, w pokonywaniu złych przyzwyczajeń i uzależnień, rozwiązy-
waniu konfliktów, działalności charytatywnej oraz religijnej doskonałości. 
One także są czynnikiem sprzyjającym zachowaniu zdrowia psychicznego. 
Jednocześnie w okazywaniu przebaczenia stosunkowo łatwo zauważyć roz-
bieżności pomiędzy tym, co zawarte jest w nauczaniu inspirowanym źródła-
mi religijnymi, a praktyką codzienności i to zarówno w odniesieniach indy-
widualnych, jak i społecznych. Praktykowanie przebaczenia inspirowanego 
religią na poziomie indywidualnym jest daleko bardziej postrzegane pozy-
tywnie niż w wymiarze społecznym. Być może wynika to z tego, że w skali 
globalnej rozwiązanie konfliktów, także wynikających z przekonań religij-
nych, ma często charakter o wiele bardziej radykalny, a nawet krwawy127.

Innym istotnym obszarem wzajemnych zależności pomiędzy wiarą i co-
dziennością jest zaufanie. Relacje interpersonalne występujące nawet w naj-
mniejszej społeczności opierają się na zaufaniu. Dlatego cecha ta uznawana 
jest za podstawową także w odniesieniu do religii i życia społecznego. Związ-
ki postawy zaufania i religii są widoczne nie tylko w relacjach interpersonal-
nych. Przy czym nie ograniczają się one do osób z najbliższego środowiska, 
ale także wyrażają się stosunkiem do instytucji, np. ekonomicznych i poli-
tycznych. Z kolei brak takiego zaufania uruchamia konflikty na wszystkich 
poziomach życia społecznego. U podstaw wzajemnych zależności zachodzą-
cych pomiędzy zaufaniem w życiu społecznym i religią leży relacja przywią-
zania i przekonanie płynące z wiary, że sprawiedliwość zostanie nagrodzona 
(jeżeli nie w teraźniejszości to w życiu po śmierci)128. 

Interpersonalne relacje, które swoimi korzeniami sięgają głęboko religii 
związane są także z kwestią moralności i integracją społeczną. Religia mo-
tywuje do dostrzegania problemów humanitarnych, a wiele działań chary-
tatywnych jest inspirowanych ideą religijną. Również osoby podejmujące się 

Hood Jr., B. Hunsberger, R. Gorsuch, R.W. Hood Jr, The Psychology of Religion, 3th ed., Wyd. 
The Guilford Press, New York 2003, s. 170.

127 Niezależnie od religii przebaczenie traktowane jest jako cnota, a trudności w jej prak-
tykowaniu wynikają z odmiennego jej rozumienia zarówno na poziomie indywidualnym, 
jak i społecznym. Zob. tamże, s. 170-172.

128 Relacja ta ujawnia się od początku życia człowieka najpierw w odniesieniu do matki, 
a potem coraz to nowych osób. Lee A. Kirkpatrick wskazuje, że związki tego typu mogą 
wytwarzać się także pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Zob. tamże, s. 173.
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tej działalności realizują, między innymi cele religijne, a motywacją do ich 
podejmowania jest osobiste zaangażowanie religijne oraz społeczna świa-
domość i wrażliwość. Historia pokazuje, że obszary te mogą posiadać tak-
że swoje negatywne konotacje, stając się przyczyną konfliktów religijnych,  
a w konsekwencji również i społecznych129. Jeszcze inną przestrzeń życia 
dorosłego, której dotyczą związki pomiędzy religią i codziennością, stanowi 
praca oraz aktywność zawodowa i stosunek do wykonywanej pracy lub po-
dejmowanego zawodu. Zależności w tym obszarze związane są z etyką pra-
cy, w tym także motywacją i rozumieniem sukcesu oraz osiąganych korzyści 
materialnych130. Kwestie te są uzależnione od tego, jakie znaczenie jest im 
nadawane w poszczególnych religiach oraz od innych (niereligijnych) ele-
mentów nadających w tym zakresie określony kształt życiu społecznemu.

Mimo że współczesny świat wykazuje duży stopień liberalizmu i indy-
widualizmu, w tym także do kwestii religijnych, można zaobserwować za-
chodzące ścisłe związki pomiędzy religią a postawami dorosłych dostrzega-
ne w obszarze szeroko rozumianej miłości, jak również życia seksualnego 
i małżeństwa. Dyskusje i stanowiska poszczególnych religii w odniesieniu do 
tych kwestii są od wieków stale obecne w życiu społecznym. Co więcej, wciąż 
występują coraz to nowe zjawiska dotyczące zagadnień związanych z płcią 
(np. rozwody, homoseksualizm, pornografia). Odniesienia tej sfery życia do 
religii i jej wpływ na zachowania i postawy jednostki często pojawiają się 
w życiu społecznym dość okazjonalnie. Natomiast otwarcie manifestowany 
jest stosunek społeczny do doktryny poszczególnych religii dotyczącej tej 
dziedziny życia131. 

Wskazane powyżej obszary wzajemnego przenikania się codzienności 
i religii (relacje społeczne, praca i życie zawodowe oraz miłość), mimo stałej 
swej aktualności okazują się być niewystarczające. Funkcjonowanie dorosłe-
go wykracza daleko poza wskazane dziedziny życia. Dlatego we współcze-
snej refleksji nad związkami religii i dorosłości należy także uwzględnić sferę 
polityki132. Jest ona tym obszarem, w którym wpływy zarówno pozytywne, 
jak i negatywne postrzegane są jako znaczące. Za niewłaściwe w tych zależ-

129 Zob. tamże, s.174.
130 W tej dziedzinie często przeciwstawiana jest sobie protestancka etyka pracy i katolic-

ka opcja równowagi. Zob. tamże, s. 170-172. 
131 Zob. tamże, s. 182-198.
132 Za uzasadnienie dla podejmowanych w tym zakresie analiz często przywołuje się wy-

powiedź Mahatma Gandhi, który twierdził, że ten kto uznaje, że religia i polityka nie łączą 
się, nie rozumie ani jednego, ani drugiego. Zob. tamże, s. 198.
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47Dorosłość i religijność

nościach uznawane jest wykorzystywanie przynależności religijnej do osią-
gania wpływów politycznych oraz relatywizm, jaki często występuje między 
wyznawanymi zasadami a podejmowanymi decyzjami osób aktywnie za-
angażowanych w politykę. Wpływa to nie tylko na negatywne postrzeganie 
obecności sfery religijnej w polityce, ale także może osłabiać aktywność poli-
tyczną i zaangażowanie osób respektujących zasady religijne. Natomiast po-
zytywne wzajemne oddziaływanie religii i polityki dostrzegane jest w uzna-
niu jej za źródło i sankcję politycznej lojalności133. Paradoksalnie więc religia 
może zaostrzać, jak i niwelować konflikty.

Wielość sposobów przeżywania wiary, jak i związków, jakie występują 
pomiędzy religijnością i życiem codziennym dorosłego, wskazuje na dyna-
miczny charakter wiary. Czynniki uzasadniające ową dynamikę posiadają 
charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Ich wpływ uzależniony 
jest od wieku dorosłego i jego rozwoju oraz uwarunkowań historycznych 
i społeczno-kulturowych. Sama zaś religijność wiązana jest z nowymi zada-
niami stawianymi przed osobą dorosłą. Warto też zwrócić uwagę na to, że 
religijność człowieka nie jest obojętna postawom, jakie zajmuje on wobec 
wspomnianych zadań. Zadania te stają się dla niego szansą do weryfikacji 
poznanych i wyuczonych w dzieciństwie i młodości norm i wartości religij-
nych z życiem społeczno-religijnym. Należy przy tym zauważyć, że owa kon-
frontacja odbywa się w sytuacjach zupełnie nowych. Są one efektem nie tylko 
nowej pozycji społecznej dorosłego, ale także zmian mentalnych i struktu-
ralnych społeczeństwa, które też wpływają na rozwój religijności osoby134. 
Mówiąc o związkach dorosłości i religijności, należy pamiętać, że dojrzewa-
nie w wierze dokonuje się w określonej społeczności135. W społeczeństwie 
tradycyjnym dorosły uczestniczył w rytuałach religijnych, które były inte-
gralną częścią codzienności. Dzięki temu jego życie zmniejszało poczucie 
niepewności zarówno w sytuacjach codziennych, jak i odświętnych. Ponad-
to podstawowym uzasadnieniem wszelkich decyzji była zasada słuszności, 
według której podejmował on działania oparte na przekonaniu, że „tak się 
robi” zarówno w życiu indywidualnym, jak i społecznym. W ten sposób życie 

133 Zob. tamże, s. 200-202.
134 Cz. Walesa wskazuje, że religijności nie można ujmować tylko jako zjawiska psy-

chicznego, ale należy także uwzględnić czynniki społeczno-kulturowe, do których zalicza: 
więź ze wspólnotą osób wierzących, praktyki religijne i moralność religijną. Zob. Cz. Wale-
sa, Rozwój religijności człowieka, t. I. Dziecko, Wyd. KUL, Lublin 2005, s. 13-14. 

135 Zjawisko to opisywane jest poprzez rozumienie dorosłości w społeczeństwach trady-
cyjnych i pluralistycznych. Zob. E. Dubas, Zmieniająca się dorosłość, art. cyt., s. 78-79. 
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48 Dorosły i dorosłość

społeczne porządkowała tradycja według reguł ontologicznych, a przeszłość 
nakładała się na przyszłość całym szeregiem „usankcjonowanych praktyk”. 
Poza tym kultura materialna i artystyczna w społeczeństwach tradycyjnych 
integruje się zazwyczaj z symbolami i rytuałami religijnymi136. Co więcej, 
tradycja wytwarza poczucie trwałości rzeczy, którego poznawczy aspekt jest 
zazwyczaj pomieszany z moralnym, zgodnie z przekonaniem, że „coś jest jak 
jest”, bo „tak być powinno”137. 

W naszkicowanych powyżej związkach, religia i wartości z nią związane 
stanowią ważny, często podstawowy punkt odniesienia. Nie wymagają też 
dodatkowych nośników socjalizacyjnych, a instytucje religijne dostarczając 
jednostce wyraźnej filozofii życia, pełnią jednocześnie funkcje publiczno-
-świeckie. Wówczas reguły religijne zostają uogólnione, stając się prawem 
i obowiązkiem dla wszystkich138. Sam dorosły, funkcjonując w tak zorgani-
zowanym społeczeństwie, przestrzega zastanych norm i wartości, przygo-
towując młodsze pokolenia do życia według nich, kontrolując ich proces 
dorastania i inicjacji w świat dorosłych. Wzorce zachowań indywidualnych 
i społecznych są przekazywane z pokolenia na pokolenie i internalizowane na 
drodze socjalizacji. Własny rozwój jednostki włączony jest w dobro społecz-
ności, w której realizuje ona swoje życie. Wzorce te pod wpływem konfor-
mizmu ułatwiają osobie przystosowanie do zaistniałych sytuacji i gwarantuje 
poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa139. W takich przypadkach religia pełni 
ważną rolę w utrzymywaniu porządku społecznego, zwłaszcza w sytuacjach 
granicznych i krańcowych140.

Biorąc pod uwagę to, że tradycyjny model życia społecznego zastąpiony 
został typem społeczeństwa pluralistycznego, zachowania dorosłego przyj-
mują inne formy. W społeczeństwie pluralistycznym, obowiązują w nim pew-
ne statusy i role, ale są one generowane przez sytuacje społeczne w oparciu 
o zdobyte wykształcenie, realizowany zawód i osiągniętą pozycję społeczną. 
Głównym sposobem wpływania przez dorosłego na jakość życia w tak skon-
struowanym społeczeństwie była praca, a następnie wolność indywidualna. 
Praca stanowiła podstawową normę moralną i punkt odniesienia dla po-

136 A. Giddens, Socjologia, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 555.
137 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, dz. cyt., s. 68-69.
138 J. Mariański jednocześnie zauważa, że podkreślanie roli religii w budowaniu życia 

w społeczeństwie tradycyjnym opiera się w dużej mierze na przypuszczeniach. Zob. J. Ma-
riański, W poszukiwaniu sensu życia, Lublin 1990. s. 128-130.

139 Zob. E. Dubas, Zmieniająca się dorosłość, art. cyt., s. 78-79.
140 J. Mariański, W poszukiwaniu sensu życia, dz. cyt., s. 128.
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49Dorosłość i religijność

strzegania oraz planowania i kształtowania całości życia. Poprzez kategorię 
pracy była określana zarówno struktura społeczna, jak i struktura osobista 
człowieka. Wolność indywidualna obecnie przesuwa się w stronę poznaw-
czego i moralnego jadra życia141. W ukształtowanym na tym modelu społe-
czeństwie przed jednostką stawiane są konkurencyjne wartości. Sytuacja ta 
domaga się od osoby realizacji życia według „własnego rozumienia i własnej 
odpowiedzialności”, co wiąże się z daleko idącym poczuciem względności 
i relatywizmu indywidualnego, społecznego i religijnego. W takiej sytuacji 
religia i instytucje z nią związane tracą rangę integralnego światopoglądu. 
Człowiek dystansuje się wobec nich albo tylko częściowo się z nimi iden-
tyfikuje142. Tym samym słabnąca rola tradycji wiąże się z malejącą warto-
ścią religii i metafizyki życia, co może utrudniać kształtowanie tożsamości 
duchowej i rodzić poczucie lęku. Pociąga to za sobą poszukiwanie innych, 
pozareligijnych nośników sensu143. 

Pluralizm wszechobecny w społeczeństwie otwartym sprawia, że dorosły 
przeżywa nie tylko dezorientację moralną, ale także niewiarę w znaczenie 
ogólnych, uniwersalnych zasad144. Towarzyszą temu mechanizmy charakte-
rystyczne dla społeczeństwa wewnątrz i zewnątrz sterownego145, a człowiek 
staje wobec wielu możliwości realizowania dorosłości. Jednostka nie posiada 
już jednoznacznie opisanej roli dorosłego, lecz staje wobec znacznie posze-
rzonej opcji wyborów, co w tak ukształtowanym społeczeństwie sprawia, że 
dorosły staje przed zadaniami życiowymi, do których nie został przygotowa-
ny. Stan ten może rodzić wiele kryzysów i konfliktów potęgowanych trudno-
ściami w rozumieniu siebie jako dorosłego. Rozwiązania domagają się także 
wpływy rodzinne z okresu dzieciństwa, co najczęściej dokonuje się poprzez 
izolację od nich lub interioryzację146. 

Wyzbycie się jakichkolwiek związków ze „starym porządkiem”147 ukształ-
towały społeczeństwo nazywane przez Ulricha Becka społeczeństwem ry-
zyka148, przez Manuela Castellsa149 społeczeństwem informacyjnym, a przez 

141 Z. Bauman, Wolność, Wyd. Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 
1995, s. 87.

142 J. Mariański, W poszukiwaniu sensu życia, dz. cyt., s. 135-137.
143 E. Dubas, Zmieniająca się dorosłość, art. cyt., s., 80-81.
144 J. Mariański, W poszukiwaniu sensu życia, dz. cyt., s. 147.
145 D. Riesman, Samotny tłum, Warszawa 1971, s. 17-22.
146 E. Dubas, Zmieniająca się dorosłość, art. cyt., s. 82-83.
147 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 9.
148 U. Beck, dz. cyt.
149 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wyd. PWN, Warszawa 2008. 

Moderacyjne i synergiczne... - 4
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Antoniego Giddensa światem, „który ucieka”150. Charakteryzuje je brak po-
rządku oraz chaos, który nie pozwala na wskazanie jednoznacznych cech 
i uogólnień dotyczących dorosłego jako jednostki i jego obecności w spo-
łeczności. Nowoczesna historia, jak zauważa Zygmunt Bauman, jest „wydaj-
ną fabryką modeli dobrych społeczeństw”, a jednocześnie dochodzi do głosu 
idea „zbędności”, która rodzi odczucie „społecznej bezdomności” z towarzy-
szącą jej utratą poczucia własnej wartości i sensu życia151. Sytuacja ta staje się 
często bezpośrednim źródłem niepokoju egzystencjalnego w obrębie podsta-
wowych wymiarów człowieka. Jednocześnie życie w świecie naznaczonym 
nowymi rodzajami ryzyka i niepewnością zakłada konieczność docenienia 
postawy zaufania, które na wiele sposobów i na różnych poziomach jest pod-
stawą większości codziennie podejmowanych decyzji152.

Jak zauważa A. Giddens, wśród gwałtownych zmian zaufanie również 
wyczerpało swoje tradycyjne formy. Dawniej fundamentem zaufania była lo-
kalna wspólnota, a w coraz bardziej zglobalizowanym świecie człowiek jest 
uzależniony od ludzi w odległych częściach świata. Oznacza to, że zaufanie 
wyraża wiarę w „systemy abstrakcyjne”: pewność co do funkcjonowania 
dostaw żywności, oczyszczalni wody czy działania systemów bankowych153. 
Sytuacja taka wymaga refleksyjności, ale też stwarza jej możliwości zarówno 
w sferze indywidualnej, jak i społecznej. Według A. Giddensa, refleksyjność 
jest zdolnością stałej analizy okoliczności ludzkiego życia, które są poddawa-
ne systematycznej rewizji ze względu na nowo zdobyte wiadomości lub naby-
tą wiedzę. W społeczeństwach, w których w większym stopniu obowiązywała 
tradycja i obyczaj, ludzie mogli sobie pozwolić na działanie w mniej refleksyj-
ny sposób, gdyż w wielu aspektach życia, którym wcześniejsze pokolenia nie 
poświęcały uwagi, obecne pokolenie ma możliwość dokonywania własnych 
wyborów. Struktury, które dotąd dotyczyły tylko sfery publicznej (np. demo-
kracja), weszły także w sferę życia codziennego w wymiarze indywidualnym 
(mówi się dziś np. o „demokratyzacji” uczuć) czy rodzinnym, w którym kobie-
ty i mężczyźni uczestniczą na równych prawach. Ów posttradycyjny porządek 
wymusza na człowieku ciągłą odpowiedź na pytanie: jak żyć? Codzienność 

150 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, dz. cyt., s. 23. 
151 Z. Bauman, Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 24.
152 A. Giddens uważa, że zaufanie nie jest jednak wyłącznie efektem świadomie podej-

mowanych decyzji, lecz polega zwykle na ogólnym nastawieniu, które leży u podstaw tych 
decyzji, sięgającym splotu zaufania z rozwojem osobowości. Zob. A. Giddens, Nowoczesność 
i tożsamość, dz. cyt., s. 28.

153 Tamże, s. 21-30.
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staje się zatem obszarem interpretacji w kategoriach własnej, rozwijającej się 
tożsamości, struktur społecznych i form instytucjonalnych154.

Społeczeństwo ponowoczesne koncentruje się wokół konsumpcji podob-
nie jak nowoczesne wokół pracy, a zamknięte wokół tradycji. Oznacza to, że 
konsumpcja jest celem samym w sobie. W wyniku tego świat postrzegany 
jest przez pryzmat produktów do natychmiastowego spożycia. Została w ten 
sposób pogodzona zasada rzeczywistości z zasadą przyjemności. Ludzie po-
zbawieni poczucia bezpieczeństwa próbują uczucie niepewności niwelować 
natychmiastowym doznaniem satysfakcji, co nie oznacza wcale zaspokoje-
nia potrzeby pewności. Konsumpcja może być więc traktowana jako wynik 
niepewnej sytuacji społecznej, co jednocześnie sprawia, że wypracowanie 
trwałych więzi międzyludzkich wydaje się być niemożliwe, a przynajmniej 
niebywale trudne. Związki międzyludzkie traktowane są jako towar kon-
sumpcyjny i dlatego nabierają charakteru tymczasowości i mają dostarczać 
natychmiastowej satysfakcji. Codzienność naznaczona konsumpcją powo-
duje, że dorosły znajduje się w sytuacji nieustannej pogoni za spełnieniem, 
gdyż konsumpcja, nawet gdy odbywa się w towarzystwie innych osób, staje 
się czynnością indywidualną, która nie wymaga współpracy155. 

Można też zaobserwować, że codzienność dorosłego, a szczególnie osoby 
przeżywającej późną dorosłość, ponowoczesności jawi się jako rzeczywistość 
wyjątkowo skomplikowana. Wynika to z faktu, że człowiek wchodzi w nią 
z zupełnie odmiennymi doświadczeniami. Można wręcz powiedzieć, że owa 
rzeczywistość zaskoczyła go i jest w niej więcej z rewolucji niż ewolucji. Może 
to prowadzić w biografii dorosłego do swoistego zderzenia doświadczeń wy-
nikających z funkcjonowania w społeczeństwie tak tradycyjnym, jak i otwar-
tym, które kształtują zarówno tożsamość jednostek, jak i ich codzienne życie. 
W tej sytuacji człowiek nie czerpie już swojej tożsamości z przeszłości. Post-
modernizm, jak wyjaśnia Tomasz Szkudlarek, wyzwala społeczną różnorod-
ność, a kształtowanie się tożsamości oparte zostaje na procesie odróżniania 
się156. Tożsamość mężczyzn i kobiet, nie bierze się zatem z tradycyjnych ról 
społecznych, lecz musi być czynnie wytwarzana w interakcjach z innymi157.

154 Zob. K. Taylor, Autonomy and self-directed learning. A developmental journey,  
w: Handbook of adult development and learning, pr. zb. pod red. C.H. Hoare, Wyd. Oxford 
University Press, 2006, s. 203-204; A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, dz. cyt., s. 21-30.

155 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, dz. cyt., s. 253-255.
156 T. Szkudlarek, Edukacja w wieloznaczności. Perspektywa postmodernistyczna, w: Od-

miany myślenia o edukacji, pr. zb. pod red. J. Rutkowiak, Kraków 1995, s. 265-279.
157 R.H. Barton, Equal to the task. Men and women in partnership, Wyd. InterVarsity 

Press, Downers Grove, Illinois 1998, s. 66-67. 
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52 Dorosły i dorosłość

Zróżnicowanie i pluralizm życia stawiają dorosłego wobec konieczności 
nie tylko podejmowania nowych wyzwań, ale przede wszystkim skłaniają go 
do poszukiwania odmiennych rozwiązań w realizacji tradycyjnych zadań. 
Funkcjonowanie w społeczeństwie ryzyka nie oznacza przecież, że decyzjom 
podejmowanym przez dorosłego w minionych wiekach czy latach nie towa-
rzyszyło ryzyko158. Zmienił się jednak jego zakres i pojawiły się nowe formy. 
Jak zauważa Z. Bauman, dorosły w społeczeństwie ponowoczesnym staje 
przed koniecznością, wręcz obowiązkiem, wyboru, który przedstawia mu się 
jako wolność wyboru159. Z tych też powodów życie w społeczeństwie ryzyka 
staje się funkcjonowaniem od kryzysu do kryzysu, gdzie próba rozwiązania 
znanego problemu wywołuje jedynie nieznaną liczbę nieznanych problemów, 
gdzie koncentracja na zachowaniu lokalnego porządku jednocześnie prowadzi 
do utraty ze sfery widzenia jego wpływu na światowy nieład160.

Społeczeństwu żyjącemu w przedstawionym powyżej pluralistycznym 
świecie przepowiadano (przynajmniej w Europie) zmierzch religii161. Tym-
czasem, jak zauważa J. Mariański, sacrum nie znika, lecz przybiera nowe for-
my i kształty162. Można dostrzec, że potrzeba i konieczność odnajdywania się 
w nowej, często skomplikowanej sytuacji ma miejsce także w odniesieniu do 
religii. Dorośli często nie chcą lub nie potrafią dostosować życia do religii, 
a nawet zaczynają dostosowywać religię do obieranych przez siebie zasad ży-
cia. Polega to na łączeniu dotychczasowych przekonań z nowymi treściami 
i praktykami. Można przy tym mówić, że niejednoznaczność ponowoczes-
ności (wyrażona choćby w wielości przymiotników charakteryzujących spo-
łeczeństwo) daje się zauważyć także w odniesieniu do religii. Odnośnie do tej 
kwestii socjologowie, chcąc pokazać jej specyfikę, mówią o chrześcijaństwie 
poza Kościołem (Trutz Rendtorff), subiektywnej religii prywatnej (David 
Martin), religii tęsknoty (Maria Widl), postmodernistycznej pobożności lu-
dowej (Maria Widl), poszukującej religijności (Kurt Bowen), postreligijnej 
duchowość bez Boga (Ignace Verhack), duchowości agnostycznej (Monika 
Wohlrab-Sahr) czy religijności bezdecyzyjnej (Andreas Feige)163. 

158 J. Tulloch, D. Lupton, Risk and everyday life, Wyd. Sage, London 2003, s. 2-6.
159 Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Wyd. Znak, Kraków 2007, s. 180.
160 Z. Bauman, Zindywidualizowane społeczeństwo, Wyd. GWP, Gdańsk 2008, s. 240. 
161 J. Mariański, Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne, Wyd. GAUDIUM, Lublin 

2005, s. 25-26; Religijność poza Kościołem, w: Kultury religijne. Perspektywy socjologiczne, pr. 
zb. pod. red. A. Wójtowicz, Warszawa-Tyczyn 2005, s. 121-127.

162 J. Mariański, Powrót sacrum, „Tygodnik Powszechny” 23.09.2008.
163 Przytaczam za: J. Mariański, Powrót sacrum, art. cyt.
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53Dorosłość i religijność

Opisy rzeczywistości wyrażone tego typu sformułowaniami wskazują na 
dokonujące się we współczesnym świecie procesy desekularyzacji. Widocz-
na jest też tendencja do nazywania tych zjawisk duchowością164 w miejsce 
religijności. Mówi się wręcz o różnych formach eklektycznej duchowości, 
gwarantującej bardziej pewną i autentyczną drogę do swojego „ja” i sacrum. 
Jednocześnie owa „nowa duchowość” przestaje być sprawą prywatną. Dzieje 
się tak przez wprowadzanie jej do różnych dziedzin życia165. W ten też spo-
sób obszar wiary i religijności wpisuje się w życie dorosłego na podobnych 
zasadach, jak inne aspekty codzienności z charakterystyczną dla niej nie-
jednoznacznością i niepewnością. Religijność staje zatem przed człowiekiem 
jako wyzwanie i nowe zadanie jego dorosłości.

W relacji pomiędzy religijnością i społeczeństwem zachodzi sprzężenie 
zwrotne. Janusz Mariański wręcz uważa, że to, co dzieje się w społeczeństwie, 
ma swoje odbicie w religĳności i odwrotnie, to co dzieje się z wartościami 
religĳnymi, wpływa na stan świadomości społecznej166. Nawet jeżeli nie przyj-
mie się tak radykalnego stanowiska, niezaprzeczalnym pozostaje to, że spo-
sób przeżywania przez dorosłego wiary się zmienia. Tym niemniej w wielu 
wymiarach jego życia treści religijne nie tylko są obecne, ale też wywierają 
znaczący wpływ na jego życie. Należy jednak wykluczyć myślenie, że rozwój 
religijny jest tylko i wyłącznie dojrzewaniem o charakterze wrodzonym i na-
turalnym lub przeciwnie, że jest on jedynie owocem przystosowania do śro-
dowiska. Rozpatrywany z chrześcijańskiej perspektywy rozwój ten jest wyra-
zem działania Boga w człowieku, czego efektem są oparte na treściach wiary 
osądy człowieka167. Oznacza to, że wszechobecna sytuacja pluralizmu niesie  
z sobą w przypadku religii także istotny pozytywny aspekt w postaci wolno-
ści religijnej, która daje możliwości osobistego wyboru168. W wymiarze reli-
gijnym pojawia się problem podobnych trudności związanych z odnalezie-
niem się dorosłego zarówno w ponowoczesności, jak w innych dziedzinach 
jego życia. 

164 Duchowość rozumie się w tym znaczeniu jako „coś” poza religią ofi jalną. Zob. tamże.
165 Nawet w formach opartych na wyjątkowo racjonalnych zasadach organizacyjnych, 

takich jak instytucje czy organizacje dostrzega się analogie z religią. Zob. M. Kostera, Post-
modernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa1996, s. 41. 

166 J. Mariański, Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym, Wyd. KUL, Lublin 
1993, s. 5.

167 Z. Chlewiński, Rola religii w funkcjonowaniu osobowości, w: Psychologia religii, pr. zb. 
pod red. Z. Chlewińskiego, Wyd. KUL, Lublin 1982, s. 68-69. 

168 E. Alberich, Katecheza dzisiaj, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2003, s. 28-29.
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54 Dorosły i dorosłość

Można zatem uznać, że dorosłość w ponowoczesności jawi się jako zagu-
biona i nieprzejrzysta. Człowiek dorosły zostaje postawiony w nowym śro-
dowisku socjokulturowym, które oferuje mu nowe style życia. Ich wybór jest 
często decyzją o przynależności do pewnych środowisk kosztem innych. Jako że 
jednostki w swoim życiu codziennym poruszają się pomiędzy rożnymi środo-
wiskami i otoczeniami, mogą czuć się źle w tych, które poddają w wątpliwość 
ich własny styl życia169. Jednocześnie, zasadnym staje się pytanie, czy w post-
modernizmie, który programowo rezygnuje (a nawet odrzuca) ze wszelkich 
zastanych standardów, a także tworzenia własnych reguł, można mówić o ja-
kichkolwiek obowiązujących formach życia społecznego. Człowiek dorosły 
korzystając z wszelkich możliwości rozwojowych, jakie oferuje mu postmo-
dernizm, jednocześnie doświadcza wielu trudności w realizacji swoich ży-
ciowych zadań. Rozpad świata wielkich narracji170, świadomość, że nie ma 
nic pewnego, a zmiany następują tak szybko, że trudno cokolwiek zidentyfi-
kować – stawia przed dorosłym nowe, często paradoksalne wyzwania. 

169 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, dz. cyt., s. 115-116.
170 J.-F. Lyotard, dz. cyt., s. 67-77.
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Roz dział  2

Dorosły w procesach edukacyjnych

Człowiek dorosły, który boryka się z wieloma problemami codzienności, 
staje przed dylematem: uczyć się, czy się nie uczyć. Dylemat ten coraz częściej 
rozwiązywany jest pozytywnie. Za potrzebą uczenia się przemawiają przede 
wszystkim powody natury osobistej oraz sytuacje życiowe (choćby zawodo-
we). Te i inne racje skłaniają dorosłych do uczenia się zarówno poprzez po-
dejmowanie aktywności edukacyjnej, jak i podczas codziennych wydarzeń1. 
Za decyzją uczenia się stają nowe oczekiwania i potrzeby związane z wiedzą 
i realizacją życiowych zadań. Kryją się one w sposobie myślenia: od naucza-
nia do uczenia się, a może jeszcze szerzej – aż do autoedukacji, autoformacji2. 
Jest ono wynikiem przesunięć, jakie można zaobserwować w sposobie my-
ślenia o kształceniu dorosłych na przestrzeni XX wieku3. 

Powszechnie ceniona idea edukacji oznaczająca uporządkowany przekaz 
wiedzy w ramach powołanych do tego celu instytucji4 ustępuje szerszemu 

1 W odniesieniu do dorosłych dyskusja terminologiczna toczy się wokół pojęcia „ucze-
nie się”. Termin ten został zastosowany w polskich tytułach raportów „Uczyć się, aby być” 
(1975) i „Uczyć się bez granic” (1982), lecz zwykle jego znaczenie łączone jest wychowaniem 
i nauczaniem szkolnym, podczas gdy w rozumieniu autorów raportu „uczenie się” oznacza 
postawę wobec wiedzy i życia, w której akcentuje się znaczenie ludzkiej inicjatywy. To sze-
rokie rozumienie przyjęto również w niniejszych rozważaniach. Zob. B. Suchodolski, Przed-
mowa do wydania polskiego, w: M. Botkin, M. Elmandjra, M. Malitza, Uczyć się bez granic. 
Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego, Wyd. PWN, Warszawa 1982, s. 7-8.

2 O. Czerniawska, Dylematy andragogiki. Miedzy nauczaniem, uczeniem się a autoedu-
kacją, w: Aksjologia edukacji dorosłych, pr. zb. pod red. J. Kostkiewicz, KUL, Lublin 2004,  
s. 109-116.

3 Zob. M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w an-
dragogice, Wyd. DSW, Wrocław 2010.

4 Przy czym należy zauważyć, że Ducio Demetrio zakłada, iż pojęcie edukacji może być 
używane w szerokim znaczeniu i rozumiane jako spontaniczne doświadczenie, przypadkowe 
lub zamierzone, podczas którego lub po którym widać, że człowiek zdobył podstawy wiedzy, 
przyswoił sobie pojęcia, poznał sposoby i metody poznawcze, nauczył się zachowań i znaczeń, 
które wcześniej były mu nieznane lub znane zaledwie pośrednio i w przybliżeniu. Doświad-
czenie to związane jest z procesami poznawczymi i w pełni afektywnymi”. Podobnie Jarome 
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56 Dorosły w procesach edukacyjnych

pojęciu „uczenia się”, które odbywa się w różnych kontekstach (sytuacjach) 
życiowych. Zmiana ta pociąga za sobą określone konsekwencje: Uczenie się 
dotyczy ludzi czynnych i ciekawych, którzy potrafią czerpać wiedzę z wielu 
różnych źródeł, nie tylko zinstytucjonalizowanych form oświaty. Zaintereso-
wanie nauką wynika z przekonania, że umiejętności i wiedzę można zdobywać 
we wszelkiego rodzaju kontaktach – z przyjaciółmi i sąsiadami, na semina-
riach i w muzeach, przy rozmowie w pubie, przez Internet i inne środki prze-
kazu itd. 5.

W kontekście powyżej wskazanych zmian można zaobserwować, jak an-
dragogika z nauki o kształceniu i wychowaniu dorosłych ewaluowała w kie-
runku nauki o edukacyjnym wspomaganiu dorosłego i uczeniu się przez 
życie6. Zmiany te upoważniają do postrzegania życia jako procesu uczenia 
się. Sprawia to, że edukacja jest „roztopiona” w codzienności, pobudzająca 
refleksyjność wobec siebie, innych ludzi i świata7. Zmiany te uwrażliwiają 
również na coraz to nowe obszary, w których dorosły może się uczyć8. Jed-
nym z nich (choć przecież nie nowym, ale wymagającym nowego rozumie-
nia) jest rzeczywistość związana z wiarą i religijnością człowieka. 

Rozdział ten poszukuje odpowiedzi na pytanie o specyfikę aktywności 
edukacyjnej uczenia się dorosłych. Charakterystykę tych procesów uzupeł-
nia refleksja nad edukacją religijną dorosłych opartą o źródła chrześcijańskie 
i jej formami proponowanymi w Kościele katolickim. Jedną z nich jest Kore-
spondencyjny Kurs Biblijny, który umożliwia dorosłym pogłębienie wiedzy 
i życia religijnego, realizując założenia kształcenia na dystans. 

Bruner formułuje, że: edukacja nie ogranicza się do zwykłych szkolnych kwestii, takich jak 
– programy kształcenia, standardy czy weryfikacja umiejętności uczniów. To, co zdecydujemy 
się zrobić w odniesieniu do szkoły, ma sens jedynie wtedy, gdy rozpatrywane jest w szerszym 
kontekście tego, co społeczeństwo zamierza osiągnąć poprzez inwestowanie w edukacje mło-
dzieży. Pojmowanie edukacji (…) jest funkcją sposobu spostrzegania kultury i jej dążeń, nie 
tylko deklarowanych. J. Bruner, Kultura edukacji, Wyd. UNIVERSITAS, Kraków 2006, s. 4; 
D. Demetrio, Edukacja dorosłych, art. cyt., s. 117.

5 Jednocześnie A. Giddens zwraca uwagę, że nacisk na naukę przez całe życie daje się 
zauważyć już w samych szkołach, gdzie uczniowie mają coraz więcej możliwości nauki poza 
salą szkolną. Granica oddzielająca szkołę od świata zewnętrznego zaczyna zanikać nie tylko 
w rzeczywistości wirtualnej. Ale również w świecie fiz cznym. Zob. A. Giddens, Socjologia, 
dz. cyt., s. 548-549.

6 Zob. M. Malewski, Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmie-
niającej się racjonalności andragogiki, art. cyt., s. 29-56.

7 Zob. O. Czerniawska, Dylematy andragogiki, art. cyt. s. 110.
8 J. Kargul, Obszary pozaformalnej I nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do bu-

dowy teorii edukacji całożyciowej, Wyd. DSW, Wrocław 2005.
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57Edukacja i uczenie się dorosłych

2.1. Edukacja i uczenie się dorosłych

Zmiany w sposobie myślenia o edukacji dorosłych zwracają uwagę na 
szeroko obecny w ponowoczesności postulat całożyciowego uczenia się9. 
Transformacjom społecznym podlegają również tradycyjne przekonania do-
tyczące instytucji oświatowych. Oznacza to, że zarówno problem uczenia się 
(w tym także dorosłych), jak i terminologia z nim związana nie są ani oczy-
wiste, ani jednoznaczne10. Czasami można wręcz dostrzec, że stanowią one 
jedynie sposób na ubranie starej strategii i praktyki edukacyjnej w nowe szaty11. 
Transgresyjność pojęcia „całożyciowe uczenie się” sprawia, że może ono być 
w różny sposób interpretowane12. Peter Jarvis zauważa, że określenie to od-
noszone jest (np. w dokumentach organizacji międzynarodowych) zarówno 
do polityki edukacyjnej, jak i definiowane w stosunku do działań nieformal-
nych. Stąd za najbardziej oczywisty powód popularności określenia „uczenie 
się” można uznać formalizm, który kryje się za pojęciem edukacja13. 

Termin „całożyciowe uczenie się” obecny jest w terminologii związanej  
ze strategią uczenia się od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Strate-
gia z nim związana zyskała na popularności pod koniec XX wieku w wy-
niku przyjęcia jej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) jako polityki rozwoju14. Dokumenty organizacji międzynarodo- 

9 Ewa Kurantowicz określa je wręcz jako „kampanię” i wiąże z liberalną tradycją edu-
kacji dorosłych. Zob. E. Kurantowicz, O uczących się społecznościach wybrane praktyki edu-
kacyjne ludzi dorosłych, Wyd. DSW, Wrocław 2007, s. 12.

10 R. Edwards uważa, że przegląd anglojęzycznych publikacji, w których odnaleźć 
można odwołanie do określenia „całożyciowa edukacja” ukazuje, iż pojęcie to przechodzi 
ewolucję zarówno w zakresie jakościowym (nie ma jednoznaczności w jego rozumieniu tre-
ściowym), jak i ilościowym, co do częstotliwości występowania w materiałach opisujących 
tę rzeczywistość. Zob. R. Edwards, Lifelong learning, lifelong learning, lifelong learning. A re-
current education, w: Lifelong learning. Education across the lifespan, pr. zb. pod red. J. Field’a, 
M. Leicester, Wyd. Routledge, New York 2003, s. 3-11.

11 J. Field, Badania nad całożyciowym uczeniem się dorosłych. Tendencje i perspektywy 
w świecie anglojęzycznym, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2003 nr 1(21), s. 64.

12 J. Field, M. Leicester, Introduction. Lifelong learning or permanent schooling, w: Life-
long learning. Education across the lifespan, pr. zb. pod red. J. Field’a, M. Leicester, Wyd. 
Routledge, New York 2003, s. xvi.

13 Zob. P. Jarvis, Towards a comprehensive theory of human learning. Lifelong learning 
and the learning society, vol. I, Wyd. Routledge, New York 2006, s. 139-142; M. Malewski, 
W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 
2006 nr 2(34), s. 23. 

14 P.J. Sutton, Lifelong and Continuing Education, w: International encyclopedia of adult 
education and training, pr. zb. pod red. A.C. Tuijnmana, Wyd. Elsevier Science Ldt, Perga-A.C. Tuijnmana, Wyd. Elsevier Science Ldt, Perga-
mon 1996, s. 27.
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58 Dorosły w procesach edukacyjnych

wych15 odwołują się do pewnych wspólnych elementów, uznawanych za 
rdzeń idei uczenia się przez życie i próbują pokazać edukację bez przypi-
sywania uczeniu się głównie wartości instrumentalnej. Raport G. Faure’a 
(1975) już w tytule „Uczyć się, aby być” zapowiada, że to „nie-system” ma 
zapewnić ludzi wykształconych. Wyjście poza określone systemy oświatowe 
pozwala „rozciągać edukację w przestrzeni i czasie na całą sferę osobowości 
człowieka, na wszystkie jej wymiary, zbyt wielkie i złożone, aby można je 
było zamknąć w granicach jakiegokolwiek ‘systemu’, w statycznym, nie roz-
wojowym znaczeniu tego słowa”16. Wynika to z przekonania, że człowiek jest 
z natury swej przeznaczony do stałego rozwoju: Człowiek — świadomie lub 
nieświadomie – uczy się przez całe swoje życie. Największe korzyści odnosi on 
przy tym wskutek wpływów, jakim podlega ze strony swego otoczenia oraz od-
działywań, jakie sam podejmuje wobec tego otoczenia17. 

Z kolei Komisja Europejska w tak zwanej „Białej Księdze”18 nie definiuje 
samego pojęcia: „uczenie się przez całe życie”19, wskazuje natomiast na pew-
ne elementy, które ten proces charakteryzują. W dokumencie przyjęto, że 
określenie to należy rozumieć jako strategię umożliwiającą jednostce funk-
cjonowanie w świecie o szybkim postępie naukowo-technicznym, w świecie 
wielu informacji napływających z różnych źródeł, o dużej konkurencji na 
rynku pracy. Zastosowanie strategii uczenia się przez całe życie ma w kon-
sekwencji doprowadzić do powstania uczącego się społeczeństwa. Ma temu 
służyć stworzenie każdemu człowiekowi sprzyjających warunków do eduka-
cji i uczestnictwa dobrach kultury ogólnej oraz rozwijanie przydatności do 
zatrudnienia. Koncentracja na kulturze ogólnej zwraca uwagę na potrzebę 
przywrócenia dobroczynnych skutków szerokich podstaw wiedzy przyjmu-
jąc, że tylko taka wiedza czyni człowieka zdolnym do właściwej interpreta-

15 Przywołane zostaną tylko niektóre z dokumentów dla zilustrowania problemu i pro-
blematyczności w rozumieniu idei całożyciowego uczenia się. 

16 E. Faure, Uczyć się, aby być, Wyd. PWN, Warszawa 1975, s. 305.
17 Cz. Kupisiewicz, Przedmowa do wydania polskiego, w: E. Faure, Uczyć się, aby być, dz. 

cyt., s. 9. 
18 Została uchwalona przez Komisje Europejską w 1995 roku, rok przed Europejskim 

Rokiem Uczenia się przez całe życie. Zob. Komisja Europejska, Biała Księga Kształcenia 
i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Wyd. WSP 
TWP Warszawa 1997.

19 Można w tłumaczeniu tego dokumentu również dostrzec zamieszanie terminologicz-
ne. Tłumacz stosuje ujednolicone tłumaczenie sformułowań: „continuing training” i „life-
long learning” jako „kształcenie ustawiczne”. Zob. Komisja Europejska, Biała Księga Kształ-
cenia i Doskonalenia, dz. cyt., s. 47.
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59Edukacja i uczenie się dorosłych

cji rzeczywistości i pełnego z niej korzystania20. Z kolei rozwój przydatności 
do zatrudnienia i zdolności do aktywności ekonomicznej wymaga oprócz 
uzyskiwania odpowiednich dyplomów elastycznego podejścia w określaniu 
kompetencji i doceniania wartości kwalifikacji zdobytych w inny sposób21.

Idea „całożyciowego uczenia się” traktowana jest jako naczelna dla edu-
kacji w XXI wieku. Wyraża to raport opublikowany w 1996 roku przez ko-
misję UNESCO pod kierownictwem J. Delorsa o tytule przetłumaczonym na 
język polski: „Edukacja – jest w niej ukryty skarb”22. Zgodnie z tym raportem 
edukacja ma opierać się na czterech filarach: 

•	 Uczyć się dla wiedzy. 
•	 Uczyć się pracy i kompetencji. 
•	 Uczyć się dla zrozumienia innych.
•	 Uczyć się dla własnego rozwoju. 

Realizacja zadań edukacji opartej na tych filarach powinna iść w trzech 
wymiarach:

•	 Edukacji etycznej i kulturalnej. 
•	 Edukacji ścisłej i technologicznej. 
•	 Edukacji ekonomicznej i socjalnej.

Zasady, którymi powinna kierować się edukacja w myśl idei ustawiczno-
ści, która zakłada, że każdy człowiek musi być gotowy uczyć się przez całe ży-
cie, uczyć się dla rozwoju osobowości i życia dla innych. Dlatego edukacja to 
nauka, jak zdobywać wiedzę, nauka działania, nauka harmonijnego współży-
cia i nauka życia. Takie rozumienie edukacji nie określa rezultatu doraźnych 
działań edukacyjnych, ale stanowi podstawę uczenia się przez całe życie23. 

20 Raport Klubu Rzymskiego zwrócił uwagę na to, że nieliczenie się przez człowieka 
z warunkami jego istnienia prowadzi do powstania „luki ludzkiej”, czyli dystansu między ro-
snącą złożonością świata i zdolnością sprostania jej. Problemy te dotyczą kondycji kultural-
nej, duchowej, etycznego i egzystencjalnej człowieka. Pomoc w niwelowaniu tego problemu 
autorzy raportu upatrują w uczeniu się. Zob. M. Botkin, M. Elmandjra, M. Ma1itza, Uczyć 
się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? dz. cyt., s. 48. 

21 Zob. tamże, s. 26-33.
22 J. Delors, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej 

Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku, pod przewodnictwem J. Delors’a, Wyd. Stowarzysze-
nie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998.

23 J. Półturzycki, Wskazania dla edukacji ustawicznej w Raporcie Komisji Delorse’a: Le-
arning: the treasure within – uczenie się nasz ukryty skarb, w: Kształcenie ustawiczne – idee 
i doświadczenia, pr. zb. pod red. Z.P. Kruszewskiego, J. Półturzyckiego, E.A. Wesołowskiej, 
Wyd. Naukowe „Novum”, Płock 2003, s. 67-79.
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60 Dorosły w procesach edukacyjnych

Obok dokumentów wyrażających myśl reprezentowaną przez organizacje 
różnego szczebla, idea całożyciowego uczenia się obecna jest także w autor-
skich koncepcjach uczenia się. Odnoszą się one jednak często do procesu 
uczenia się, który ma miejsce w zorganizowanych formach kształcenia (także 
dorosłych)24. Tymczasem andragogiczne teorie uczenia się zwracają uwagę 
na warunki, w jakich ludzie dorośli żyją i funkcjonują. Dla andragogów – jak 
zauważa Agnieszka Bron – koncepcje uczenia się25 mają charakter fundamen-
talny. Podjęta w nich refleksja nad uczeniem się, w odniesieniu do dorosłych 
uświadamia niepodważalnie, że nie można dzielić życia na okres edukacji 
i pracy zawodowej, a samego uczenia się ograniczać do uczestnictwa w zor-
ganizowanych formach kształcenia. Myśl tę Olga Czerniawska podsumowu-
je, wyjaśniając, że uczenie się w przeszłości było główną aktywnością człowie-
ka w okresie młodości. Po zabawie w dzieciństwie następowała nauka, a potem 
zastępowała ją praca. Przemiany we współczesnym świecie zmieniły ten cykl 
i zakłóciły go. Zabawa i nauka stały się głównymi elementami życia ludzkiego 
bez względu na wiek chronologiczny. Okres pracy został skrócony i ograniczo-
ny przez przedłużony cykl nauki w młodości i wcześniejszą emeryturę, przez 
bezrobocie26. Takie rozumienie uczenia się generuje ważne aspekty edukacji: 
możliwość stałego powrotu do kształcenia formalnego oraz świadome, pla-
nowe i systematyczne uczenie się w formach pozaszkolnych oraz uczenie się 
nieintencjonalne. Pozwala to przyjąć, że edukacja związana jest z działaniem 
człowieka i dlatego dotyczy poszczególnych obszarów jego życia27. 

24 Za najbardziej reprezentatywne J. Półturzycki przyjmuje koncepcje: P. Lengranda 
(system edukacji powinien wyposażyć uczniów w umiejętność uczenia się i go umotywować 
oraz rozwinąć zainteresowania), R.H. Davea (kształcenie ustawiczne ma obejmować eduka-
cję formalna, nieformalna i pozaformalną), R. Kidda (kształcenie obejmuje trzy wymiary: 
w pionie, w poziomie, w głąb); E. Gelpiego (samokształcenie podstawą procesu edukacji 
ustawicznej). Wśród polskich teoretyków wymienia się Bogdana Suchodolskiego. Według 
niego, edukacja ustawiczna stanowi problem filozoficz y, bo nikt za nas nie powie, jak żyć? 
B. Suchodolski, Wychowanie i strategia życia, Wyd. WSiP, Warszawa 1983, s. 13; Zob. J. Pół-
turzycki, Kształcenie ustawiczne i jego konsekwencje dla edukacji, w: Kształcenie ustawiczne – 
idee i doświadczenia, dz. cyt., s. 39-59; W.W. Szczęsny, Idea edukacji ustawicznej w poglądach 
Bogdana Suchodolskiego, w: tamże, s. 123-137. 

25 Agnieszka Bron, analizując rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych, 
przywołuje trzy teorie: transformatywnego uczenia się dorosłych Jacka Mezirowa, uczenia 
się w oparciu o doświadczenie Davida A. Kolba i teorie uczenia się biograficz ego. Zob.  
A. Bron, Rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych, „Teraźniejszość – Człowiek – 
Edukacja” 2006 nr 4(36), s. 7-24. 

26 O. Czerniawska, Uczenie się jako styl życia, „Edukacja Dorosłych” 1997 nr 2, s. 9.
27 J. Kargul, dz. cyt., s. 8.
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61Edukacja i uczenie się dorosłych

Powszechnie przyjmuje się, że na całożyciową edukację dorosłych składa 
się edukacja formalna, nieformalna i pozaformalna, inaczej pozaszkolna28. 
W odniesieniu do osób dorosłych szczególne miejsce zajmuje edukacja nie-
formalna, która uwalnia dorosłego od nadzoru pedagogicznego, a jednocze-
śnie nie zamyka możliwości zdobywania wiedzy, gdyż otwiera nowe obszary 
uczenia się poprzez tworzenie relacji pomiędzy edukacją i życiem. Pozwala 
ona na uwzględnienie własnej perspektywy w rozwiązywaniu aktualnych 
problemów, pokonywaniu kryzysów i stawianiu czoła nowym wyzwaniom. 
Dzięki temu uczenie się staje się strategią życia29. Zadaniem społeczeństwa 
jest stwarzanie okazji do uczenia się, a zadaniem jednostki jest ich aktywne 
wykorzystywanie30. Dlatego wiele międzynarodowych projektów edukacji 
poszukuje, w jaki sposób można założenia idei całożyciowego uczenia się 
realizować w praktyce31.

W refleksji nad całożyciowym uczeniem się w miejsce faworyzowania 
wręcz instytucji edukacyjnych dowartościowane zostały oddziaływania na 
rzecz osób stojących wobec nowych wyzwań zarówno tych osobistych, jak 
i społecznych. Rzeczywistość ta skłania nie tylko do poszukiwania odpo-
wiednich form edukacji dorosłych, ale przede wszystkim uświadamia ko-
nieczność i potrzebę uczenia się w codziennym życiu32. Należy w tej sytu-

28 International Encyclopedia of Adult Education and Training przyjmuje, że: „formal 
education” to systematyczna transmisja wiedzy, umiejetności postaw w określonej struk-
turze, miejscu czasie, przy udziale wykwalifikowanego nauczyciela. W tych działaniach 
akcent jest położony na wiedzę. „Informal education” jest incydentalnym przekazem po-
staw, wiedzy i umiejętności (z wyakcentowaniem kształtowania postaw) w zróżnicowanych 
obszarach życia. Z kolei „nonformal education” jest zbliżona do „formal education” 
w znaczeniu systematycznej transmisji wiedzy, postaw i umiejętności – przy czym akcentuje 
rozwijanie umiejętności i ma miejsce poza formalną strukturą szkolnictwa. Zob. J. Colletta, 
Formal, nonformal, and informal education, w: International encyclopedia of Adult Education 
and Training, dz. cyt., s. 22-23. 

29 Pierre Dominicé mówi, że historia życia danej osoby może być rozumiana jako proces 
kształcenia. Zob. P. Dominicé, Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych, 
Wyd. WSH-E, Łódź 2006, s. 19. 

30 H. Solarczyk, Na drodze do kognitywnego społeczeństwa – problemy edukacji usta-
wicznej, „Edukacja Dorosłych” 1998 nr 2, s. 37.

31 Zob. Strategies of lifelong learning. Access and implementation in practice. A handbo-A handbo-
ok for regional educators, pr. zb. pod red. A. Dwojak-Matras, E. Kurantowicz, Wyd. DSW, 
Wrocław 2006.

32 Należy zauważyć, że w spotyka się również zamienne używanie tych pojęć, podobnie 
jak w przypadku innych wyrażeń: uczenie się przez całe życie i edukacja/kształcenie usta-
wiczne. Zob. W. Lemke, Edukacja całożyciowa jako wyzwanie, w: Perspektywy i tendencje 
edukacji dorosłych. Wybór tekstów, pr. zb. pod red. U. Gartenschlaeger, H. Hinzen, Wyd. In-
stytut Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych 
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62 Dorosły w procesach edukacyjnych

acji zdawać sobie sprawę z tego, że dla odpowiedzialnego funkcjonowania 
dorosłego w świecie, konieczna jest nie tyle atrakcyjna oferta edukacyjna, 
co bardziej ciągłe stwarzanie mu okazji do uczenia się33, a w jego następ-
stwie do dokonywania zmiany w swoim życiu. Sytuacje, w których uczenie 
się występuje, mogą posiadać różny charakter i w zależności od ich specyfi-
ki mogą przybierać odmienną postać. Można zatem mówić o wchodzeniu 
w przestrzeń uczenia się. Oznacza to, że dla efektów tego procesu istotny 
jest kontekst sytuacyjny, który tworzą zarówno czynniki wewnętrzne, jak 
i zewnętrzne34. 

Dostrzeżenie znaczenia warunków i sytuacji pozwoliło wyodrębnić kon-
cepcję uczenia się sytuacyjnego. Koncepcja taka zakłada, że każda działalność 
ma charakter sytuacyjny i także abstrakcyjne reprezentacje rzeczywistości 
nabierają znaczenia dopiero wtedy, gdy zostaną osadzone w konkretnych 
sytuacjach35. Rzeczywistością, która motywuje, a może wręcz wymusza zain-
teresowanie się sytuacjami uczenia się jest ponowoczesność, która w wiedzy 
upatruje najważniejsze źródło przyszłych korzyści36. Kapitał ludzki jest trak-
towany jako unikalne źródło, które każdy może używać i odnawiać. Dlatego 
strategia określana jako całożyciowe uczenie się wchodzi zarówno w struk-
tury indywidualne, społeczne, jak i polityczne37. Odniesienie tej strategii do 
wymiaru indywidualnego domaga się odpowiedzi na pytanie o możliwości 
zachowania indywidualnego i twórczego charakteru osoby w świecie ekono-
micznej liberalizacji, stałych zmian i niepewności oraz ich miejsca w biogra-
fii jednostki. Ten psychospołeczny wymiar uczenia się związany jest z per-
spektywą psychoanalityczną, która pozwala rozumieć sam proces i uczącego 
się w wymiarze społecznym (możliwości uczenia się bez względu na pocho-

ITE, Radom-Warszawa 2002, s. 13-16; J. Kargul, dz. cyt., s. 34.
33 Zob. T. Bauman, Wstęp, w: Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, pr. zb. pod 

red. T. Bauman, Wyd. „„Impuls”” Kraków 2005, s. 7.
34 K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, Wyd. DSW, Wrocław 2006, s. 188; J. Rutkowiak, 

Uczenie się jako problem etyczny. O zewnętrznym i wewnętrznym uczeniu się, w: Uczenie się 
jako przedsięwzięcie na całe życie, dz. cyt., s. 45-62.

35 J. Lave, E. Wenger, Situated learning. Legitimate peripheral participation (Learning in 
doing: social, cognitive and computational perspectives), Wyd. Cambridge University Press, 
Cambridge 2003, s. 33. 

36 Stwierdzenie to wskazuje, że rozumienie idei całożyciowego uczenia się jest uzależ-
nione od wielu czynników. Zob. Uczenie się przez całe życie: rola systemów edukacji w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej. Przegląd sytuacji w poszczególnych krajach, Lizbona 
2000, s. 17-30. 

37 J. Field, Lifelong learning and the new educational order, Wyd. Trentham Books Lim-
ited 2006, s. 9.
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dzenie, płeć) poprzez wykorzystanie zasobów środowiskowych (nie tylko 
materialnych) w realizacji funkcji poznawczych jednostki. Perspektywa ta 
pokazuje, że w tym samym środowisku i obiektywnie podobnej sytuacji nie 
każda jednostka reaguje w ten sam sposób38. 

Całożyciowe uczenie się ujmowane w kategoriach strategii oznacza za-
równo konieczność, jak i potrzebę uczenia się. Zwraca się w niej uwagę na 
praktyki, które przekraczają granice pomiędzy instytucjami i różnymi dzie-
dzinami życia. Wówczas uczenie się jednostki może wpływać na inne oso-
by. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę także na to, że możliwości ciągłego 
uczenia się mogą zwiększać szansę jednostki na rynku pracy i wzmacniać kon-
kurencyjność przedsiębiorstwa. Umiejętność uczenia się i przystosowywania 
może również wpłynąć na intymne relacje jednostek (przyjaźń, partnerstwo, 
rodzicielstwo), ich kondycję i zdrowie oraz możliwość dokonywania wyboru 
stylu życia. Może determinować jakość życia w danej dzielnicy lub jakość sto-
sunków w przedsiębiorstwie39. 

Z powyższych analiz wynika, że odpowiedź na pytanie, czy całożycio-
we uczenie się oznacza także, a może przede wszystkim, uczenie się „przez” 
i „z” doświadczenia życiowego pozostaje ciągle otwartym, choć nienowym. 
Uznanie kontekstu i doświadczenia za istotne czynniki w procesach uczenia 
się można dostrzec w modelu wychowania inspirowanym ćwiczeniami du-
chowymi św. Ignacego z Loyoli (XVI w.). Podstawą pedagogiki zwanej igna-
cjańską jest stałe, wzajemne oddziaływanie doświadczenia, refleksji i działa-
nia. Dynamika tak rozumianego proces pedagogicznego musi uwzględniać 
kontekst uczenia się oraz ocenę. Wykorzystanie tych elementów (kontekst, 
doświadczenie, refleksja, działanie, ocena) ma nie tylko wspomagać czło-
wieka we wzrastaniu, ale przede wszystkim powinno prowadzić do nawyku 
uczenia się, dzięki któremu docenia się doświadczenie, refleksyjne rozumienie, 
wznoszące się ponad osobisty interes i stosuje się kryteria do podjęcia odpowie-
dzialnego działania40. 

John Field i Mal Leicester uważają, że jeżeli nawet zamienne używanie 
pojęć: „edukacja całożyciowa” i „całożyciowe uczenie się” może powodo-
wać pewne zamieszanie w rozpoznawaniu tych zjawisk, to w praktyce są one 

38 L. West, Managing change and transition. A psychological perspective of lifelong learn-
ing, w: Lifelong Learning. Concepts and Contexts, pr. zb. pod red. P. Sutherlanda, J. Crowthera 
Wyd. Routledge Taylor & Francis 2007, s. 39-40.

39 J. Field, art. cyt., s. 74.
40 Podstawy edukacji ignacjańskiej, Wyd. WSFP „Ignatianum” WAM, Kraków 2006,  

s. 130.
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z sobą powiązane. Także widzenie całożyciowego uczenia się w perspektywie 
polityki społecznej zachęca do uczenia się w „biegu życia” dlatego, że ucze-
nie się staje się działaniem pożytecznym dla jednostki choćby z tego powo-
du, że jest ona częścią społeczeństwa41. Należy przy tym stwierdzić, że za 
respektowaniem idei całożyciowego uczenia się przemawiają zarówno argu-
menty natury ekonomicznej, politycznej, społecznej, jak i indywidualnej42. 
Pokazuje to, że wiedza może być rozumiana jako kapitał, to znaczy może być 
gromadzona oraz wykorzystywana w różnych obszarach życia i przez ludzi 
w różnym wieku. Ponadto procesu jej zdobywania nie można ograniczać do 
któregokolwiek etapu życia. 

Powyższe uwagi oparte są na obserwacji szybko zachodzących zmian 
(właściwie w każdej dziedzinie życia). Zachodzące zmiany uświadamiają 
nadto niewystarczalność jedynie aktualizowania zdobytej wcześniej wiedzy. 
Stąd też zwrot w stronę nieformalnych źródeł uczenia się otwiera przed oso-
bą dorosłą nie tyle perspektywę zdobywania szybko dezaktualizującej się 
wiedzy, co raczej daje szansę wsparcia w samodzielnym kreowaniu siebie 
i swojego świata43. Przyjmując, że przeobrażenia społeczne inspirują zmianę 
myślenia o edukacji w stronę uczenia się przez życie, należy stwierdzić, że nie 
jest to proces wszechobecny i obowiązujący. Można natomiast powiedzieć, 
że idea całożyciowego uczenia się, mimo swej niejednoznaczności, poszerza 
płaszczyznę edukacji i zwraca uwagę na dwie istotne kwestie. Najpierw po-
zwala zauważyć przesunięcie akcentów z instytucji oferujących nabycie no-
wych wiadomości i umiejętności na jednostkę, która się uczy (dlatego mowa 
jest o inwestowaniu w talenty, w zainteresowania, w jednostkowe projekty 
edukacyjne), a następnie sygnalizuje (często nie bezpośrednio), że uczenie 
się obejmuje całe życie człowieka, to znaczy, że uczenie się nie dotyczy wy-
łącznie samego tylko dzieciństwa i młodości, czy też dorosłości44. 

Podejmując problem uczenia się przez całe życie, Olga Czerniawska za-
uważa, że może stać się ono sposobem na życie, czyli stylem życia45. Kreowa-
nie określonego stylu życia w dużej mierze warunkuje przyjęta koncepcja 

41J. Field, M. Leicester, Introduction. Lifelong learning or permanent schooling, art. cyt., 
s. xvi-xvii. 

42 Lifelong learning for all, OECD 1999, s. 90-92.
43 A. Nizińska, Między nauczaniem a uczeniem się. Edukacyjne światy andragogów- 

-praktyków, Wyd. DSW, Wrocław 2008, s. 10.
44 J. Field, art. cyt., s. 66.
45 O. Czerniawska przyjmuje, że styl to sztuka wyrażania myśli w wyrażaniu siebie. 

Zob. O. Czerniawska, Uczenie się jako styl życia, art. cyt. s. 19.
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65Edukacja i uczenie się dorosłych

natury człowieka i jego wizja świata. Przyjmując za antropologią filozoficz-
ną i teologiczną postrzeganie człowieka jako osoby, kwestie egzystencjalne 
można uznać za zmaganie się z tajemnicą własnego bytu. Człowieka cechuje 
bowiem specyficzny „niedosyt”: chce on wiedzieć i posiadać więcej niż w ak-
tualnej chwili i to nie tylko w dziedzinie materialnej, ale przede wszystkim 
w dziedzinie duchowej, co świadczy o istnieniu w nim pierwiastka trwałe-
go przewyższającego materię, posiadającego pewien rodzaj nieskończono-
ści, wychodzący poza dziedzinę przestrzenno-czasową46. Z kolei koncep-
cje psychologiczne człowieka, mimo pewnych zbieżności, nie tylko różnią 
się miedzy sobą, ale zwykle zawierają twierdzenia przeciwstawne, a nawet 
sprzeczne47. Ich poszukiwania świadczą o żywotności psychologii, ale przede 
wszystkim o dynamice myślenia w kategoriach rozwoju człowieka. 

Zwrot w stronę humanistycznej wizji świata każe odrzucić jednowymia-
rowy „portret człowieka”. Powstające różnorodne, a czasami wręcz przeciw-
stawne sobie jego koncepcje uwrażliwiają na wielowymiarowość człowie-
ka i zwiększają swobodę wyboru własnych poglądów. Działania człowieka 
dorosłego, zmierzające do radzenia sobie z pytaniami egzystencjalnymi48, 
zwracają uwagę na potrzebę wspomagania rozwoju dorosłego poprzez two-
rzenie środowiska, w którym będzie on mógł rozwiązywać problemy. Dla-
tego wspomaganie dorosłego w realizacji jego zadań powinno dotyczyć 
możliwie wielu sfer jego życia, w tym także sfery religijnej. Pominięcie jej 
uczyniłoby jego obraz uproszczonym i okaleczonym, zwłaszcza w kulturze 
europejskiej49. 

Niezależnie od tego, jaką przyjmie się koncepcję człowieka i świata, 
w każdej można się dopatrzeć – zdaniem O. Czerniawskiej – specyficznej 
działalności edukacyjnej. Aktywność edukacyjna urasta do rangi ważnego 
elementu życia jednostki. Autorka przywołuje znane łacińskie określenia50 
(można powiedzieć – metafory), które ilustrują zależności pomiędzy uznaną 

46 J. Machnacz, Człowiek religijny w pismach filozoficznych Jadwigi Conrad-Martius 
i Edyty Stein, Wrocław 1999, s. 296.

47 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wyd. „Żak”, Warszawa 1995, s. 14-
-15.

48 Józef Kozielecki proponując transgresyjną koncepcję postrzegania człowieka mówi, 
że daje ona możliwość spojrzenia na jednostkę jako na osobę ekspansywną i twórczą, wolną 
i odpowiedzialną, która kieruje się złożoną motywacją homeostatyczną i heterostatyczną i któ-
rej działanie jest w znacznej mierze uwarunkowane przez względnie stałe składniki osobowo-
ści – umysł oraz wolę. J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka, dz. cyt., s. 6.

49 J. Kozielecki, Z Bogiem albo bez Boga, dz. cyt., s. 72. 
50 Ich analizę przedstawiłam w rozdziale 1.1.

Moderacyjne i synergiczne... - 5

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



66 Dorosły w procesach edukacyjnych

koncepcją człowieka i jego odniesieniem do procesów edukacyjnych. Według 
niej, uznanie człowieka za „homo sapiens” sprawia, iż osoba przez procesy 
poznawcze – badawcze odkrywa świat i go opisuje. Natomiast spojrzenie na 
człowieka jako „animal sociale” wskazuje, że przez styczność z innymi two-
rzy on więzy społeczne, instytucje i stowarzyszenia, a także uczestniczy w re-
lacjach społecznych przez co uczy się siebie, innych i świata. Z kolei „homo 
ludens” kreuje – jej zdaniem – wzór dżentelmena, dobrego towarzysza, in-
spiratora. W działaniach swoich wyraża bogactwo intelektualne humoru, 
ekspresję zabawy, jej bezinteresowność i uroki. Ponadto uczy się analizy wła-
snych pragnień, potrzeb i doznań, w tym wygrywania i przegrywania z ho-
norem i humorem. Natomiast „homo faber” tworzy dobra materialne cywili-
zacji i konsumpcji. Z tym związana jest konieczność nabywania umiejętności 
samoograniczenia, wyboru, patrzenia w przyszłość, w siebie, w transcenden-
cję, w Dobro Najwyższe. Z kolei spojrzenie na człowieka jako „homo politi-
cus” w rozumieniu O. Czerniawskiej kształtuje umiejętność uczestniczenia 
w wydarzeniach społecznych, w tworzeniu państwa i jego stosunków z in-
nymi państwami, uczestniczenia w systemach społeczno-ekonomicznych 
kontynentu i świata. Ten sposób patrzenia na człowieka tworzy wzory za-
chowań osoby, która jest niejako skazana na uczenie się, bo bez niej nie może 
działać. Wreszcie O. Czerniawska mówi o człowieku, którego nazywa „homo 
viator” – wędrujący przez życie. Charakteryzuje go dążenie do tego, co jest 
nieznane, pragnie bardziej poznawać niż mieć. Efektem tych wysiłków jest 
odczuwanie potrzeby uczenia się, a może jeszcze bardziej autoformacji, by 
żyć lepiej i piękniej51. Rozumienie osoby ludzkiej jako jednostki wędrującej 
przez życie jest najbardziej typowe dla religii chrześcijańskiej. Chrześcijań-
stwo postrzega dorosłego jako „podróżnika” patrzącego w przyszłość, który 
korzysta z doświadczeń przeszłości, żyje w teraźniejszości, ale jego życie jest 
skierowane ku celowi transcendentnemu52.

Tak więc idea całożyciowej edukacji, aby mogła stać się rzeczywistością, 
nie może mieć charakteru przemijającej mody. Przeciwnie, musi być uznana 
za wartość, która leży u podstaw wszelkich działań edukacyjnych, a w przy-
padku dorosłego autoformacyjnych. Dopiero wtedy istnieje szansa, że szczyt-
ne cele, jakie stawia przed edukacją koncepcja uczenia się przez życie, nie 

51 Zob. O. Czerniawska, Uczenie się jako styl życia, art. cyt., s. 9-11; Drogi i bezdroża 
andragogiki i gerontologii, dz. cyt. s. 177; Trendy rozwoje w zachowaniu ludzi dorosłych,  
w: Wprowadzenie do andragogiki, pr. zb. pod red. T. Wujka, Wyd. ITE, Radom 1996, s. 37.

52 D. Demetrio, Edukacja dorosłych, art. cyt., s. 155-158.
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67Edukacja i uczenie się dorosłych

będą koncentrować się na gromadzeniu wiedzy, co raczej na kształtowaniu 
umiejętności i osiąganiu kompetencji pokonywania problemów codzienne-
go życia. Te zaś wymagają niewątpliwie samodzielności i odpowiedzialności 
w procesie uczenia się53. Dlatego obok konieczności uczenia się wynikają-
cych ze zmian społeczno-ekonomiczneych koncepcja uczenia się przez życie 
uwidacznia indywidualne zapotrzebowanie na edukację54. Tak więc same 
pojęcia: edukacja i uczenie się stają obok siebie jako komplementarne55. To 
z kolei domaga się od dorosłych aktywnej postawy uczenia się. Postawę taką 
wyrażać będzie adekwatna ocena własnych możliwości i zdolności. Poza tym 
wymaga to doceniania doświadczeń i umiejętności oraz wyznaczania sobie 
realnych celów i sposobów uczenia się. 

Przyjęcie tak szerokiej koncepcji uczenia się jako całożyciowego proce-
su generuje nie tyle potrzebę uczestniczenia w zorganizowanych formach 
kształcenia, co rozwija świadomość sytuacji edukacyjnych w życiu i przez ży-
cie, czyli otwiera człowieka na siebie, innych i świat. Tym samym w procesie 
urzeczywistniania strategii całożyciowego uczenia się widoczne są tendencje 
do działań związanych bardziej z formułowaniem polityki tego rodzaju ucze-
nia się, niż zainteresowanie jego warunkami56. Z tych też powodów idea edu-
kacji rozumiana jako całożyciowy proces uczenia się wpisuje się we wspoma-
ganie dorosłego w jego rozwoju. Pomoc ta jest o tyle potrzebna, że jego roz-

53 Richard Edwards dla opisu tego zjawiska posługuje się metaforą wrzosowiska i pola, 
co jak sam zauważa, dla autora z angielską autobiografią jest oczywiste, ale dla pełnej ilu-
stracji należałoby wskazać także inne, podobnie bogate znaczeniowo metafory. Metafory 
te choć nie oddają całkowicie treści zawartej w pojęciu „całożyciowe uczenie się”, to poma-
gają przynajmniej w pewnym stopniu ukierunkować myślenie o tej strategii edukacyjnej. 
Pokazują, że zmienia się także zakres pojęcia edukacja, które niekoniecznie odnosi się już 
jedynie do instytucjonalnych form kształcenia, a wiek nie stanowi żadnego wyznacznika 
ani kryterium udziału w procesie uczenia się. Zob. R. Edwards, Changing Places? Flexibility, 
lifelong learning and a learning society. Wyd. Routledge Taylor & Francis Group 2002, s. 67; 
J. Field, art. cyt. s. 65. 

54 J. Field, M. Leicester, art. cyt., s. xvi.
55 J. A. Simpson jako „education” rozumie to, co społeczeństwo robi na rzecz wspie-

rania procesu uczenia się, a „learning” oznacza wewnętrzny napęd, zachęcający do cało-
życiowego rozwoju. Takie rozumienie tych pojęć pokazuje, że działania, które z nich wyni-
kają, nie powinny występować niezależnie od siebie. Ilustruje to przyjęta przez OECD za 
obowiązującą pod koniec lat 90. defini ja edukacji ustawicznej: Uczenie się przez całe życie 
jawi się jako świadomy, samodzielnie organizowany proces uczenia się, którego koniecznym 
warunkiem, celem oraz ideałem jest określona postawa poszczególnych jednostek i całego spo-
łeczeństwa. Zob. H. Solarczyk, art. cyt., s. 36.

56 R. Usher, R. Edwards, Lifelong Learning – signs, discourses, practices, Wyd. Springer-
Verlag, New York 2007, s. 66.
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68 Dorosły w procesach edukacyjnych

wój nie dokonuje się mechanicznie. Co więcej, proces ten obejmuje całego 
człowieka: zarówno jego decyzje, działania, wybory i życiowe doświadczenia. 
Tym samym poprzez nieustanne zmaganie się z rzeczywistością dokonuje się 
rozwój jednostki i społeczności. Człowiek, jeżeli nie chce być wykluczony ze 
społeczności, musi nieustannie rozwijać swoje kompetencje bez ogranicza-
nia ich tylko do kompetencji zawodowych czy poznawczych. Źródłem po-
zyskiwania tego rodzaju kompetencji mogą stawać się wydarzenia codzien-
ności, które on w codziennym życiu przeżywa, których doświadcza, które są 
mu opowiadane i które interpretuje. Wszystko to pozwala nadawać codzien-
nym wydarzeniom i doświadczeniom nowe znaczenie i nowy sens. Zatem za 
podstawowy cel uczenia się przez życie (niezależnie od różnic w rozumieniu 
tej idei) można uznać szeroko rozumiane pokonywanie barier związanych 
z uczeniem się poprzez kształtowanie społeczeństwa kognitywnego57. 

Omawiane działania edukacyjne powinny zatem prowadzić do wchodze-
nia w struktury społeczne w taki sposób, by osoba mogła na nie wpływać oraz 
tworzyć konstruktywne relacje z innymi. Tego rodzaju działania wymagają 
osiągnięcia umiejętności osądu, wnioskowania, rozwiązywania problemów, 
krytycznej oceny i refleksyjności. Umiejętności te leżą u podstaw kształto-
wania społeczeństwa określanego jako społeczeństwo wiedzy. Domaga się to 
realizowania strategii, która pozwoli na funkcjonowanie w świecie charakte-
ryzującym się szybkim postępem naukowo-technicznym, mnogości informacji 
napływających różnymi kanałami oraz dużą konkurencją w gospodarce i na 
rynku pracy58. 

Wprowadzanie w życie strategii całożyciowego uczenia się, a w konse-
kwencji obecność dorosłego w procesach edukacyjnych, napotyka na róż-
norakie bariery i trudności. Mają one charakter strukturalny, instytucjonal-
ny oraz związany z indywidualnymi dyspozycjami. Takimi barierami mogą 
okazać się warunki społeczno-ekonomiczne i polityczne. Jednak nie tylko 
one decydują o rozumieniu, zaangażowaniu czy też braku zaangażowania 
dorosłych w rzeczywistość uczenia się. Ich znaczenie dla uczącego się do-
rosłego jest ważne między innymi dlatego, że dostarcza wiedzy o tym, co 
ludzie uważają za znaczące i czego oczekują dla siebie. Są one zatem istotne 

57 Biała Księga Komisji Europejskiej kognitywność w odniesieniu do charakteru społe-
czeństwa rozumie jako umiejętność nazywania pojedynczych fenomenów i wydarzeń, umie-
jętność ich kategoryzowania, rozpoznawania związków między nimi, ustalenia reguł ich 
występowania, odkrywanie błędów we własnym procesie poznania oraz umiejętności ich 
korygowania. H. Solarczyk, art. cyt., s. 31.

58 Zob. tamże, s. 31.
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69Edukacja i uczenie się dorosłych

zarówno dla uczestników edukacji, jak i organizatorów oraz dla całego (sze-
roko rozumianego) zjawiska uczenia się59. Dlatego też należy podkreślić, że 
od zaangażowania i rozumienia zarówno przez dorosłych uczących się, jak 
i organizatorów edukacji – idei całożyciowego uczenia się zależy, jakie prze-
łożenie na praktykę edukacji dorosłych będzie miała ta idea i jakie środowi-
sko będzie tworzone dla uczenia się nieformalnego i pozaformalnego. 

Obszarem, który łączy w sobie instytucjonalne i indywidualne możliwo-
ści i bariery w całożyciowym uczeniu się dorosłych jest dostrzeżenie różnic 
między uczeniem się dzieci i młodzieży a uczeniem się dorosłych60. Malcolm 
Knowles zauważa, że różnice te dotyczą samowiedzy, zasobu doświadcze-
nia, gotowości poznawczej, orientacji temporalnej i postawy wobec kształce-
nia61. O ile podjęcie przez dziecko uczenia się wynika z oczekiwań otoczenia, 
w którym szczególną rolę odgrywają osoby znaczące; presji systemu nagród 
i kar, to dorosły posiada znacznie większe możliwości decyzyjne w odnie-
sieniu do swojego uczestnictwa w tym procesie. Nie oznacza to jednak, 
że decyzjom tym nie towarzyszą żadne imperatywy zewnętrzne. Dorosły, 
w przeciwieństwie do młodocianego ucznia, ma świadomość, że aktywność 
edukacyjna może przysparzać mu trudności w wywiązaniu się z zadań wy-
nikających z pełnionych ról społecznych, zawodowych, a także z osobistych 
aspiracji. Stąd też oczekuje on, że decyzja o dalszym kształceniu przyniesie 
mu korzyści w postaci osiągniętego (szeroko rozumianego) sukcesu. Wynika 
to między innymi z potrzeby zdobywania nowych wiadomości i umiejętno-
ści, które służą do rozwiązywania własnych, aktualnych problemów życio-
wych. Mamy więc w przypadku uczenia się dorosłych sytuację odwrotną 
niż w przypadku uczenia się dzieci, u których ma miejsce proces kumulacji 
wiedzy, a jej użyteczność weryfikowana jest w późniejszym życiu. Różnice te, 
odnosząc się do indywidualnych możliwości i barier w uczeniu się, generu-
ją jednocześnie skutki dydaktyczne, które nie są obojętne w odniesieniu do 
czynników instytucjonalnych i społecznych.

W projektowaniu procesów uczenia się istotne miejsce powinno zajmować 
docenienie samodiagnozy potrzeb edukacyjnych, jaką posiada osoba dorosła. 
Dorosły, doświadczając dysonansu poznawczego, dąży do jego zmniejszenia. 

59 Lifelong learning for all, dz. cyt., s. 92-97.
60 Szerzej piszę o tym w: Edukacja na odległość i kształcenie dorosłych, w: Dyskursy Mło-

dych Andragogów, t. 10, Wyd. UZ, Zielona Góra 2009, s. 139-158.
61 M.K. Smith, M. Knowles, Informal adult education, self-direction and anadragogy. The 

encyclopedia of informal education 2002, www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm, wydruk 
z dn. 22.05.08.
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Co więcej, jest też świadomy i tego, że niemożliwe jest całkowite zniwelowa-
nie go. Dlatego pragnienie ograniczenia wielkości tegoż dysonansu zależy 
od wagi czynników, które go wywołują oraz korzyści, które mogą się z nim 
wiązać, a także od stopnia wpływu, jaki człowiek na nie wywiera62. Z tych 
powodów należy dbać o to, by programy kształcenia dorosłych tworzone były 
na bazie zbiorowo wyartykułowanych i uzgodnionych potrzeb. Dorosły, jeżeli 
uważa, że dysonans jest wynikiem czegoś, nad czym ma kontrolę, chętniej 
decyduje się na działania związane ze zmianą postawy wobec zaistniałej sy-
tuacji. Wykorzystuje w tym celu doświadczenia, których nie tylko ma więcej 
niż dziecko, ale przede wszystkim potrafi traktować je jako źródło informacji 
i wiedzy. Co więcej, doświadczenia animowane przez metody aktywizujące 
stwarzają przed nim przestrzeń dyskusji nad strategiami rozwiązywania pro-
blemów życiowych z wykorzystaniem nowej wiedzy. Oznacza to, że dorosły 
nie tylko podejmuje współpracę w procesie uczenia się, ale przede wszystkim 
czuje się za ten proces odpowiedzialny. To z kolei wyznacza nową strategię dla 
nauczyciela, który przyjmuje rolę partnera, swego rodzaju tłumacza63. 

Uznanie, że proces uczenia się dorosłych wynika z wielu możliwości za-
równo indywidualnych, jak i społecznych oraz uświadomienie, że towarzyszą 
mu równie liczne trudności, domaga się poszukiwania zasad i sposobów ich 
uwzględniania w tworzeniu środowisk uczenia się dorosłych. U podstaw po-
szukiwania możliwości i pokonywania pojawiających się barier w uczeniu się 
leży przekonanie, że dorosłość to nowy jakościowo etap rozwoju, a nie tylko 
dodatek do dzieciństwa i dorastania64. Dlatego we wszelkich działaniach do-
rosłego związanych z uczeniem się należy uwzględnić zmiany, jakie zacho-
dzą w toku życia dorosłego. Dotyczą one: zmian w zakresie struktury wiedzy; 
funkcji psychicznych uwikłanych w proces uczenia się; motywacji do uczenia 
się; generalnego nastawienia wobec tego, czego się uczy; podatności na zmia-
ny; kwestii kontroli i oceny w procesie uczenia się. Oznacza to, że dorośli ina-
czej niż dzieci strukturyzują zdobywaną wiedzę i inaczej też z niej korzystają, 
a sam proces uczenia się zorganizowany jest wokół innej aktywności psychicz-
nej. U dziecka jest to głównie funkcja spostrzegania i pamięci, a u dorosłego 
nadrzędną rolę pełnią funkcje wyższe związane z myśleniem pojęciowym, 
co nie oznacza, że dorosły nigdy nie organizuje działania na sposób dziecka. 

62 S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, Wyd. PWE, Warszawa 1998, s. 64.
63 M.S. Knowles, E.F. Holton III, R. A. Swanson, dz. cyt., s. 168-185.
64 A. Brzezińska, P. Wiliński, Wspomaganie rozwoju człowieka dorosłego, „Rocznik An-

dragogiczny” 1995/96, s. 123.
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71Edukacja i uczenie się dorosłych

Czynnikiem niezależnym od wieku (choć różniącym się w poszczególnych 
okresach życia) sprzyjającym osiąganiu oczekiwanych efektów w uczeniu się 
są motywacja i kontrola, które u dorosłego związane są z wyraźniejszym niż 
u dziecka poczuciem własnej odrębności jako osoby i poczuciem godności65. 
Dorosły uczy się, stawiając sobie pytania o to, kim jest, do czego przynależy66. 
Wskazane przez M. Knowlesa różnice zachodzące między uczeniem się dzieci 
i dorosłych oraz wynikające z nich konsekwencje dydaktyczne, zaowocowały 
andragogicznym modelem edukacyjnym. Ukazuje on możliwości wykorzy-
stania andragogiki w praktyce, wskazując na podstawowe założenia uczenia 
się dorosłych (potrzeba wiedzy, wyobrażenie siebie przez uczącego się, wcze-
śniejsze doświadczenia uczącego się, gotowość do uczenia się, zorientowanie 
na ucznia, motywacja do uczenia się) oraz różnice indywidualne i sytuacyjne 
między uczącymi się, a także cele i założenia uczenia się67.

Wykorzystanie andragogicznego modelu uczenia się wzmacnia nie tyl-
ko motywację aktywności edukacyjnej, ale przede wszystkim może rozwi-
jać potrzebę uczenia się w codziennych sytuacjach życiowych. Ten model 
uczenia się zwraca uwagę na istotne znaczenie doświadczenia w uczeniu 
się dorosłych. Dzieje się tak dlatego, że w doświadczeniu obecne są istotne 
komponenty treściowe i poznawcze. Człowiek przyswaja sobie to, co rozu-
mie i to, co postrzega jako istotne dla siebie68. Zwrot w stronę doświadcze-
nia w procesie uczenia się wynika z większej koncentracji na podmiocie niż 
przedmiocie widocznej w nurtach filozoficznych, które interesuje bardziej 
świat ludzi niż świat rzeczy. W historii myśli doświadczenie było różnie pos-
trzegane i poszczególne kierunki akcentowały właściwe dla swojej filozofii 
aspekty doświadczenia. Empiryzm zawężał je do przedmiotów materialnych 
i wrażeń subiektywnych; Emmanuel Kant twierdził, że żadna wiedza obiek-
tywna nie jest zdolna oderwać się od doświadczenia; romantyzm utożsamiał 
doświadczenie z przeżyciami emocjonalnymi; William Luijpen każdą obec-
ność podmiotu w przedmiocie uważał za doświadczenie; chrześcijańska myśl  
(J.A. Kłoczowski, J. Gevaert) zwraca uwagę, że w doświadczeniu zachodzą 
ścisłe relacje podmiotu z przedmiotem poprzez bezpośredni kontakt osoby 
z rzeczywistością69. 

65 Zob. tamże, s. 123.
66 L. West, art. cyt., s. 40.
67 M.S. Knowles, E.F. Holton III, R.A. Swanson, dz. cyt., s. 14, 65-69.
68 K. Illeris, dz. cyt., s. 44, 156.
69 M. Majewski, Tożsamość katechezy integralnej, Wyd. Poligrafia Salezjańska, Kraków 

1995, s. 119-120.
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72 Dorosły w procesach edukacyjnych

Współczesne nauki społeczne, mówiąc o doświadczeniach codziennych 
w perspektywie hermeneutycznej, wyróżniają dwa ich rodzaje: przedmioty 
badane oraz badacza. Badacz zakłada doświadczenie przedmiotów badanych 
i stara się je odtworzyć w oparciu o własne doświadczenie70. Doświadczenie 
zależy zatem zarówno od podmiotu, jak i od doświadczanej rzeczywistości71, 
a jego bogactwo nie zależy od zakresu kontaktów, lecz od intensywności 
zaangażowania podmiotowego72. Wykorzystanie doświadczenia w proce-
sie uczenia się sprzyja więc przezwyciężaniu jednostronności i ograniczeń 
w odkrywaniu rzeczywistości dzięki poznaniu wypływającemu z kontaktu 
z rzeczami i osobami73. Może ono mieć również charakter doświadczenia 
wewnętrznego, które wynika z kontaktu z sobą samym, z wnętrzem świata, 
a dla wierzących z sacrum74. Pojawiający się tu schemat: podmiot — przed-
miot nie oznacza doświadczenia typu empirycznego. W tym znaczeniu do-
świadczenie jest zawsze konkretne, jednostkowe i indywidualne. Powstaje 
ono pod wpływem zmysłowo odebranych wrażeń i zarejestrowanych wyda-
rzeń ludzkiego życia. Na skutek przemyślenia i medytacji nad tymi zjawiska-
mi stają się one wewnętrznymi ujęciami rzeczywistości, co w konsekwen-
cji prowadzi do poszukiwania ich sensu. Jednocześnie nabierają one mocy 
kształtowania i ukierunkowania postępowania ludzkiego75. Doświadczenia 

70 T. Buksiński, Doświadczenie w naukach społecznych, w: Doświadczenie, pr. zb. pod 
red. T. Buksińskiego, Wyd. UAM, Poznań 2001, s. 88. 

71 Zob. J. Charytański, Katecheza a doświadczenie religijne, w: W kręgu zadań i treści 
katechezy, Wyd. WAM, Kraków 1992, s. 235; Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki 
fundamentalnej, dz. cyt., s. 147-161.

72 M. Majewski, Tożsamość katechezy integralnej, dz. cyt., s. 121.
73 Wartość uczenia się przez doświadczenie doceniana jest coraz bardziej we współcze-

snych teoriach uczenia się, choć nie stanowi ono całkowicie nowej idei. Już Konfucjusz 
(551–479 p.n.e.) proponował: Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; pozwól mi 
zrobić, a zrozumiem. Znaczenie doświadczenia docenia również wspominana pedagogika 
ignacjańska oparta na ćwiczeniach duchowych z XVI wieku. Renesans uczenia się przez 
doświadczenie w XX wieku wynika z dostrzeżenia potencjału ukrytego w uczeniu się incy-
dentalnym i nieintencjonalnym. Jest on szczególnie bogaty w przypadku dorosłego, który 
nie tylko posiada więcej doświadczeń niż dziecko, ale przede wszystkim mają one inną 
jakość. Dlatego można przyjąć, że w samych dorosłych uczniach znajduje się najbogatszy 
potencjał uczenia się. John Dewey, proponując swój system nauczania, przyjmuje doświad-
czenie jako punkt wyjściowy procesu edukacji, a nie jego rezultat. Edukacja oparta na 
doświadczeniu ma za zadanie wyselekcjonować różnego rodzaju bieżące zdarzenia. Eduard 
Lindeman, formułując założenia teorii uczenia się, zakłada, że doświadczenia są najbogat-
szym źródłem uczenia się dorosłych. Zob. M.S. Knowles, E.F. Holton III, R.A. Swanson,  
dz. cyt., s. 46.

74 M. Majewski, Tożsamość katechezy integralnej, dz. cyt., s. 121.
75 J. Charytański, art. cyt., s. 235.
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73Edukacja i uczenie się dorosłych

nie pozostawiają po sobie jedynie wspomnienia, jak to dzieje się w przypad-
ku przeżycia, lecz prowadzą do przemiany stosunku człowieka do rzeczywi-
stości doświadczanej.

Doświadczenie jako czynnik kształtujący tożsamość człowieka otwiera 
przed dorosłym nowe możliwości uczenia się. Dorosły, poszukując odpo-
wiedzi na pytania związane z jego wymiarem ontologicznym i egzystencjal-
nym uczestniczy w procesie samookreślenia. To postrzeganie doświadczeń 
staje się obszarem nabywania nowych kompetencji, które kształtują poczucie 
tożsamości. To z kolei domaga się uczestnictwa w realizacji wartości prospo-
łecznych poprzez angażowanie się w życie społeczne i uczestnictwo w kultu-
rze. Ta ważna cecha osobowości regulująca zachowania człowieka dorosłe-
go wyraża się w różnych sytuacjach i formach, spośród których szczególne 
znaczenie ma umiejętność przeciwstawiania się presji środowiska i odważne 
prezentowanie swoich poglądów, postaw, systemów wartości, uczuć, dążeń, 
obyczajów i stylów życia”76. Wymaga to nowej wiedzy, zdobywanej na drodze 
interpretacji doświadczeń i rozwiązywania dylematów. Dlatego niedocenie-
nie doświadczenia w edukacji może być postrzegane przez dorosłych jako 
odrzucenie ich jako osób. 

Wartość doświadczenia w procesie uczenia się kryje się w konsekwen-
cjach, jakie wynikają z faktu, że człowiek przyjmuje wobec niego określone 
stanowisko77. To dzięki gromadzonym doświadczeniom dorosły staje się 
współtwórcą procesu edukacyjnego. Zasób doświadczenia i ich jakość w ży-
ciu dorosłego wskazują na ich różnorodność, a przez to na zawarte w nich 
bogactwo edukacyjne. Mogą się one przyczynić do lepszego rozumienia sie-
bie i świata, jak też wpływać na ukształtowanie się zainteresowań i potrzeb 
edukacyjnych78. 

Doświadczenie zależy również od uwarunkowań kulturowych i społecz-
nych. Dlatego w dyskusji nad edukacją dorosłych i całożyciowym uczeniem 

76 W. Kamiński, Człowiek dorosły w sytuacji zagrożenia tożsamości, w: Wprowadzenie do 
andragogiki, dz. cyt., s. 77.

77 Wartość doświadczenia w praktyce edukacyjnej ujawnia się w modelu uczenia się 
zaproponowanym przez Davida Kolba. Model zakłada cykliczną koncepcję uczenia się 
poprzez cztery etapy w każdym cyklu: konkretne doświadczenie, refleksja i obserwacja, 
tworzenie abstrakcyjnych pojęć i uogólnień oraz afektywne eksperymentowanie, które ge-
nerują cztery odrębne style uczenia się. Dla optymalizacji efektów każdy z tych etapów 
domaga się także zastosowania innej strategii uczenia się/nauczania. Zob. M. S. Knowles, 
E.F. Holton III, R.A. Swanson, dz. cyt., s. 181; M. Łaguna, Szkolenia. Jak je prowadzić, by…, 
GWP, Gdańsk 2004, s. 38-43.

78 O. Czerniawska, Trendy rozwoje w zachowaniu ludzi dorosłych, art. cyt., s. 37.
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74 Dorosły w procesach edukacyjnych

się punkt ciężkości jest przesunięty z warunków, w których te procesy zacho-
dzą, na refleksję nad uczącym się jako podmiotem. Ponadto bierze się pod 
uwagę sam proces uczenia się, co pociąga za sobą ważne implikacje szczegól-
nie dla instytucji zajmujących się edukacją formalną. Zmiany, jakie zacho-
dzą w społeczeństwie kształtują bowiem nowe granice i nowe przestrzenie 
dla dorosłego uczącego się79. Jednocześnie sam dorosły, nawet jeżeli widzi 
korzyści z uczenia się, nie zawsze potrafi zmierzyć się z nową sytuacją edu-
kacyjną, gdyż przemiany życia społecznego tworzą coraz to nowe konteksty 
edukacji. Dlatego też zaangażowanie w proces uczenia się staje się swoistym 
wyzwaniem dla dorosłego. Wyzwanie to niekiedy może być odbierane przez 
dorosłego jako przerastające jego możliwości między innymi dlatego, że na 
skutek wyobcowania ze świata tradycji i wartości czuje się zagubiony. To 
z kolei sprawia, że nie dostrzega on sytuacji edukacyjnych w codzienności 
swego życia i wówczas nie potrafi wykorzystać nowych informacji dla doko-
nywania zmian w swoich zachowaniach i nawykach. 

Wspominane trudności mogą wynikać z zupełnie nowej sytuacji spo-
łecznej, do udziału w której dorosły jest zupełnie nieprzygotowany i która 
go zaskakuje. Wyraźnie widoczne jest to w polskiej rzeczywistości, w której 
dorosły obarczony dziedzictwem komunizmu musi niejako w przyspieszo-
ny sposób dojrzewać do wyzwań XXI wieku. W tym kontekście rozumienie 
uczenia się jest niejednokrotnie ograniczane do korzystania z ofert instytucji 
oświatowych. Tymczasem w odniesieniu do dorosłych należy mówić o pro-
cesie szeroko rozumianego uczenia się człowieka, realizowanego pod wpływem 
zewnętrznie ukierunkowanego kształcenia (nauczania) i wychowania, ale rów-
nież, i w przeważającym stopniu, w wyniku podejmowanego samokształcenia 
i samowychowania, uczenia się możliwego we wszystkich wymiarach aktywno-
ści człowieka i w ciągu całego życia jednostki80. 

Inne trudności jednostki związane z uczeniem się dorosłych mogą być 
skutkiem nabytych wcześniej niewłaściwych nawyków uczenia się. Chociaż 
współcześnie nikt już nie kwestionuje możliwości uczenia się dorosłych, to 
ciągle powszechne jest przekonanie o trudnościach związanych np. z za-
pamiętywaniem. Ta forma podejścia świadczy o przenoszeniu na procesy 
uczenia się w dorosłości sposobów zdobywania wiedzy wykorzystywanych 

79 Zob. R. Edwards, dz. cyt., s. 67.
80 E. Dubas, Dorosłość w edukacyjnym paradygmacie, czyli dorosłość jako edukacyjny 

okres życia człowieka, w: Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji doro-
słych, Wyd. „Impuls”, Kraków 2005, s. 27.
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75Edukacja i uczenie się dorosłych

w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym. Należy w tym kontekście zauwa-
żyć także i to, że doświadczenia, które odgrywają w uczeniu się dorosłych 
tak istotna rolę mogą pociągać za sobą także potencjalne negatywne skutki. 
Człowiek ma bowiem skłonność do wykorzystywania nawyków umysło-
wych, uprzedzeń i założeń, które mogą zamykać jego umysł na nowe idee, 
świeże doznania i alternatywne sposoby myślenia. Z tych doświadczeń może 
jednak dorosły również się uczyć, gdy będzie się „oduczał”, porzucając wcze-
śniejsze nawyki związane z uczeniem się, a poszukiwał w to miejsce nowych, 
bardziej odpowiednich dla siebie, sposobów zdobywania wiedzy. Występuje 
napięcie pomiędzy postępowaniem człowieka ukierunkowanym uprzednimi 
doświadczeniami a pogłębiającym się ujmowaniem rzeczywistości prowa-
dzi zawsze do nowych doświadczeń81. Dlatego w zdobywaniu wiedzy (tak-
że, a może przede wszystkim w edukacji formalnej) powinno następować 
uwrażliwienie na inne możliwości zdobywania wiedzy, niż tylko nauczanie. 
Z kolei nauczanie winno też proponować takie metody, które będą uwzględ-
niały właściwości dorosłego uczącego się, a przede wszystkim będą pokazy-
wać, że zdobywana wiedza rozszerza jego horyzonty poznawcze i daje mu 
szansę podnoszenia jego jakości życia. 

Kontekst, w którym ma miejsce doświadczenie domaga się, by na ucze-
nie się spojrzeć przynajmniej z trzech perspektyw: wymiaru kognitywnego, 
emocjonalnego i społecznego82. Uczenie się jako proces kognitywny zakłada 
przyswojenie pewnego zasobu treści83. Myślenie o uczeniu się w wymiarze 
emocjonalnym koncentruje się na procesie obejmującym energię psychiczną 
transmitowaną przez uczucia, emocje, postawy i motywacje. Mobilizują one 
osobę do uczenia się, a jednocześnie są warunkami, na które uczenie się ma 
wpływ i które mogą być przez nie kształtowane. Natomiast uczenie się roz-

81 J. Charytański, art. cyt., s. 235.
82 K. Illeris, dz. cyt., s. 241.
83 Mechanizmy te kontrolowane są przez centralny układ nerwowy i stanowią obszar 

zainteresowania tradycyjnej psychologii uczenia się. W koncepcji Jeana Piageta umysł po-
siada podobnie jak ciało pewne struktury (choć istnieje zasadnicza różnica między życiem 
ciała i życiem umysłu) i rozwija schematy, dzięki którym jednostka przystosowuje się in-
telektualnie do otoczenia i organizuje je. Uczenie się jest rozumiane jako proces równowa-
żenia, w którym człowiek usiłuje utrzymać stałą równowagę w interakcjach z otaczającym 
ją światem poprzez przystosowywanie się do środowiska i przystosowywanie środowiska 
do własnych potrzeb. Mimo że badania J. Piageta dotyczą procesów zachodzących u dzieci 
(przyjmuje, że życie umysłowe ewoluuje w kierunku pewnej formy równowagi ostatecz-
nej, którą osiąga umysł dorosły) to wskazane przez niego mechanizmy można odnieść do 
poznawczego wymiaru uczenia się niezależnie od tego, w jakim wieku wiedza jest zdoby-
wana. J. Piaget, Studia z psychologii dziecka, PWN, Warszawa 2006, s. 17.
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76 Dorosły w procesach edukacyjnych

patrywane jako proces społeczny zachodzi w interakcjach między jednostką 
i jej otoczeniem. Oznacza to, że jest ono procesem zależnym od warunków 
historycznych, społecznych, środowiskowych. Istnieje zatem ścisły związek 
pomiędzy poziomem wydolności intelektualnej a czynnikami środowisko-
wymi stymulującymi taką wydolność84. 

W procesach uczenia się dorosłych wspomniany wymiar społeczny wy-
daje się być szczególnie istotny. Dokonuje się on na dwóch powiązanych 
z sobą poziomach: interpersonalnym, czyli na poziomie bezpośrednich lub 
pośrednich interakcji oraz bardziej podstawowym poziomie społecznym 
wpływającym na charakter tej interakcji i na zaangażowanie jednostek, które 
wyrastają w jakimś kontekście społecznym85. W społeczny wymiar uczenia 
się wpisuje się zaproponowany przez H. Sieberta paradygmat ekologiczny. 
Ukierunkowuje on zainteresowania teorii i praktyki edukacyjnej na środo-
wisko życia jednostki. Ukierunkowanie to przyznaje edukacji znaczącą rolę 
w kształtowaniu tożsamości. Prowadzi do zmiany postrzegania świata i do 
dostrzegania na nowo wartości. W takim ujęciu edukacji ważne miejsce 
zajmuje konkretne życie codzienne, przeżywanie codzienności w jej zmia-
nach, przeobrażeniach i kryzysach86. Przy tego rodzaju opisie społecznego 
wymiaru uczenia się należy też zwracać uwagę na jeszcze jedno zjawisko, 
jakim jest sytuacja społeczna. Funkcjonowanie w niej wymaga posiadania 
specyficznych kompetencji określanych mianem refleksyjności87. Wymaga 
ona od dorosłego samodzielnej i podmiotowej interpretacji znaczeń88, co 
nie może się dokonywać bez rozwijania zdolności refleksji zarówno w sensie 
poznawczym, osobowościowym, socjologicznym czy kulturowym. Refleksja 
w sensie poznawczym jako proces przemyślenia pomaga zrozumieć zarówno 

84 A. Niemczyński, M. Olejnik, Natura rozwoju intelektualnego w wieku dojrzałym, 
„Oświata i Wychowanie” 7/1988, s. 35.

85 Na poziomie interakcyjnym społeczny wymiar uczenia się jest obszarem zaintereso-
wania psychologii grupy i psychologii społecznej, a na bardziej podstawowym społecznym 
poziomie przedmiotem zainteresowań teorii socjalizacji. K. Illeris, dz. cyt. s. 25.

86 O. Czerniawska, Uczenie się jako styl życia, art. cyt. s. 19; Trendy rozwoje w zachowa-
niu ludzi dorosłych, art. cyt., s. 39.

87 M. Malewski wyjaśnia, że na kompetencje określane wspólnym mianem „refl ksyj-
ność” składają się umiejętności dwojakiego rodzaju. Pierwszą, jest zdolność krytycznego ujmo-
wania zdarzeń konstytuujących świat życia. Umiejętnością drugą są kompetencje symboliczno- 
-estetyczne. Polegają one na wyborze spośród elementów składających się na symboliczne uni-
wersum świata życia tych, które samodzielnie zintegrowane, staną się aksjologicznym układem 
odniesienia dla indywidualnego istnienia. M. Malewski, Edukacja dorosłych w pojęciowym 
zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki, art. cyt., s. 46. 

88 M. Malewski, Wstęp do polskiego wydania, w: K. Illeris, dz. cyt., s. 14.
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77Edukacja i uczenie się dorosłych

treść, jak i dynamikę uczenia się. Może ona zaistnieć tylko w sprzyjającej sy-
tuacji i odpowiednich okolicznościach (np. wymaga momentu ciszy). Może 
też zaistnieć wówczas, gdy to wszystko, czego człowiek się nauczył, może 
zostać wykorzystane w innym kontekście lub wtedy, gdy posiadaną wiedzę 
trzeba sprawdzić lub uogólnić. Tak więc z perspektywy uczenia się refleksja 
ma charakter uczenia się akomodacyjnego, które nie pojawia się natychmiast 
jako reakcja na dochodzące impulsy, ale jest ich odroczoną czasowo ‘obróbką’89 
i chociaż ma tę samą naturę co inne akomodacyjne myślenie, to jest proce-
sem bardziej rozwiniętym90.

Podejmowanie refleksji nie dotyczy więc tylko kwestii intelektualnych, ale 
także emocji, doświadczeń i kształtowania tożsamości. W kontekście uczenia 
się, zdolność refleksji ma miejsce wtedy, gdy człowiek treści uczenia się od-
nosi do własnego rozumienia siebie i wpływów, których doświadcza91. Należy 
przy tym zauważyć, że refleksyjność, podobnie jak doświadczenie, nie jest 
„wynalazkiem” ponowoczesności. Przywołuje ją bowiem wielu auto rów zaj-
mujących się teorią uczenia się92. Ponowoczesność jednakże zwróciła uwagę 
na jej znaczenie nie tylko w procesach edukacyjnych, ale przede wszystkim 
w odniesieniu do skutków, które będą się wyrażały w sposobie radzenia sobie 
z codziennością i podnoszeniem jakości życia. W ten sposób zostaje określo-
ny społeczny i osobowościowy wymiar refleksji: Współcześnie refleksyjność 
powinna być rozumiana głównie i przede wszystkim w relacji do ogólnych wa-
runków społecznych, co oznacza, że jednostka nieustannie musi wybierać wła-
sną drogę, nie tylko w wymiarze zewnętrznym, spośród różnego rodzaju spo-
łecznych ofert, ale także wewnętrznym, tj. w kategoriach celów życia, stylu życia 
i tożsamości93. Refleksyjność otwiera zatem przed dorosłym szansę na odnale-
zienie swojego miejsca w szybko zmieniającej się rzeczywistości i zachowanie 
tożsamości. Pomaga radzić sobie z pustką i utratą orientacji dzięki indywidu-
alnym relacjom człowieka z sobą samym i w sytuacjach społecznych.

Kształtowanie postawy refleksyjności, charakterystyczne dla procesu 
uczenia się, staje się wymogiem współczesności. W procesie edukacji będzie 

89 K. Illeris, dz. cyt., s. 55.
90 Obok refl ksji rozumianej w wymiarze poznawczym w procesach uczenia się rozwi-

nęła się koncepcja refl ksji w działaniu. Donald Schön określa ją jako „konwersację z bieżą-
cą sytuacją”. Cyt. za: B.D. Gołębniak, Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – reflek-
syjność, Wyd. Edytor, Toruń-Poznań 1998, s. 92.

91 K. Illeris, dz. cyt., s. 100.
92 Zob. B.D. Gołębniak, dz. cyt., s. 92.
93 K. Illeris, dz. cyt., s. 103.
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78 Dorosły w procesach edukacyjnych

zatem chodziło o systematyczne dostarczanie dorosłym okazji do zaplanowa-
nej refleksji. Prowadzi do niej regularna analiza własnych osiągnięć. Jest ona 
związana z poznaniem mocnych i słabych stron ucznia oraz nauczyciela, jak 
również z uświadomieniem celu podejmowanego wysiłku94. Chociaż zgod-
nie z ideą całożyciowego uczenia się powinno ono odbywać się na wszystkich 
poziomach edukacji i we wszystkich wymiarach życia, to jednak posiada ono 
swoje szczególne znaczenie w odniesieniu do ludzi dorosłych. 

Z refleksją o uczeniu się związana jest także koncepcja metauczenia się 
albo w szerszym ujęciu metapoznanie. Zakłada ona, że istnieje pewna nad-
rzędna forma uczenia się w takiej bądź innej postaci, która ma charakter 
ogólny i determinuje indywidualne procesy uczenia się95. Dokonuje się ono 
poprzez odnoszenie się do sprawy zespołowego i indywidualnego uczenia 
się w trakcie rozwiązywania wybranego problemu i odpowiadania na pyta-
nie, czego nauczyliśmy się o uczeniu się. Wprawdzie taka refleksja nad ucze-
niem się może stać się sloganem, jeżeli zostanie potraktowana jako wymóg, 
że zdobycie wiedzy domaga się wcześniejszego treningu w zakresie uczenia 
się. Może jednak uświadomić zapotrzebowanie na nowe formy uczenia się96. 
Dlatego też zaproponowane przez K. Illerisa wymiary uczenia się: poznaw-
czy, emocjonalny i społeczny ukazują, że podczas uczenia się zachodzi pro-
ces wewnętrzny, którym jest przyswajanie wiedzy i zewnętrzny, który pole-
ga na interakcjach społecznych zachodzących między osobą uczącą się a jej 
materialnym i społecznym środowiskiem. Dlatego uczenie się, obejmując 
składowe indywidualne i społeczne w przypadku człowieka dorosłego, nie 
może omijać szeroko rozumianego procesu samokształcenia, autoedukacji, 
autoformacji. 

Definiując samokształcenie w optyce fenomenologicznej, D. Demetrio 
zwraca uwagę na świadome i zaplanowane uczestnictwo człowieka w pro-
cesie konstruowania siebie. Zasada ta dotyczy doboru środków właściwych 
dla realizacji celów i zaspokajania potrzeb w obrębie zmian, jakie przynosi 
upływający czas97. Stąd też samokształcenie może przyjmować różny cha-
rakter, ale zawsze ma w nim miejsce introspekcja i autorefleksja98, dzięki 

94 S.G. Paris, L.R. Ayres, Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, Wyd. WSiP, 
Warszawa 1997, s. 111.

95 K. Illeris, dz. cyt., s. 56.
96 Tamże, s. 54.
97 Zob. O. Czerniawska, Dylematy andragogiki, art. cyt., s. 114.
98 O. Czerniawska przywołuje typologię francuskiego andragoga Philippe Carré, który 

wyodrębnił 5 modeli samokształcenia: integralny (samokształcenie realizowane w insty-
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79Edukacja i uczenie się dorosłych

którym dorosły uczy się, wykorzystując własne doświadczenia i potrzeby. 
Za jeden z istotnych sposobów sprzyjających rozwojowi umiejętności sa-
mokształcenia można uznać propozycje kształcenia na dystans99. Edukacja 
na odległość, rozumiana dziś głównie jako e-learning, jest spadkobiercą 
kształcenia korespondencyjnego, w którym wyraźnie występują wskazane 
przez Knuda Illerisa poznawcze, emocjonalne i społeczne wymiary uczenia 
się. W wymiarze poznawczym w kształceniu zdalnym szczególną rolę od-
grywają mechanizmy rządzące procesami percepcji i uwagi. Użyteczne przy 
tym jest nieświadome korzystanie z zasobów własnych, gdyż uczestnik jest 
oddzielony od bezpośredniej pomocy i nadzoru nauczyciela. Specyficzna 
forma łączności z nauczycielem domaga się świadomego i celowego urucha-
miania sfery emocjonalnej. Istotnym czynnikiem jest tutaj motywacja i stan 
istniejącej przedwiedzy, gdyż uczestnik kształcenia na odległość samodziel-
nie zmaga się z koniecznością równoważenia stanu własnej niewiedzy. Dla-
tego w kształceniu na dystans nie powinno zabraknąć interakcji, które będą 
motywację uczestników podtrzymywały i wyzwalały. Nadaje to procesowi 
uczenia się na odległość wymiar społeczny. 

Uczestnicy wspomnianej formy edukacji są gotowi podjąć kontakt z in-
nymi uczestnikami i organizatorami. Emocje i motywacja edukacyjna okre-
ślają interakcje społeczne także wychodzące poza obszar bezpośrednich 
uczestników konkretnej formy kształcenia100. Wykorzystanie podstawowych 
zasad uczenia się poza siedzibą instytucji kształcącej, w dowolnym dla sie-
bie czasie i przyjaznym, bliskim otoczeniu wzmacnia możliwości retrospek-
tywnego myślenia i uczy postrzegać codzienność jako sytuację edukacyjną. 
Dzięki temu samodzielne uczenie się (choć często wspomagane poradnika-
mi, pomocami naukowymi) sprzyja samopoznaniu i adekwatnej ocenie wła-
snych możliwości i umiejętności. Poza tym kształcenie na dystans weryfikuje 
odpowiedzialność, jaka spoczywa na dorosłym w procesach autoedukacji, 
a także motywację do uczenia się, jako że to uczący się decyduje o czasie 

tucjach, służy pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu umiejętności), egzystencjalny (korzystanie 
z doświadczeń, nacisk położony na treści poznawcze i rozwój hermeneutyczny), edukacyj-
ny (służy ułatwianiu uczenia się), społeczny (sytuacja uczestniczenia w grupie), poznawczy 
(zawiera elementy poprzednio omówionych, a różni się od nich wzmożona aktywnością 
poznawczą). Zob. O. Czerniawska, Dylematy andragogiki, art. cyt., s. 114-115. 

99 Szerzej piszę o tym w: Edukacja na odległość i kształcenie dorosłych, art. cyt., s. 139- 
-158.

100 J. Bednarek, E. Lubina, Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Wyd. PWN, 
Warszawa 2008, s. 36-57.
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80 Dorosły w procesach edukacyjnych

i tempie pracy. Musi on nadto podejmować decyzje organizacyjne i strate-
giczne, łączyć uczenie się z codziennością. 

Powyższe spostrzeżenie pokazuje, że człowiek w ponowoczesności znaj-
duje się zarówno w sytuacji korzystania z ofert edukacyjnych instytucji kształ-
cących, jak i w sytuacji uczenia się w codzienności. Aktywność edukacyjna, 
którą podejmuje, często stawia dorosłego w niewygodnej i wymagającej od-
miennych od pełnionych zadań, roli ucznia. Komplikacja ta wynika z tego, że 
dorosły nie zawsze czuje się odpowiedzialny za proces uczenia się, w którym 
uczestniczy (a może po prostu nie otrzymał takiej szansy). Z kolei uczenie 
się z codzienności zakłada ową odpowiedzialność i tworzy dla dorosłego na-
turalne środowisko uczenia się. Jednak do optymalnego wykorzystania tej 
możliwości dorosły nie zawsze jest przygotowany. Dlatego idea całożyciowe-
go uczenia się, doceniając rolę doświadczeń w uczeniu się dorosłego, zachęca 
do refleksji nad możliwie wieloma obszarami, które pozwalają człowiekowi 
zamieniać doświadczenia codzienności na doświadczenia edukacyjne. Jedną 
z takich przestrzeni jest sfera jego duchowości, wiary i religijności. Religia 
jako relacja pomiędzy człowiekiem i rzeczywistością transcendentną w prze-
ciągu dziejów nieustannie towarzyszy człowiekowi i zawsze stanowi dla nie-
go problem101. Rodząc nieustanne pytania o swoją naturę i jej zakorzenienie 
w bycie ludzkim, religia otwiera perspektywę doświadczeń, które w przypad-
ku człowieka dorosłego podlegają interpretacji, tworząc bogatą przestrzeń 
szeroko rozumianego uczenia się i korzyści, jakie mogą z niego płynąć102. 

Zaproponowana refleksja nad dorosłością i uczeniem się nie zakłada sys-
tematyzacji zakresów i pojęć. Kryje się za nią intencja pokazania bogactwa 
i trudności edukacyjnego wspomagania dorosłego w realizacji życiowych 
zadań. Owa próba zrozumienia procesu stawania się dorosłym skłania do 
odkrywania obecności dorosłego w procesie edukacyjnego wsparcia. Coraz 
liczniejsze koncepcje opisujące dorosłość nie tylko ukazują specyficzne dla 
dorosłości cechy psychiczne i duchowe, obecność i funkcjonowanie w spo-
łeczności, a także (a może przede wszystkim) uwrażliwiają na wyzwania, 
przed jakimi staje w swojej codzienności człowiek dorosły. Te najbardziej 
charakterystyczne określane mianem zadań dorosłości tworzą przestrzeń, 
w której dokonuje się rozwój dorosłego. To z kolei pozwala mówić o tym, 
że wręcz całe życie dorosłego może być uznawane za „zadanie”. Ten sposób 

101 Z. Zdybicka, Człowiek i religia, Wyd. Kul, Lublin 1977, s. 16.
102 T. Schüler nazywa je kapitałem tożsamościowym, ludzkim i społecznym. Zob. E. Ku-

rantowicz, O uczących się społecznościach, dz. cyt., s. 12-13.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



81Edukacja i uczenie się dorosłych

spojrzenia na życie człowieka daje szansę na to, by doświadczenia i ich in-
terpretacja stanowiły istotny dla niego czynnik rozwojowy. Warto przy tym 
zauważyć, że w gąszczu informacji ludzkie doświadczenia są często niełatwe 
do zidentyfikowania. 

Płynność i zmienność codzienności uniemożliwiają odnalezienie jakich-
kolwiek stabilnych odniesień także w przypadku ludzi dorosłych. Dlatego też 
przebieg procesów rozwojowych i związane z nimi zadania dorosłego nie są 
w stanie określić kondycji dorosłego w ponowoczesności. Ich wartość kryje 
się natomiast w tym, że mogą stanowić inspirację dla jednostki w prowadze-
niu refleksji nad jego kondycją osobistą i społeczną. Stąd też koncepcje do-
rosłości pokazują nie tyle, jak procesy stawania się dorosłym powinny prze-
biegać, lecz opisują, jak może ich dorosły doświadczać. Prowokują ponadto 
pytania o to, jak postrzegana jest dorosłość w ponowoczesności.

Potrzeba stawiania czoła wyzwaniom codzienności kieruje uwagę doro-
słego w stronę edukacji. Chodzi o znalezienie przez dorosłego odpowiedzi 
na pytania o miejsce i znaczenie uczenia się dla jego dorosłości. Pokazuje to, 
czy dorosły dostrzega w kształceniu potencjał, który pomoże mu w realiza-
cji stojących przed nim zadań, a przez to wspomoże go w jego rozwoju. Do 
tego, żeby uznać, iż dorośli podejmują aktywność edukacyjną wystarcza na-
wet pobieżna obserwacja codzienności. Co więcej, niezależnie od tego, jakie 
kryteria przypisuje się działaniom określanym mianem „uczenia się”, ma ono 
miejsce w ciągu całego życia człowieka. Nadto ma ono miejsce w różnych 
okolicznościach. Dorosły uczy się poprzez codzienną aktywność w sposób 
mniej lub bardziej zamierzony. Poza tym jego życie nosi w sobie znamiona 
wyzwania do nieustannej refleksji nad wydarzeniami zaplanowanymi i nie-
spodziewanymi. Jego wewnętrzne możliwości oraz zdolność do interakcji 
społecznych są szansą, by codzienne wydarzenia oraz sytuacje stały się do-
świadczeniami edukacyjnymi. 

Refleksja nad dorosłością i uczeniem się pokazuje, że dla dorosłego istot-
ne stają się pytania o sens życia i o to, jak żyć. Fakt ten uświadamia między 
innymi to, że wobec tych problemów andragogika nie może pozostać obo-
jętna. Rodzące się w dorosłych egzystencjalne pytania dotyczą poszukiwań 
ich ontologicznych i epistemicznych ram egzystencji i bycia, jak też natury 
egzystencji oraz tożsamości. Analizowane koncepcje dorosłości sygnalizują 
istnienie doświadczeń wykraczających poza sferę naturalnego poznania oraz 
potrzeb człowieka i kierują go ku transcendencji. Szerzej obszarem tym zaj-
muje się teologia, wykorzystując także metody nauk społecznych (przykład 
stanowi choćby przedstawiona koncepcja wędrowania w wierze J. Fowlera). 

Moderacyjne i synergiczne... - 6
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Sytuacja ta uświadamia, że w celu doceniania idei całożyciowego uczenia 
się konieczne staje się pokazywanie dorosłemu coraz to nowych obszarów, 
w których może się on uczyć. Istotne znaczenie w tym względzie można 
przyznać edukacji religijnej dorosłych. 

2.2. Edukacja religijna dorosłych

Stawanie się dorosłym i wspomaganie tego procesu przez edukację do-
konuje się w określonych kontekstach kulturowych oraz społecznych. Mają 
one wpływ zarówno na kształtowanie systemów edukacyjnych, jak i na 
różne obszary życia jednostki. W kręgu kultury europejskiej jedną z per-
spektyw, których nie sposób pominąć, jest chrześcijaństwo i wypracowana 
w kręgu tej religii idea nauczania, w tym nauczania opartego na źródłach 
chrześcijańskich. 

Wiara chrześcijańska opiera się na przekonaniu o obecności Boga w ludz-
kiej historii od jej początków. Chrześcijanie wierzą, że to Bóg stworzył czło-
wieka i zaprosił go do udziału w swoich przymiotach: szczęściu, życiu i mi-
łości. Mimo że człowiek przez grzech odrzucił to zaproszenie, to Bóg w akcie 
miłości do człowieka wyzwolił go z grzechu i obdarzył zbawieniem w Jezusie 
Chrystusie. Dlatego chrześcijanie wierzą, że prawdę o miłości Boga do lu-
dzi najpełniej nie tylko głosił, ale i potwierdził swoim życiem Jezus Chrys-
tus, który sam siebie nazwał Bogiem i Mesjaszem103. Jego naukę oraz teksty 
chrześcijanie nazywają Objawieniem104. 

W chrześcijaństwie objawienie traktowane jest jako odsłanianie Boga swej 
tajemnicy oraz znaczenia zbawczych czynów i słów adresowanych do czło-
wieka. Objawienie Boże zawiera zaproszenie Boga skierowane do człowieka, 
by podjął się współpracy z Bogiem celem otrzymania daru pełni życia – zba-
wienia105. Bóg wielokrotnie i w różnorodny sposób odkrywał tę tajemnicę, ale 

103 KKK 50-67.
104 Objawienie w teologii oznacza: ujawnianie się Boga ludziom w ciągu dziejów jako 

Pana i Zbawcy. Bóg nie jest bezpośrednio poznawalny przez człowieka, jest Bogiem „ukry-
tym”. Objawia się jednak ludziom w różny sposób, chcąc przez to ukazać i zrealizować swój 
plan zbawienia. Dokonuje tego objawienia etapami, a w pełni w osobie i dziele Chrystusa. 
To Boże Objawienie, przekazywane z pokolenia na pokolenie przez Kościół, niesie zbawie-
nie ludziom wszystkich czasów. Zob. W. Łydka, Objawienie Boże, w: Słownik teologiczny, t. 2, 
pr. zb. pod red. A. Zuberbiera, Wyd. Księgarnia św. Jacka, Katowice 1989, s. 11-13.

105 W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, t. 1, Wyd. KUL, Lublin 1972, s. 10.
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83Edukacja religijna dorosłych

najgłębszą prawdę o sobie i o zbawieniu człowieka odsłania w osobie Jezusa 
Chrystusa, który jest pośrednikiem i pełnią całego objawienia. Kościół na 
Soborze Watykańskim II przedstawiając swoje rozumienia Objawienia Boże-
go, zwraca uwagę na jego aspekt egzystencjalny, interpretacyjny i osobowy106. 
Egzystencjalny charakter objawienia Bożego uświadamia, że objawienie 
Boże skierowane jest do człowieka. Wyraża ono rzeczywistość relacji pomię-
dzy Bogiem i człowiekiem. Oznacza to, że Objawienie Boże nie wyczerpu-
je się i nie zamyka tylko na pouczeniu człowieka o prawdach i tajemnicach 
wiary, lecz przedstawia zbawczą interwencję Boga względem człowieka na 
przestrzeni całej historii. Z kolei o aspekcie interpretacyjnym można mówić 
z uwagi na to, że objawienie Boże istnieje przez czyny i słowa. Bóg odsłania 
ludziom swoją tajemnicę poprzez wydarzenia, osoby, rzeczy, które są dla lu-
dzi znakami ukazującymi im zbawczy plan Boga. Należy jednak zauważyć, 
że dając się ludziom poznać za pomocą wydarzeń, Bóg jednocześnie nade 
wszystko objawia swoja wolę przez słowa (nauczanie proroków, a głównie 
słowa Jezusa Chrystusa). Pomiędzy objawianiem się Boga poprzez wydarze-
nia i słowa istnieje łączność i współzależność. Dopełniają się one wzajemnie 
i uzupełniają. Wydarzenia (dzieła Boga) są potwierdzeniem, świadectwem 
orędzia Bożego zawartego w objawieniu przez słowa. Z kolei słowa zwiastują 
czyny i odsłaniają ich religijny sens. Wreszcie aspekt osobowy podkreśla, że 
objawienie Boże wykracza poza zwyczajną komunikację słowną i przyjmuje 
charakter osobowego spotkania miedzy Bogiem a człowiekiem. Bóg zapra-
sza człowieka do wspólnoty z sobą w duchu przyjaźni. Można zatem mówić 
o „pedagogii Bożej”, czyli o stopniowym udzielaniu się Boga i przygotowy-
waniu człowieka na przyjęcie nadprzyrodzonego objawienia107. Dla chrze-
ścijan tak rozumiane objawienie stanowi źródło wiary. Objawienie zawarte 
w Piśmie Świętym jest kontynuowane przez sukcesję apostolską108. 

Przekazywanie objawienia Bożego odbywa się głównie poprzez formę 
określaną jako katecheza, której zakres i funkcje wykraczają poza to, co kry-
je się w pojęciu „nauczanie”109. Pojęcie „nauczanie” w odniesieniu do kate-
chezy oznacza uczenie się, jak żyć Ewangelią. Z tego powodu nie może ono 
być utożsamiane z samym przekazywaniem wiedzy religijnej, chociaż nie 

106 KO 2.
107 KKK 53.
108 Przez Tradycję Kościół w swej nauce, w swym życiu i kulcie uwiecznia i przekazuje 

wszystkim pokoleniom to wszystko, czym on jest, i to wszystko, w co wierzy. Zob. KKK 78. 
109 Zob. R. Murawski, Katecheza chrzcielna w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego 

czasów apostolskich, dz. cyt., s. 36-25.
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84 Dorosły w procesach edukacyjnych

powinno jej pomijać. Wiedza religijna ma służyć rozwojowi wiary poprzez 
objaśnianie i odsłanianie jej tajemnic. Dlatego poznawaniu naturalnemu tre-
ści religijnych towarzyszy poznanie wiary, które w swej istocie różni się od 
poznania naturalnego, ale go nie wyklucza i mu się nie sprzeciwia. Stanowi 
ono wsparcie umożliwiające osobie otwarcie się na „rzeczywistość sacrum”. 
Poznanie religijne pozwala porządkować życie społeczne, a człowiekowi 
otwierać się na świat oraz dokonywać interpretacji w perspektywie escha-
tologicznej110. Ponadto pojęcie to zakłada, że wiara wykracza poza to, co po-
wszechnie rozumiane jest jako wiedza religijna111.

Źródło nauczania religijnego (w rozumieniu wiary katolickiej), niezależ-
nie od tego, w jakiej formie odbywa się edukacja, stanowi Objawienie i jego 
interpretacja. Treści nauczania zawarte są zatem w Piśmie Świętym i Trady-
cji, którą Kościół przekazuje m.in. w liturgii i dokumentach Kościoła. Jed-
nym z nich jest Katechizm Kościoła Katolickiego112. W dokumentach tych 
na różne sposoby eksponowana jest prawda wiary o tym, że słowem Bożym 
jest „Jezus Chrystus, Słowo, które stało się człowiekiem, i że Jego głos nadal 
brzmi przez Ducha Świętego w Kościele i świecie”113. Oznacza to, że osoba 
Jezusa Chrystusa jest jedynym źródłem i dawcą zbawczego orędzia114. 

Źródła nauczania w kształceniu religijnym posiadają znaczenie pierw-
szorzędne ze względu na ich autora115 – odmiennie niż w naukach ścisłych 
i technicznych, dla których posiada to drugorzędne znaczenie. Pewne po-
dobieństwo w odniesieniu do ważności pochodzenia treści występuje na-

110 Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., s. 22.
111 W odniesieniu do uczenia się dorosłych szerzej tę kwestię omawiam w: Wiara reli-

gijna obszarem uczenia się dorosłych, w: Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej prze-
strzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń, pr. zb. pod red. M. Pikuły i A. Dudak, 
Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 85-93.

112 OIK 45; CT 25; DOK 94-96.
113 DOK 94.
114 Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., s. 55-82.
115 Autorstwo Pisma Świętego związane jest z zagadnieniem natchnienia. Natchnienie 

biblijne określane jest jako bezpośredni, pozytywny i nadprzyrodzony wpływ Boga na umysł 
i wolę piszącego, dzięki czemu powstała pod tym wpływem księga jest dziełem dwóch autorów: 
autora głównego – Boga i autora podporządkowanego – człowieka. Oznacza to, że Biblia po-
wstała dzięki współpracy Boga z człowiekiem i dlatego zawiera w sobie właściwości obydwu 
autorów. Właściwościami wynikającymi z Bożego autorstwa są: prawda i świętość Biblii. 
Natomiast styl, sposób myślenia, wrażliwość, wyobraźnia człowieka ukształtowały „ludzką” 
stronę Biblii. Dlatego na Biblię należy zawsze patrzeć w aspekcie głębi i złożoności Bożego 
działania i w aspekcie słowa Bożego wyrażonego w sposób właściwy dla danej epoki. Zob.  
J. Kudasiewicz, Natchnienie Pisma św., w: Słownik teologiczny, t. 1, Wyd. Księgarnia św. Jac-
ka, Katowice, s. 345-349.
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85Edukacja religijna dorosłych

tomiast w stosunku do nauk humanistycznych (literatura, kinematografia, 
teatr, sztuki wizualne) oraz nauk społecznych, w których autorstwo narracji 
lub dyskursu naukowego posiada ważność pierwszoplanową. Dlatego re-
fleksja nad nauczaniem religijnym wymaga choćby krótkiej charakterystyki 
źródeł, na których ono się opiera oraz bogactwa, jakie zawierają one dla pro-
cesów uczenia się.

Biblia stanowiąca podstawowe źródło wiary chrześcijańskiej116 dostarcza 
treści, które pozwalają odkrywać tajemnicę Boga. Przekazali je w kontekście 
ich życia autorzy, określani przez teologię jako natchnieni117. Dlatego kształ-
cenie oparte o źródło, jakim jest Biblia, uwrażliwia na odkrywanie Bożego 
wezwania skierowanego do człowieka, a nie stanowi gotowych rozwiązań na 
problemy i pytania związane z codziennym życiem człowieka. Nie oznacza 
to jednocześnie zamknięcia się Biblii na problemy człowieka. Wręcz prze-
ciwnie, poznawanie Biblii ma pomagać człowiekowi w ukazywaniu tego, co 
Bóg chce przekazać człowiekowi i do czego go wzywa w konkretnej sytuacji 
życiowej, jak również ma ułatwiać człowiekowi odczytywanie treści biblijnej 
i jej znaczenie dla jego aktualnej rzeczywistości118.

Za kolejne źródło treści w katolickim kształceniu religijnym uznawa-
na jest liturgia, która stanowi niezastąpione źródło, z którego wierni czerpią 
ducha prawdziwie chrześcijańskiego119. Zawiera ona również bogatą treść 
nauczania120, gdyż sama liturgia i teksty w niej używane zawierają istotne 
treści wiary oraz stanowią fundament odkrywania, że przeszłość i przy-
szłość his torii zbawienia koncentrują się w teraźniejszości. Odkrywanie tej 
rzeczywistości wymaga nie tylko poznania znaczenia obrzędów, lecz także 

116 Chociaż wspólnoty chrześcijańskie różnią się pod względem nauki i sposobu życia, 
a także w szczegółowych poglądach na temat Pisma Świętego, to wszystkie są zgodne, 
co do tego, że pisma Starego i Nowego Testamentu stanowią źródło i normę wiary. Zob.  
Z. Marek, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, Wyd. WAM, Kraków 1998, s. 99.

117 Oznacza to, że za głównego autora Biblii uznaje się Boga. Dlatego przeświadczeniu 
temu towarzyszy potrzeba poprawnego korzystania z Biblii jako źródła treści wiary, co 
oznacza nabywanie umiejętności odczytywania Pisma Świętego. W kształceniu religijnym 
wyraża się to w tak zwanej aktualizacji, która nie jest dowolnym działaniem zmierzającym 
do objaśniania tekstów biblijnych, lecz musi się kierować określonymi zasadami i metoda-
mi, by doprowadzić do właściwego rozumienia Biblii, a rozwijanie tej umiejętności należy 
do istotnych zadań edukacji religijnej dorosłych. Przyjęcie tych zasad podyktowane jest 
dostrzeżeniem historycznego, dynamicznego i egzystencjalnego aspektu objawienia. Zob. 
KO 11-12.

118 Z. Marek, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, dz. cyt., s. 103.
119 KL 14.
120 KL 33.
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kształtowania postaw. Dlatego można powiedzieć, że ma ona wpływ na roz-
wój życia chrześcijańskiego. Należy jednak podkreślić, że jest to możliwe 
tylko wówczas, gdy proces formacji chrześcijańskiej zostanie poprzedzony 
przeżywaniem wartości ludzkich poprzez kształtowanie takich umiejętno-
ści, jak: okazywanie wdzięczności, zdolność przebaczania i przepraszania, 
zdolność słuchania121. Jest to istotne w przypadku liturgii rozumianej jako 
źródło nauczania, gdyż dzięki temu osoba może łatwiej otwierać się na do-
świadczenia określane w wychowaniu religijnym jako „doświadczenia pod-
stawowe”. Dochodzi do nich człowiek, gdy poprzez jednostkowe doświad-
czenia odkrywa ukryte podstawy swego bytu. Doświadczenie podstawowe 
jest doświadczeniem różnicy między warunkowością a bezwarunkowością, 
skończonością a wiecznością. Człowiek, uświadamiając sobie te granice, od-
krywa, że w całym swym bycie utrzymywany jest przez jakąś siłę i prawdę, 
która przerasta rozum ludzki i która nie jest człowiekowi podporządkowana. 
Doświadczenia podstawowe w swym charakterze transcendentnym otwarte 
są na dalszą interpretację, dlatego w kształceniu religijnym doświadczenia 
ludzkie uznawane są za pomoc w odkrywaniu relacji pomiędzy człowiekiem 
i Bogiem. Nie są to jednak jedyne doświadczenia. Jan Charytański wskazuje 
na doświadczenia religijne, które mają miejsce wówczas, gdy doświadczają-
cy siebie, zwłaszcza w kontakcie z innymi i ze światem, odkrywa ostateczny 
sens bytu, odkrywa prawdę, otwiera się na Transcendencję i staje się zdolnym 
do odpowiedzialnego podejmowania służby w tym świecie. Tak w immanencji 
człowiek odkrywa Transcendencję zbawczej rzeczywistości Boga122. 

W refleksji nad kształceniem religijnym opartym na Biblii i liturgii do-
chodzi do głosu jeszcze jeden istotny element, jakim jest zwrócenie uwagi na 
symbole123 – ich znaczenie i rozumienie. Symbol rozumiany jako sugestyw-
ny fenomen o określonym znaczeniu dotyka głębi ludzkiego bytu. Symbole 
odzwierciedlają ludzkie przeżycia i doświadczenia, wyrażają rzeczywistość 
niedoświadczaną oraz zawierają w sobie apel i wezwanie. W kształceniu reli-
gijnym wykorzystuje się zarówno symbole przedmiotowe, jak i czynnościo-
we, a ich religijno-pedagogiczna korelacja uwzględnia symbole wywodzące 
się z życiowych doświadczeń oraz symbole pochodzące z tradycji biblijno- 

121 A. Hajduk, Katecheza i liturgia, Wyd. WAM, Kraków 1999, s. 61-66.
122 J. Charytański, art. cyt., s. 238.
123 Dla edukacji religijnej symbole stanowią niemal wyzwanie, gdyż stwarzają przestrzeń, 

która prowadzi do rzeczywistości niewidzialnej. Należy jednak zaznaczyć, że w liturgii obec-
ne są zarówno symbole, jak i znaki. Zob. A. Hajduk, Wychowanie do rozumienia znaków 
i symboli liturgicznych, „Horyzonty Wiary” 9(1998)2, s. 5-18.
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-chrześcijańskiej124. Dzięki temu może zaistnieć realna szansa wprowadzenia 
harmonii pomiędzy słowem Bożym odczytywanym z kart Biblii i celebro-
wanym w liturgii a konkretną egzystencją ludzką. Możliwe jest to jednak 
tylko wówczas, gdy człowiek zostanie wprowadzony w symboliczny wymiar 
rzeczy. W procesie tym istotną rolę może odgrywać edukacja religijna, która 
nie poprzestając na zaznajomieniu z pojęciami dotyczącymi symboli, będzie 
tworzyła środowisko ich doświadczania i przeżywania125.

Wykładnię wiary czerpanej z Pisma Świętego i Tradycji zawiera Ka-
techizm Kościoła Katolickiego, który jest aktem urzędu nauczycielskiego 
Kościoła i syntezuje normatywnie całość wiary katolickiej. Stanowi on dla 
Kościoła punkt odniesienia dla autentycznego wykładu treści wiary126. Jest 
to aktualne wyrażenie tradycji Kościoła i norma dla nauczania wiary127. Sta-
nowi on syntezę podstawowych wydarzeń i prawd zbawczych i dostarcza  
autentycznej interpretacji słowa Bożego. Uznaje się go za źródło treści posia-
dające rangę zwyczajnego nauczania Kościoła128. Katechizm swoje szczegól-
ne miejsce w edukacji religijnej zajmuje od XVI wieku, gdy stał się głównym 
i uprzywilejowanym środkiem duszpasterskim i dydaktycznym w Kościołach 
chrześcijańskich129. Stanowi on dla wierzących stały punkt odniesienia w za-
kresie wiary i moralności i jednocześnie, mimo charakteru doktrynalnego, 
jego treść otwiera na refleksję w przestrzeni pytań egzystencjalnych. Pozwala 
odkryć, że chrześcijaństwo nie jest tylko sumą prawd, obowiązków i środ-
ków zbawienia130. Katechizm jako wykład istotnych i podstawowych treści 
wiary ma służyć pogłębianiu świadomości wiary, by w ten sposób przyczy-
niać się do dojrzewania osoby we wszystkich jej wymiarach. Realizacji tego 
celu powinna sprzyjać edukacja religijna dorosłych poprzez kształtowanie 
umiejętności możliwie najbardziej optymalnego wykorzystania tego źródła 

124 E.J. Korherr, Myślenie w kategoriach symboli, Horyzonty Wiary 6(1995)3, s. 3-9 (3-14).
125 A. Hajduk, Wychowanie do rozumienia znaków i symboli liturgicznych, art. cyt.,  

s. 5. K. Misiaszek, Próba poszukiwania zasad używania języka w katechezie, w: Pedagogika 
wiary, pr. zb. pod red. A. Hajduka, J. Mółki, Wyd. WSFP „Ignatianum” WAM, Kraków 2007,  
s. 330-332.

126 Z. Marek, Zbawcze orędzie w posłudze katechetycznej, w: Katecheza Kościoła w świetle 
Dyrektorium ogólnego o katechizacji, pr. zb. pod red. A. Hajduka, Wyd. WAM 1999, s. 113-
-116.

127 DOK 120. 
128 Zob. Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., s. 82.
129 R. Murawski, Geneza i  założenia Katechizmu Kościoła katolickiego, „Seminare” 

10(1994), s. 37.
130 J. Charytański, Rzeczywistość miłości w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Wyd. 

WAM 1998, s. 12.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



88 Dorosły w procesach edukacyjnych

treści131. W procesie tym jest miejsce zarówno na przedstawienie jego tre-
ści, wyjaśnienie, jak i na osobiste studium. Z kolei poznanie tekstu stanowi 
punkt wyjścia do osobistej i wspólnotowej refleksji nad odniesieniami do 
poszczególnych sfer życia132. 

Edukacja religijna (najczęściej w formie katechezy) skierowana jest do 
każdego ochrzczonego – bez względu na wiek, uwarunkowania osobiste 
i społeczne133. Jej wielowymiarowy charakter oraz funkcje, jakie realizuje, 
wpisują się w założenia idei całożyciowego uczenia się, wychodząc z założe-
nia, że proces ten powinien towarzyszyć człowiekowi przez całe życie i być 
dostosowany do aktualnych jego możliwości i potrzeb. Dlatego powinna 
ona przybierać odpowiedni charakter, uwzględniając adresata i środowisko, 
w którym żyje134. Można zatem uznać, że realizuje swoje zadania na drodze 
kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego, co pociąga za so- 
bą – jak kształcenie w każdej innej dziedzinie – także potrzebę refleksji nad 
pojęciami edukacja i uczenie się135. 

Przyjmując, że edukacja człowieka ma zawsze związek z jego działaniem, 
należy również przyjąć, że dokonuje się ono także w obszarze życia religij-
nego, ale w ścisłym związku z innymi obszarami aktywności człowieka. Tak 
rozumiana edukacja religijna nie ogranicza się do wprowadzania w okre-
śloną religię (choć go nie pomija ani nie pomniejsza), lecz może stanowić 
kształcenie w zakresie różnorodnych kompetencji życiowych człowieka. 
Bogusław Milerski nazywa ten proces „kształceniem w horyzoncie religii”, 
które obejmuje oprócz wychowania do religii kształtowanie życia człowieka 
w horyzoncie sensów, wartości, treści i wydarzeń. Ich nośnikiem jest szeroko 
pojęta tradycja i współczesna praktyka danej religii. Przyjęcie tak szerokiej 
definicji upoważnia do ujęcia kształcenia religijnego w kategoriach odnowy 
życia człowieka, którego istotną częścią jest doświadczenie ingerencji Tego, 
w którego wiara jest podzielana przez uczestników edukacji religijnej136. 

131 Zob. K. Misiaszek, Założenia teologiczno-dydaktyczne dla polskiego katechizmu dla 
dorosłych, „Katecheta” 47(2003)2, s. 4-9.

132 S. Pintor, Katechizm Kościoła Katolickiego. Wytyczne do lektury i praktycznego korzy-
stania, Wyd. Księży Sercanów, Kraków 1998, s. 43-44.

133 K. Misiaszek, Motywy na rzecz katechezy dorosłych, „Studia Theologica Varsaviensia” 
47(209)nr 1, s. 13-25; tenże, Katecheza dorosłych w dokumentach Kościoła „Horyzonty Wia-
ry” 12(2001)2, s. 31-47.

134 OIK 77-97; DOK 167-176.
135 L. McKenzie, R.M. Harton, The Religious Education of Adults, Wyd. Smyth & Helwys 

2002, s. 29.
136 B. Milerski, Odnowienie umysłu, czyli o refleksyjnym charakterze kształcenia religijne-
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89Edukacja religijna dorosłych

Edukacja ta proponuje odniesienie religii do całej rzeczywistości ludzkiej, 
bo tylko w tej relacji kształtuje się sens ludzkiego życia. W procesie tym istot-
ną rolę odgrywają wspominane już wcześniej doświadczenia, poprzez które 
konkretny człowiek ujrzy siebie w innym niż dotychczas środowisku, na wyż-
szym poziomie bytowania z szansą jego udoskonalania137. Należy je rozumieć 
jako egzystencjalne spojrzenie w przyszłość, co łączy się z zadaniem edukacji 
dorosłych, jakim jest podnoszenie jakości życia, a jednocześnie daje szan-
sę otwarcia się na transcendencję. Interpretacja zasadniczych problemów 
współczesności umożliwia zajęcie właściwego stanowiska wobec wartości 
doczesnych poprzez postrzeganie życia człowieka w perspektywie eschato-
logicznej138. Zatem, zadaniem tak rozumianej edukacji religijnej jest nie tyl-
ko pouczanie o nowej sytuacji człowieka, ale przede wszystkim dawanie mu 
możliwości doświadczenia swej nowej egzystencji139. Wprawdzie zwraca ona 
uwagę na przeszłość i teraźniejszość w celu ukazania ważności problemów 
codzienności, ale skierowana jest ku przyszłości, gdyż zaprasza do poszuki-
wania rozwiązań tego, co przed nami. 

W praktyce edukacyjnej (a może nie tylko) pojęciem bliskim doświad-
czeniu jest stosowane w pedagogice określenie „przeżycie”. Zofia Matulka 
rozumie przeżycie jako zjawisko psychiczne, obejmujące sferę emocjonalno- 
-wolicjonalną, pragnienia człowieka, pozostające w ścisłej łączności z jego 
sferą intelektualną. Przeżycia dotykają najgłębszych warstw psychiki ludzkiej, 
ogarniają całego człowieka. Przyczyniają się do umocnienia trwałych postaw 
życiowych. Przeżycie jako zjawisko psychiczne, obejmuje sferę emocjonalno-
wolicjonalną, pragnienia człowieka, pozostające zresztą w ścisłej łączności 
z jego sferą intelektualną. Przeżycia dotykają najgłębszych warstw psychiki 
ludzkiej, ogarniają całego człowieka. Przyczyniają się do umocnienia trwa-
łych postaw życiowych140. W procesie kształcenia religijnego dorosłych uzna-
nie ważności przeżycia daje szerokie możliwości wykorzystania sfery intelek-
tualnej i emocjonalnej w procesach uczenia się. Jednocześnie uwrażliwia to 
na niebezpieczeństwo przecenienia przeżyć na drodze rozwoju wiary. 

go, w: Świat idei edukacyjnych, pr. zb. pod red. W. Szulakiewicz, Wyd. UMK, Toruń 2008, 
s. 182-183.

137 M. Majewski, Tożsamość katechezy integralnej, dz. cyt., s. 120.
138 K. Misiaszek, Osoba starsza w katechezie, „Roczniki Naukowe CARITAS” 10(2006), 

s. 117-124. 
139 Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., s. 107.
140 Z. Matulka, Aksjologiczne podstawy edukacji i dydaktyki, „Ruch Pedagogiczny” 

XXXV(1993)3-4, s. 30.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



90 Dorosły w procesach edukacyjnych

2.3. Korespondencyjny Kurs Biblijny formą edukacji  
religijnej dorosłych

Edukacja dorosłych oparta o źródła religijne jest obecna w historii Koś-
cioła od jego początków i przyjmowała zróżnicowane formy141. Oprócz kate-
chezy realizowanej w ramach instytucji katechumenatu znane było wspiera-
nie rodziców w wypełnianiu obowiązków religijnego wychowania dzieci142. 
Kościół zawsze uważał za swoje zadanie wspieranie rodziców przy wprowa-
dzaniu dzieci w życie wiary poprzez pouczenia kierowane do nich podczas 
świątecznych i niedzielnych kazań, które zawierały wskazówki odnoszące się 
do wychowania chrześcijańskiego dzieci i sposobu nauczania ich prawd wia-
ry143. Sposoby i zakres jej realizacji budziły i budzą wiele niepokojów144. Sytu-
acja ta generuje nowe inicjatywy w zakresie edukacji religijnej dorosłych. Za 
jedną z nich można uznać Korespondencyjny Kurs Biblijny. 

W Polsce Korespondencyjny Kurs Biblijny znany jest od maja roku 1993.
Sama idea zorganizowania Korespondencyjnego Kursu Biblijnego sięga 
1992 r. W maju tegoż roku miało miejsce spotkanie katechetów z diecezji au-
striackich w Grazu. Jednym z uczestników tej konferencji był Josef Peterseil. 
To od niego ks. prof. Zbigniew Marek dowiedział się o prowadzonym przez 
Österreichisches Katholisches Bibelwerk Diözesanstelle Linz Koresponden-
cyjnym Kursie Biblijnym. Informacja ta zaczęła rodzić przekonanie o potrze-
bie zorganizowania takiego kursu w Polsce. 

Teksty Kursu zostały udostępnione przez Wydział Duszpasterski diecezji 
Linz. W otrzymaniu zgody na ich wykorzystanie i tłumaczenie pośredniczył, 
wspominany już Josef Peterseil. Prawie natychmiast po otrzymaniu praw do 
tłumaczenia materiałów rozpoczęto prace nad ich adaptowaniem do pol-
skich warunków. Sprawa wydawała się ważna i potrzebna. Przygotowaniem 
pierwszych materiałów Kursu zajmowało się jednocześnie kilka osób. Ca-
łością kierował ks. prof. Zbigniew Marek, który stosunkowo szybko przyjął 

141 Zob. D. Kurzydło, Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych dokumentach Koś-
cioła, Wyd. WSFP „Ignatianum” WAM, Kraków 2003; A. Walulik, Kształcenie religijne doro-
słych w formie korespondencyjnej, „Katecheta” 53(2009)3, s. 60-66.

142 Zob. J. Bagrowicz, art. cyt., s. 45.
143 R. Murawski, Historia katechezy, w: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, 

pr. zb. pod red. J. Stali, Tarnów, Wyd. Biblos, 2003, s. 69; J. Bagrowicz, art. cyt., s. 43.
144 Jednak mimo swej różnorodności i szerokich możliwości powszechnie uważa się, że 

katecheza dorosłych to mocna teoria i słaba praktyka. Zob. R. Chałupniak, Jaka katecheza 
dorosłych?, w: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, pr. zb. pod red. K. Misiaszka, 
Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2002, s. 87.
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91KKB formą edukacji religijnej dorosłych

na siebie całe przygotowanie merytoryczne zeszytów, wykorzystując przy ich 
ostatecznej redakcji także fragmenty dokumentów kościelnych145 oraz opra-
cowań polskich biblistów146. Teksty źródłowe (biblijne) pochodzą zasadniczo 
z Biblii Tysiąclecia. Zeszyty przygotowane zostały profesjonalnie także pod 
względem wydawniczym. Organizatorzy nie poprzestali na zaproponowa-
nych przez pomysłodawców w Austrii materiałach w formie powielanych 
arkuszy147 wydanych w formie materiałów drukowanych. Zarówno wersja 
austriacka, jak i polska podzielona jest na 35 zeszytów, które stanowią pomoc 
w poznawaniu Biblii. Całe przedsięwzięcie udało się stosunkowo szybko zre-
alizować. Już z początkiem następnego roku (przełom stycznia-lutego 1993 r.)  
różne katolickie czasopisma, a także ogólnopolskie (np. „Gazeta Wyborcza”) 
umieściły na swoich łamach informacje o organizowanym kursie. Inicjatywa 
Kursu została wsparta finansowo przez Katholische Bibelföderation, KBF – 
Ősterreichisches Katholisches Bibelwerk, Klosterneuburg148. Polska wersja 
Kursu firmowana była przez Specjalizację Pedagogiki Religijnej Wydziału 
Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a po zmianie nazwy 
Uczelni w roku 1999 przez Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficz-
no-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie149.

Biblia, mimo że jest najbardziej rozpowszechnioną księgą świata i prze-
tłumaczona została na wiele języków, a także powszechnie dostępne są jej 
wersje popularne i opracowania naukowe, wciąż budzi żywe zainteresowa-
nie. Równie często bywa też niezrozumiana lub wyjaśniana w taki sposób, że 
rodzi konflikty i napięcia. Także ludzie wierzący, choć przyjmują ją jako źró-
dło wiary, często wielu tekstów nie rozumieją. W człowieku dorosłym, który 
posiada wiedzę w wielu dziedzinach życia zawodowego czy społecznego, ro-
dzi się także potrzeba poznania tego, w co wierzy. Propozycję koresponden-
cyjnego studiowania Biblii można uznać za jeden ze sposobów zaspokajania 
tej potrzeby. Taki cel przyświeca organizatorom Kursu. Ks. prof. Zbigniew 
Marek, próbując rozwiązać różne problemy związane z rozumieniem Biblii, 

145 Sobór Watykański II, Konstytuucja o Objawieniu Bożym; Papieska Komisja Biblijna, 
Interpretacja Biblii w Kościele, tekst polski, tłum. K. Romaniuk, Wyd. Pallotinum, Poznań 
1994.

146 Wśród cytowanych autorów należy wymienić: Tadeusza Loskę SJ, X. Léon-Dufoura, 
Romana Bartnickiego i innych. 

147 Informacje pochodzą z wywiadu przeprowadzonego przez A. Walulik z prof. dr hab. 
Zbigniewem Markiem SJ w dniu 20.09.2008 r.

148 Kurs Biblijny. Zeszyt 1, dz. cyt., s. 5.
149 Tamże.
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92 Dorosły w procesach edukacyjnych

przyznaje: „Według mnie niepodważalna jest jedna kwestia: orędzie, Dobra 
Nowina, Ewangelia o Bogu przyjaznym i zatroskanym o człowieka, obecnym 
w jego historii i prowadzącym go do siebie – czasami bardzo trudnymi i niezro-
zumiałymi drogami. Właśnie to uważam za najważniejsze i z żadnej innej, tyl-
ko z tej racji, zająłem się organizowaniem kursu, który ma pomagać w odkry-
waniu i lepszym rozumieniu tej jedynie ważnej dla chrześcijanina sprawy”150, 
a po 15 latach funkcjonowania Kursu mówi: „Kurs ma charakter religijnego 
kształcenia dorosłych w zakresie teologii biblijnej. Kurs w swych założeniach 
ma ułatwiać czytanie ze zrozumieniem ksiąg Pisma Świętego zarówno Starego, 
jak i Nowego Testamentu”151. 

Wypowiedzią swą potwierdza w ten sposób, że idea, która przyświecała 
w momencie rozpoczynania działalności kursu jest stale aktualna. Z roze-
słanych informacji i ze „Słowa wprowadzającego” do pracy z pierwszym ze-
szytem Kursu jego uczestnicy dowiedzieli się, że celem Korespondencyjnego 
Kursu Biblijnego jest popularyzowanie wiedzy w zakresie Pisma Świętego 
Starego i Nowego Testamentu152. Oznacza to, że Kurs stanowi pomoc w zdo-
bywaniu wiedzy niezbędnej do rozumienia Biblii. Przy czym nie oznacza to, 
że ukończenie kursu sprawia, iż wszelkie trudności związane z jego czyta-
niem zostaną wyeliminowane. Kurs nie stawia sobie nawet takiego celu, gdyż 
usunięcie wszystkich trudności związanych z odczytywaniem treści Pisma 
Świętego jest niemożliwe. Co więcej, takie założenie stawiałoby kres zarów-
no rozwojowi intelektualnemu człowieka dorosłego, jak i zamykałoby drogę 
rozwoju jego wiary.

Korespondencyjny Kurs Biblijny ma ułatwiać czytanie ze zrozumieniem 
ksiąg Pisma Świętego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. W jego ma-
teriałach nie tyle chodzi o jednoznaczne wyjaśnienie poszczególnych ksiąg, 
rozdziałów czy też wierszy czytanych perykop – bo to jest niemożliwe, lecz 
o wskazanie drogi, po której winno się kroczyć, aby je rozumieć. Temu celowi 
podporządkowana jest cała jego struktura organizacyjna. Kolejne zeszyty kur-
su zawierają przydatne do studiowania Pisma Świętego informacje, komen-
tarze, wyjaśnienia. Materiał w nich zawarty stanowi pomoc w poznawaniu 
poszczególnych ksiąg Biblii153. Sam kurs można rozpocząć w każdym czasie.

150 Z. Marek, List z dn. 25.01.2006 do wysyłki zeszytów 4-6. Archiwum KKB.
151 Wywiad Małgorzaty Bochenek z ks. prof. Zbigniewem Markiem, „Nasz Dziennik” 

296 (3313), piątek 19 grudnia 2008 r. 
152 Kurs Biblijny. Zeszyt 1, dz. cyt., s. 5.
153 Tamże.
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Organizatorzy zakładają, że dzięki proponowanej formie uczestnicy będą 
w stanie wyjść poza zdawkową znajomość Pisma Świętego154, co może umoż-
liwić lepsze korzystanie z Biblii. Zasada ta sprawia, że podczas Kursu akcent 
kładziony jest na odkrywanie zbawczego orędzia – prawdy o Bogu pragną-
cym zbawić człowieka, obdarować go miłością, szczęściem i życiem, a nie 
tylko zapoznawania się z tekstem. W ten sposób kurs chce przyjść z pomocą 
w odnalezieniu prawdziwej odpowiedzi na pytanie o tajemnicę Boga, o któ-
rym Biblia opowiada. Fundamentalnym staje się w tym przypadku pytanie, 
czy opowiada ona o Bogu, którego należy się bać, czy też o Bogu, który jest 
przyjaźnie nastawiony do człowieka, który zatroskany jest o jego prawdziwe 
i trwałe dobro155. Te i im podobne pytania o Boga Biblii uczestnicy Kursu 
powinni sobie ciągle stawiać i ciągle szukać na nie odpowiedzi. Tylko bo-
wiem w tych przypadkach faktycznie poszukuje się w niej prawdy religij-
nej o związkach Boga z ludźmi. O słuszności, a przede wszystkim realności 
osiągania powyższych celów piszą sami uczestnicy Kursu. Jeden z nich pisze 
w liście: Poprzednio brałem teksty Pisma św. bardzo dosłownie. Nierzadko też 
czyniłem Bogu wyrzuty, że ludzi tak surowo ukarał za przekroczenie jednego 
przykazania. Ogarniał mnie przy tym lęk przed Bogiem. Dzięki temu Kursowi 
wstąpiło we mnie nowe światło156. 

Powyższe założenie nie neguje jednak celów poznawczych Kursu. Wręcz 
przeciwnie pomaga zrozumieć, że autorzy biblijni tak przedstawiają wyda-
rzenia, by pokazać w nich stałą obecność Boga. Oznacza to, że księgi biblij-
ne, „stanowią dokumenty ‘historii zbawienia’ przez przekazanie świadectw 
wiary w to, że Bóg działał i wciąż działa w ludzkiej historii. Bóg, którego ta 
wiara odkrywa, jest Bogiem przyjaznym i życzliwym ludziom; On ich pro-
wadzi do nowego życia, do nowej ojczyzny – nieba”157. Tak ukierunkowa-
na lektura Biblii ma prowadzić do odkrywania prawdziwego obrazu Boga: 
Upraszczając, można mówić o poszukiwaniu podawanej charakterystyki Boga, 
Jego osobistego angażowania się w sprawy ludzi, których wybrał za swój lud158. 
Ten religijny charakter czytania tekstów biblijnych jest stale przywoływany 
i powtarzany w sugestiach dotyczących pracy nad poszczególnymi księgami. 
Widoczne jest przekonanie, że wiara tylko wówczas będzie istotna dla życia 

154 Kurs Biblijny. Zeszyt 15, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 7.
155 Z. Marek, List z dn. 04.02.2007 do wysyłki zeszytów 22-24, Archiwum KKB.
156 Kurs Biblijny. Zeszyt 18, Wyd. WAM, Kraków 2007, s. 5.
157 Kurs Biblijny. Zeszyt 27, Wyd. WAM, Kraków 2004, s. 5.
158 Kurs Biblijny. Zeszyt 13, Wyd. WAM, Kraków 2007, s. 5.
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człowieka, gdy człowiek ukształtuje w sobie taki obraz Boga, jakim przed-
stawia go Biblia: Chciałbym na tym miejscu po raz kolejny przypomnieć, że 
Biblia opowiada na różne sposoby o Bogu zbawiającym człowieka, tzn. wy-
zwalającym go ze śmiertelnego zagrożenia, jakim jest grzech. Mam nadzieję, 
że pamiętając tę fundamentalną zasadę, będzie nam coraz łatwiej przychodzić 
odkrywanie i rozumienie, na czym polega i czego dotyczy opowiedziana ludz-
kim językiem zbawcza działalność Boga159. 

Rozumienie religijne Biblii warunkuje posiadany przez człowieka ob-
raz Boga. Przy czym kształtowanie obrazu Boga nie polega na tworzeniu 
wyobrażenia Boga, lecz na odkrywaniu Jego obecności i działania w życiu 
ludzkim i otaczającym go świecie. To rozwijanie przekonania o rzeczywistej 
przyjaźni, bliskości i życzliwości Boga do ludzi160. W tym kierunku powinny 
zmierzać wszystkie wysiłki poznania przekazanego na kartach Pisma Święte-
go zbawczego orędzia Boga. Ten wymiar KKB wynika z przekonania, że tylko 
właściwie ukształtowany obraz Boga daje podstawę do dojrzałego rozwiązy-
wania problemów egzystencjalnych: Ważnym elementem dla naszych poszu-
kiwań winno być przekonanie o tym, że Bóg na kartach Biblii odsłania przed 
nami sens ludzkiego życia, sens zmagania się z wszelkiego rodzaju trudnościa-
mi, walki o dobro, sprawiedliwość itp. (…) Równie ważnym czynnikiem winno 
być przekonanie o potrzebie włączania się człowieka w odkrywanie działania 
Boga i poszukiwanie znaczenia opowiadanych na kartach Biblii wydarzeń dla 
naszego życia oraz umiejętność wyciągania konsekwencji z dokonanych odkryć 
(…) Ten krok może okazać się dla nas wszystkich najtrudniejszy. Nie można 
jednak zapominać, że właśnie w nim człowiek wyraża siebie, swój stosunek do 
Boga, swoją wiarę161.

Materiały kursu mają na celu umożliwienie osobistych poszukiwań odpo-
wiedzi na rodzące się w człowieku pytania odnoszące się do spraw religijnych. 
Mają one pomóc w zrozumieniu, że poprzez poznawanie treści biblijnych 
człowiekowi będzie łatwiej odkrywać związki Boga z człowiekiem: Będziemy 
zatem szukali Jego obecności w dziejach czy to narodów, czy też poszczególnych 
jednostek, które swoje dzieje przeżywały jako dzieje obecnego i działającego 
w nich Boga162. Odkrywanie zbawczego orędzia zawartego w Biblii ma po-
nadto pomóc w oświetlaniu i interpretowaniu rzeczywistości ludzkiej prawdą 

159 Kurs Biblijny. Zeszyt 29, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 5.
160 Z. Marek, O kształtowaniu obrazu Boga, „Horyzonty Wiary” 2(1991)3, s. 29-46.
161 Kurs Biblijny. Zeszyt 29, dz. cyt., s. 5.
162 Kurs Biblijny. Zeszyt 16, Wyd. WAM, Kraków 2005, s. 5.

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



95KKB formą edukacji religijnej dorosłych

objawioną. Wiedza zdobywana w pracy z tekstami biblijnymi i materiałami 
kursu powinna rozwijać umiejętności odsłaniania w problemach ludzkich 
ich wymiaru religijnego, a więc rodzić potrzebę szukania ich właściwego 
sensu i ostatecznego znaczenia, odsłaniania tajemnic, które są w nich ukryte, 
a które domagają się interpretacji. Tylko w takim ujęciu problemy ludzkiego 
życia stają się istotne dla całego procesu poznawania Biblii. Ważnymi dla 
człowieka problemami, takimi jak: początek, wyjście, powołanie, choroba, 
kres życia, przeniknięta jest także Biblia. Treść poszczególnych ksiąg w dużej 
mierze nawiązuje do tych ludzkich doświadczeń. Refleksja nad tymi proble-
mami daje możliwość ponownego ich przemyślenia w świetle przekazanych 
świadectw wiary w Boga. Dzięki temu można je jeszcze raz zobaczyć i to 
w zupełnie innym świetle163. Ta perspektywa studiowania Biblii łączy w sobie 
wymiar poznawczy i religijny Kursu.

Tak rozumiany cel studiowania Biblii zakłada, że w pracy nad tekstami 
Pisma Świętego chodzi o szukanie w każdej sytuacji ludzkiego życia ukry-
tego w nich pytania, na które odpowiedzi może udzielić tylko Bóg. Dlatego 
w kursie nie chodzi o przekazywanie i objaśnianie nauki zawartej w Biblii, 
lecz o umiejętność rozważania ludzkiej rzeczywistości oraz doświadczeń 
w taki sposób, by odczuć potrzebę transcendencji, co z kolei prowadzi do 
konfrontacji dotychczasowego życia z prawdą Bożą. Owocem tej konfron-
tacji ma być korygowanie dotychczasowej postawy. Dlatego w pracy z Biblią 
proponowanej w KKB należy zwracać uwagę na działanie Boga wskazywane 
w poszczególnych opowiadaniach biblijnych. Trzeba też stawiać sobie pytanie 
o postawy człowieka, jakich oczekuje od czytelnika, słuchacza tekstu autor na-
tchniony. Efektem takiej lektury powinno stawać się lepsze rozumienie tego, 
co w języku Biblii, a także w języku religijnym nazywane jest nawróceniem 
człowieka164. 

Tak więc zgłębianie wiary w Boga obecnego i działającego w ludzkiej his-
torii, działającego na rzecz człowieka, broniącego go przed zniszczeniem sta-
nowi cel studium Pisma Świętego proponowanego w Korespondencyjnym 
Kursie Biblijnym. Ma ono przybliżyć Biblię szerokiemu gremium oraz zro-
dzić przekonanie, że księga ta jest do czytania dla wszystkich, a nie tylko dla 
wybranych. Organizatorom Kursu zależy również na tym, by jego uczestnicy 
mogli lepiej rozumieć zbawcze orędzie Boga w świetle Jego obietnic, a także 

163 Kurs Biblijny. Zeszyt 19, dz. cyt., s. 5.
164 Z. Marek, List z dn. 15.05.2006 do wysyłki zeszytów 25-27. Archiwum KKB.
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96 Dorosły w procesach edukacyjnych

odkrywali wyraźniej siebie we wspólnocie Kościoła165. Tak rozumiane stu-
diowanie Biblii nie daje oczywiście gotowych rozstrzygnięć. Skłania jednak 
do rozwiązywania problemów w duchu wiary. Pozwala też zrozumieć, że 
w zmaganiach bohaterów biblijnych zobaczyć można jakby w zwierciadle, 
także odbicie naszych czasów166. 

Korespondencyjny Kurs Biblijny w założeniach swych i w praktyce reali-
zuje zasady kształcenia na dystans167, do których zalicza się: okresowe przesy-
łanie materiałów do nauki w postaci „listów uczebnych” stanowiących części 
swoistego podręcznika; wyznaczanie tematów prac kontrolnych i przesyła-
nie prac poprawionych i ocenionych (zrecenzowanych), konsultacje – po-
rady indywidualne i zbiorowe, ustne lub pisemne, telefoniczne, telefaksowe, 
nagrane na taśmie magnetofonowej lub magnetowidowej, a także przekazy-
wanie materiałów dodatkowych; kolokwia i egzaminy zarówno pisemne, jak 
i ustne, stanowiące podstawę promowania ucznia – korespondenta z klasy 
do klasy oraz ukończeniu danego kursu168.

Korespondencyjny Kurs Biblijny, który można uznać za propozycję edu-
kacji religijnej dorosłych, pokazuje, że edukacja taka jest kształceniem specy-
ficznym, głównie ze względu na zaangażowanie religijne i duchowe dorosłego 
w treści nauczania. Jest ono w dużym stopniu odmienne od zaangażowania 
towarzyszącego uczeniu się treści innego rodzaju (np. technicznych, spo-
łecznych, matematycznych, kulturowych itp.). Należy bowiem pamiętać, że 
zaangażowanie religijne jest formą uczestnictwa dorosłego (używając okre-
ślenia Lyotharda) w wielkiej narracji zwanej religią, które pozwala na wej-
ście w relacje transcendentalne. Dzięki zastosowaniu w niej zasad uczenia się 
dorosłych edukacja religijna jest w stanie wyposażyć osobę w swego rodzaju 
narzędzie, które umożliwi jej widzenie spraw poprzez pryzmat transcenden-
cji. Dzięki temu interpretowanie problemów ludzkiego życia może zostać 
poszerzone o szukanie ich głębokiego sensu, odsłanianie tajemnic, które są 
w nich ukryte i domagają się nowego światła, którym dla wierzącego jest 

165 Wywiad Małgorzaty Bochenek z ks. prof. Zbigniewem Markiem, art. cyt.
166 Kurs Biblijny. Zeszyt 23, Wyd. WAM, Kraków 2003, s.5.
167 Szerzej piszę o tym w: Korespondencyjny Kurs Biblijny obszarem edukacji religijnej 

dorosłych, art. cyt., s. 473-488. 
168 F. Urbańczyk, Problemy oświaty dorosłych, Wyd. Państwowe Zakłady Wydawnictw 

Szkolnych, s. 353; D. Jankowski, K. Przyszczypkowski. J. Skrzypczak, Podstawy edukacji do-
rosłych, Wyd. UAM, Poznań 1999; W. Gniatkowski, Zdalne kształcenie dorosłych – osiągnię-
cia i  perspektywy, w: Wybrane zagadnienia z oświaty dorosłych, pr. zb. pod red. J. Skrzypcza-
ka, Wyd. UAM, Poznań 1995, s. 81.
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97KKB formą edukacji religijnej dorosłych

Boże Objawienie. Ten punkt widzenia ma swoje źródło w sposobie, w jaki 
Bóg objawia się człowiekowi: Biblia nie jest zbiorem instrukcji czy wiedzy, 
lecz opowiadaniem o doświadczaniu „kogoś lub czegoś”169. 

Nauczanie treści religijnych i niereligijnych polaryzuje didaskein170 róż-
nicujący wiarę i nauczanie o charakterze pozytywistycznym. Pierwszy ro-
dzaj uczenia zawiera szerszy horyzont wiedzy uwzględniający szeroko rozu-
mianą rzeczywistość społeczną, codzienność dorosłego, sferę doświadczania 
sytuacji życiowych w kontekstach aksjologicznych. Współczesna edukacja 
religijna dorosłych proponuje nie tylko klasyczne nauczanie, ale również 
stawia wyzwania szersze niż czysto intelektualne. Odnoszą się one do wybo-
rów, decyzji i ocen codzienno-życiowych. Oznacza to, że edukacja powinna 
zmierzać do tego, by uczeń, na określonym mu poziomie rozwoju, nie tylko 
odwzorowywał przekazane mu treści w wymiarze poznawczym, ale przede 
wszystkim, by podmiotowo, afirmacyjnie i krytycznie przetwarzał je, a także 
odnajdywał odniesienia egzystencjalne171.

Edukacja religijna, której źródłem są treści biblijne stawia przed jej or-
ganizatorami i uczestnikami specjalne zadania. Wymaga to reinterpretacji 
treści przedstawionych w Biblii i ostrożności w hermeneutyce faktografii 
istotnej i nieistotnej dla sfery wiary, co zawiera w sobie często opozycyjny 
charakter wielu wydarzeń. Towarzyszą temu procesy globalizacji kultury, 
pauperyzacja kulturowa społeczeństw, dominacja systemów wartości opar-
tych na konsumpcji (frommowskie „mieć” czy „być”) oraz unaukowienie 
i scjentyzacja wiedzy psychologicznej o człowieku. Zjawiska te skłaniają do 
poszukiwania punktów odniesienia o ugruntowanej tradycji. Dlatego wy-
daje się być zasadnym badanie możliwości, jakie daje spotkanie dorosłego 
z Biblią. Zawarty w niej szeroki wymiar aksjologiczny otwiera na jej wymiar 
edukacyjny, który niesie z sobą bogatą symbolikę źródła i przez ważność tej 
symboliki nadaje Biblii priorytetowe znaczenie między innymi źródłami 
wiedzy religijnej i niereligijnej. 

169 L. McKenzie, R.M. Harton, dz. cyt., s. 34. 
170 Grecki termin „didaskein” w odniesieniu do nauczania religijnego oznacza nie tyle 

przekaz wiedzy, kształtowanie sprawności i umiejętności, co bardziej pouczenie życiowe, 
którego przedmiotem jest wola Boga wyrażona w Prawie, która stawia człowieka wobec do-
konania wyboru, podjęcia decyzji i żąda posłuszeństwa. Obejmuje zatem całego człowieka, 
a nie tylko jego stronę intelektualną i sprawnościową. Zob. R. Murawski, Katecheza chrzciel-
na w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego czasów apostolskich, dz. cyt., s. 40. 

171 B. Milerski, art. cyt. s. 181. Ta funkcja edukacji religijnej wiąże się edukacyjną funkcją 
np. misteriów inicjacyjnych i symbolicznych dorosłości. Zob. D. Demetrio, art. cyt., s. 146-
-152.

Moderacyjne i synergiczne... - 7
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98 Dorosły w procesach edukacyjnych

Powyższe rozważania pokazują, że naukowa refleksja nad edukacją religij-
ną dorosłych domaga się wyjścia poza obszar zainteresowań teologii i głęb-
szego umocowania w obrębie nauk społecznych i humanistycznych. Obec-
ność sacrum i transcendencji w nauczaniu treści religijnych nie umniejsza 
znaczenia dorobku nauk szczegółowych z zakresu nauczania i uczenia się. 
Wręcz przeciwnie otwiera ona nowe horyzonty teoretyczne i praktyczne dla 
edukacji dorosłych. Stąd też koncepcja uczenia się przez całe życie staje się 
współcześnie rzeczywistością ważną nie tyle ze względu na swe wzniosłe ide-
ały, ale przede wszystkim wskutek zaspokajania potrzeb dorosłego, począw-
szy od tych najbardziej podstawowych po egzystencjalne i duchowe. Nato-
miast realizacja idei uczenia się przez życie jest możliwa dzięki potencjałowi 
jednostki i społeczeństwa, chociaż może być urzeczywistniona tylko w wy-
niku wzajemnych interakcji. Dlatego też wspomaganie dorosłego w kształto-
waniu jego obecności w świecie poprzez tworzenie warunków sprzyjających 
uczeniu się może dokonać się tylko wówczas, gdy dorosły będzie dostrzegał 
coraz to inne obszary uczenia się.
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Roz dział  3

Metodologiczne założenia własnych badań  
nad edukacją religijną dorosłych

Analiza przejścia: od nauczania do uczenia się, które ma miejsce w teorii 
i praktyce andragogicznej pokazuje, że w dotychczasowej refleksji edukacja 
religijna dorosłych jest mało postrzegana i niezbyt doceniana. Tymczasem 
oferuje ona takie treści i formy, które wydają się być bliskie problemom ży-
cia dorosłego. Tezę tę zdaje się potwierdzać propozycja korespondencyjnego 
kształcenia dorosłych w oparciu o źródło religijne, jakim jest Biblia. Specyficz-
ny charakter treści religijnych, które z jednej strony odnoszą się do codzien-
ności, a z drugiej do problemów zawierających się w horyzoncie doświadcza-
nia (między narodzinami i śmiercią) i sięgają aż po horyzont eschatologiczny, 
wykraczają swoim uniwersalizmem poza jakikolwiek inny system nauczania. 
Nawet najbliższa edukacji religijnej propedeutyka nauczania filozofii nie po-
siada tak rozległych tradycji kulturowych i odniesień do codzienności. 

Przedstawiona analiza problematyki związanej z rozumieniem dorosłości 
oraz możliwościami kształtowania jej przez edukację zachęca, a może wręcz 
domaga się, podjęcia badań nad aktywnością edukacyjną opartą o źródła re-
ligijne, a szczególnie o Biblię. Ważne wydaje się być zatem poszukiwanie od-
powiedzi na pytanie: W jaki sposób wiedza religijna (w tym zdobyta podczas 
systematycznego i kierowanego studiowania Biblii) kształtuje styl obecności 
dorosłego w codzienności? Potrzeba poszukiwań odpowiedzi na to pytanie 
wynika z braku badań empirycznych w obszarze edukacji religijnej doro-
słych. Problem jest o tyle ważny, że edukacja religijna dorosłych nie ogra-
nicza się (nie powinna) do przekazu wiedzy. Wymiar poznawczy ma służyć 
życiu zgodnie z wyznawaną wiarą. W dotychczasowych analizach problema-
tyka edukacji religijnej dorosłych podejmowana jest głównie w refleksji teo-
logicznej nad katechezą dorosłych i to w wymiarze teoretycznym1. Skłaniają 

1 Zob. K. Misiaszek, Motywy na rzecz katechezy dorosłych, „Studia Theologica Varsavien-
sia” 47(2009) nr 1, s. 13-25; tenże, Osoba starsza w katechezie, „Roczniki Naukowe CARI-
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100 Metodologiczne założenia własnych badań...

one do poszukiwań znaczenia wiedzy religijnej dla życia dorosłych. Oznacza 
to potrzebę odkrywania kontekstów andragogicznych w religijnym uczeniu 
się dorosłych. Nie są również znane opracowania oparte na austriackim pier-
wowzorze Korespondencyjnego Kursu Biblijnego. 

Podejmowanie jakichkolwiek badań oznacza próbę znalezienia odpowie-
dzi na pytania uznane za ważne. Powody te uzależnione są od wielu czynni-
ków, a wśród nich od intencji, z jaką podejmuje się badania. U jej podstaw 
leży koncepcja człowieka i świata, jaką przyjmuje badacz, co w konsekwen-
cji przekłada się na przyjętą opcję metodologiczną podejmowanych badań. 
Przy czym, jak zauważa Krystyna Ablewicz, podstawowa zasada metodolo-
giczna mówi, że to przedmiot wskazuje badaczowi odpowiednią jego poznaniu 
metodę2.

Już pierwsze nadesłane przez respondentów listy pokazały, że uczestnicy 
chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, stając się przez to aktywnymi 
uczestnikami procesu badawczego. Zapewnienia o gotowości uczestnictwa 
w prowadzonych badaniach, sugestie i poszukiwania zapisane w nadesła-
nych wypowiedziach zrodziły przekonanie, że podstawą będą badania ja-
kościowe3. Przyjęcie takiej opcji metodologicznej domaga się ukazania pod-
staw zastosowanych sposobów badania rzeczywistości. Dlatego w pierwszej 
części tego rozdziału przedstawione zostaną teoretyczne podstawy strategii 

TAS” 10(2006), s. 117-124; tenże, Założenia teologiczno-dydaktyczne dla polskiego katechi-
zmu dla dorosłych, „Katecheta” 47(2003)2, s. 4-9; tenże, Katecheza dorosłych w dokumentach 
Kościoła „Horyzonty Wiary” 12(2001)2, s. 31-47; tenże, Język w katechezie „Seminare” 
2001, t. 17, s. 47-57; tenże, W poszukiwaniu charakteru języka w katechezie, „Studia Pasto-
ralne” 2006, nr 2, s. 5-103; tenże, Próba poszukiwania zasad używania języka w katechezie 
w: Pedagogika wiary, pr. zb. pod red. A. Hajduka, J. Mółki, Wyd. Kraków 2007, s. 323-327;  
A. Potocki, Polska katecheza dorosłych – z projektów i doświadczeń, „Edukacja Dorosłych” 
2002 nr 1, s. 35-50; D. Kurzydło, Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych dokumen-
tach Kościoła, Wyd. WSFP „Ignatianum” WAM, Kraków 2003. Katecheza dorosłych, pr. zb. 
pod red. K. Misiaszko, J. Stali, Wyd. Biblos, Tarnów 2009. Katechezie dorosłych poświęcone 
było sympozjum organizowane przez Sekcję Wykładowców Katechetyki Wyższych Uczelni 
w Polsce w roku 2001. Przedstawione na nim referaty znajdują się w: Katecheza dorosłych we 
wspólnocie Kościoła, pr. zb. pod red. K. Misiaszka, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2002. 

2 K. Ablewicz, Człowiek jako metodologiczny problem pedagogiki, „Horyzonty Wycho-
wania” 1/2000 (1), s. 87.

3 Martyn Hammersley, analizując sposoby łączenia badań ilościowych i jakościowych, 
uwrażliwia na to, że w procesach tych istotną rolę odgrywa nie tylko dobór odpowiednich 
metod, ale przede wszystkim przyjęta opcja filozoficz a. Zob. M. Hammersley, Relationship 
between qualitative and quantitative research: paradigm loyalty versus methodological eclecti-
cisms, w: Handbook of qualitative research methods for psychology and the social sciences,  
pr. zb. pod red. J. T. E. Richardson’a, Wyd. BPS Blackwell, Leicester 1996, s. 166. 
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101Teoretyczne podstawy strategii badawczych

badawczych. Oznacza to ukazanie koncepcji filozoficznych stanowiących 
fundament strategii jakościowych, gdyż w tym przypadku nie tyle chodzi 
o sprawne posługiwanie się metodami, technikami i narzędziami badawczy-
mi, ile bardziej o określenie sposobu refleksji nad badanym przedmiotem. 
Następnie ukazane zostaną możliwości i inspiracje, jakie daje materiał ba-
dawczy zgromadzony w formie narracji. W tym kontekście zostaną przed-
stawione problemy badawcze – etapy ich formułowania i sposoby rozwiązy-
wania oraz źródła inspiracji interpretacyjnych, za jakie uznano modelowanie 
strukturalne i metafory. 

3.1. Teoretyczne podstawy strategii badawczych

W badaniach prowadzonych przez nauki społeczne, a także przez pe-
dagogikę, widoczna jest teoria dwukontekstowa uwzględniająca kontekst 
uzasadnienia i odkrycia. Oznacza to odrzucenie jednostronności metodo-
logicznej i uznania za potrzebne zarówno procedur wyjaśniania, jak i rozu-
mienia4, co prowadzi do rozróżnienia jakościowych i ilościowych strategii 
badawczych. Wynika to z istnienia różnego rodzaju rzeczywistości, w której 
wyróżnione przez Karla Poppera „trzy światy”5 domagają się odmiennego 
sposobu poznawania. Chociaż podział na ilościowe i jakościowe strategie ba-
dawcze jest nieprecyzyjny i budzący wiele dyskusji6, to pokazuje on ważną 
kwestię, że próby poznania rzeczywistości nie mogą ograniczać się do jednej 
drogi uznawanej za podstawową i jedynie słuszną. Rozróżnienie na meto-
dy ilościowe i jakościowe wskazuje na odmienny sposób myślenia o badanej 
rzeczywistości i przypomina, że jeżeli przy zastosowaniu metod ilościowych 
punktem wyjścia jest określenie sposobów rozwiązania postawionego pro-
blemu, to w przypadku strategii jakościowych podstawę stanowi wskazanie 

4 B. Matwijów, Budowanie teoretycznej wiedzy pedagogicznej, w: Orientacje w metodo-
logii badań pedagogicznych, pr. zb. pod red. S. Palki, Wyd. UJ, Kraków 1998, s. 17. 

5 Zob. K.R. Popper, W poszukiwaniu lepszego świata. Wykłady i rozprawy z trzydziestu 
lat, przełożył z niemieckiego i angielskiego oraz przypisami opatrzył Antoni Malinowski, Wyd. 
Książka i Wiedza, Warszawa 1997, s. 21-22.

6 Zob. S. Palka, Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Wyd. GWP, Gdańsk 2006; 
T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. 
„Żak”, Warszawa 2001; M. Straś-Romanowska, Psychologiczne badania narracyjne jako ba-
dania jakościowe i ich antropologiczne zaplecze, w: Narracja. Teoria i praktyka, pr. zb. pod 
red. B. Janusz, K. Gdowskiej, B. de Barbaro, Wyd. UJ, Kraków 2008, s. 58. 
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102 Metodologiczne założenia własnych badań...

przyjętej przez badacza opcji poznawania świata7. Odkrywanie znaczenia 
wiedzy religijnej w życiu dorosłych niemal jednoznacznie wymaga opowie-
dzenia się po stronie paradygmatu interpretatywnego8.

Istota podjętych badań jakościowych oparta jest na prądach myślowych 
fenomenologii, hermeneutyki i interakcjonizmu symbolicznego9. Fenome-
nologia jako założenie badawcze posiada swoją wielowiekową tradycję i nie 
oznacza pojedynczego, jednolitego nurtu myśli10. Znana była już w starożyt-
ności i po latach badań uznawanych za „jedynie obiektywne” za sprawą Ed-
munda Husserla i jego uczniów przeżywa swój renesans we współczesnych 
badaniach (w tym również w pedagogice). Dwudziestowieczna fenomenolo-
gia koncentruje swoje zainteresowanie wokół analizy ludzkiego doświadcza-
nia, które jest dostępne procesowi poznania. Badaniem fenomenologicznym 
mogą zostać objęte zarówno rzeczy, jak i zjawiska, przyjmując w ludzkiej 
świadomości postać fenomenów, które w wyniku przyjętych procesów pod-
legają opisowi udostępniającemu istotę treści objętych poznaniem11. 

Badanie fenomenologiczne jest zorientowane na opis zjawisk przez 
pryzmat ich obecności w ludzkiej świadomości. Oznacza to, że w badaniu 
fenomenologicznym badacz poddaje analizie własną świadomość, stanowią-
cą w założeniu wierne odbicie rzeczywistości12. Jest ono ukierunkowane na 
poszukiwanie sensu i istoty przedmiotu, a zadaniem fenomenologa jest na 
nowo obudzić w sobie wrażliwość na to, co w doświadczeniu jest bezpośred-
nio i naocznie dane. Oznacza to, że badacz skupia się na świadomości rzeczy, 
a nie na samym przedmiocie. Można zatem uznać, że jest to sposób patrzenia 

7 Zob. B. Śliwerski, Pedagogika, Wyd. GWP, Gdańsk 2006, s. 20-22.
8 Zgodnie z rozumieniem M. Kostery paradygmat interpretatywny jest oparty na za-

łożeniu o niestabilności i względności rzeczywistości społecznej. Rzeczywistość społeczna nie 
ma charakteru konkretnego, lecz jest tworem intersubiektywnym uczestników (…). Uczestnicy 
widzą swój świat jako oczywisty, lecz zadaniem badacza jest ukazanie, w jaki sposób powstał”. 
M. Kostera, Antropologia organizacji, Wyd. PWN Warszawa 2003, s. 16. Przeprowadzenie 
niektórych analiz wymagało także zastosowania metod ilościowych, które są typowe dla 
paradygmatu pozytywistycznego. Ponieważ badania ilościowe stanowią jedynie „tło” dla 
prowadzonych analiz nie uznano paradygmatu pozytywistycznego za strategię badawczą 
prowadzonego procesu. 

9 Zob. T. Bauman, Część III. Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych, w: T. Pilch,  
T. Bauman, dz. cyt., s. 270-277. 

10 Fenomenologia, w: Słownik pojęć filozoficznych, pr. zb. pod red. W. Krajewskiego, 
Scholar, Warszawa 1996, s. 56. 

11 E. Husserl, Idea fenomenologii. Pięć wykładów, Wyd. PWN, Warszawa 1990, s. 89. 
12 A. Męczkowska, Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego. Na-

uczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji 
ucznia, Wyd. „Impuls”, Kraków 2002, s. 30.
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103Teoretyczne podstawy strategii badawczych

na rzeczywistość, a opis pojawia się na samym jej końcu i stanowi drogo-
wskaz naprowadzający na odkrywanie doświadczeń13. Metoda fenomeno-
logiczna polega zatem na opisie i oglądzie tego, co jest bezpośrednio dane. 
Wymaga ona odrzucenia wcześniejszych założeń, co pozwala przyjrzeć się 
zjawiskom tak, jak one się jawią. 

Fenomenologia zawdzięcza obecność i właściwe sobie miejsce na tere-
nie nauk społecznych Alfredowi Schützowi, który zainteresowany był re-
konstrukcją podstawowych struktur i zasad umożliwiających porozumienie 
w codziennym życiu14. Jego program dotyczy deskryptywnej fenomenologii 
„życia-w-świecie”. Uznaje on, że rzeczy spostrzeżone w życiu codziennym są 
czymś więcej niż prostym, zmysłowym przedstawieniem i dlatego mogą być 
interpretowane15. Przy czym A. Schütz wyjaśnia, że „epoché” używane przez 
człowieka przyjmującego naturalne nastawienie jest inne niż fenomenolo-
giczne: Nie tyle zawiesza on przekonania odnoszące się do świata zewnętrz-
nego i jego obiektów, ile wręcz przeciwnie – zawiesza wątpienie na temat jego 
istnienia. Bierze on w nawias wątpliwość, że świat i jego obiekty mogą być inne, 
niż mu się jawią. Proponujemy nazwanie takiego epoché mianem epoché na-
turalnego nastawienia16. Ujęcie to ma wyraźne odniesienie do codziennego, 
potocznego myślenia, które staje się nie tylko przedmiotem badań społecz-
nych, lecz także zwraca uwagę, że także ich metody są kwalifikowaną wersją 
technik potocznego myślenia17. 

Odrodzenie myśli fenomenologicznej w pedagogice ma związek z tzw. 
zwrotem ku codzienności w pedagogice i renesansem badań jakościowych: 
Postawa fenomenologiczna każe się badaczowi wsłuchać w rzeczywistość, po-
kornie ją opisywać, a w opisach tych respektować stan rzeczywisty sytuacji, 
w jakiej się znajduje. Dotyczy to przede wszystkim rozpoznawania i działania 
według jakiegoś układu wartości. Z jednej strony więc istotnościowa wiedza 
o nich, z drugiej niepowtarzalna jakość człowieka, która również odsłania sobą 

13 Na wartość opisu zwraca uwagę Amadeo Giorgi. Zob. A. Giorgi, Wprowadzenie, w: 
Fenomenologia i badania psychologiczne, Wyd. TRANS HUMANA, Białystok 2003, s. 16- 
-17.

14 Zob. Heinz-Hermann Krüger, Metody badań w pedagogice, Wyd. GWP, Gdańsk 2007, 
s. 96-102; A. Schülz, O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Wyd. NO-
MOS, Kraków 2008, s. 18.

15 A. Schütz, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, art. cyt., s. 146. 
16 A. Schütz, O wielości światów, dz. cyt. s. 34.
17 D. Lachowska, Codzienność i socjologia, „Literatura na Świecie” 1985 nr 2, s. 287. 

(285-291)
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104 Metodologiczne założenia własnych badań...

jakiś wewnętrzny sens18. Natomiast treści empiryczne służą w badaniu feno-
menologicznym egzemplifikacji istoty przedmiotu, a sens fenomenu „pro-
mieniuje” obiektywną siłą przyciągania i wyznacza drogę oraz naprowadza 
jego zdolności poznawcze na istotę badanego fenomenu. Ten sposób myś-
lenia i działania uświadamia badaczowi, że istnieje możliwość wielu (także 
odmiennych) interpretacji dokonywanych przez inny podmiot poznający. 
Oznacza to, że opis fenomenologiczny nie rości sobie praw do uzyskania 
wiedzy fundamentalnej, pewnej i oczywistej i dzięki temu strzeże przed tota-
litaryzmami i relatywizmami19.

Za potrzebą korzystania z metody fenomenologicznej przemawia i to, że 
człowiek ma skłonność widzenia w rzeczach, sprawach, wydarzeniach ele-
mentów niechcianych i obcych. Dzieje się tak dlatego, że kieruje się emo-
cjonalnym nastawieniem wobec nich lub dotychczasową wiedzą. Natomiast 
fenomenologia, zakładając redukcję ejdetyczną, pozwala obserwować po-
szczególne elementy przedmiotu jako nieskończenie złożone20, co umożli-
wia człowiekowi stawianie pytań o sens powszednich poczynań. Proces ten 
nie daje gotowych odpowiedzi na pytania, czym jest badana rzeczywistość, 
lecz umożliwia poszukiwania wartości obiektywnych, stanowiących horyzont 
odniesienia dla spraw i wydarzeń, i spotkań codziennego życia człowieka21. 
Według E. Husserla, ów horyzont można określić terminem: „świat przeży-
wany”22. Jest to subiektywno-relatywny świat codziennych sytuacji i działa-

18 K. Ablewicz, Człowiek jako metodologiczny problem pedagogiki, art. cyt., s. 103.
19 K. Ablewicz, Codzienność i fenomenologia, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 

2003, nr specjalny, s. 382-383.
20 J. Bocheński, Współczesne metody myślenia, Wyd. „W drodze”, Poznań 1992, s. 28. 
21 K. Ablewicz, Codzienność i fenomenologia, art. cyt, s. 375.
22 Koncepcja świata przeżywanego przeszła burzliwe koleje losu, ale cieszy się ogrom-

ną popularnością, gdyż odgrywa ono centralną rolę w dyskusjach na temat filozofii trans-
cendentalnej i odejścia od niej w stronę hermeneutycznie, antropologicznie i historycz-
nie zorientowanej filozofi , ukazuje, że świat jest brzemienny sensami, których zobaczyć 
nie można, ale trzeba zrozumieć. Zob. A. Gurwitsch, Problemy świata przeżywanego,  
w: Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów, pr. zb. pod red. Z. Krasnodębskiego, PWN, 
Warszawa 1998, 149-185; K. Ablewicz zwraca uwagę na potrzebę korekty językowej, gdyż 
należałoby raczej mówić o świecie doświadczanym. Wiąże się to z rozumieniem i interpre-
tacją pojęć: przeżycie i doświadczenie. Poza tym husserlowski Lebenswelt oznacza „świat 
życia” i pojęcie to wnosi z sobą obecność świata i życia jako zjawisk autonomicznych, choć 
z sobą splecionych przeróżnymi „węzłami sensów”. Wówczas nie ogranicza się przeżycia do 
sfery emocjonalno-uczuciowej, lecz jest to „świat prze-żywany”. Zob. K. Ablewicz, Teoretycz-
ne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, 
dz. cyt., s. 104. Według E. Dryl Lebenswelt to „świat znaczeń”, który nie jest raz na zawsze 
zapisaną księgą. Chociaż jest w nim wiele elementów ustabilizowanych na dłuższy czas, ma on 
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105Teoretyczne podstawy strategii badawczych

nia praktycznego, który zarazem jest światem intersubiektywnym codziennej 
komunikacji i wymiany, ale przede wszystkim można w nim dociekać isto-
towej struktury wewnętrznej23 za pośrednictwem postrzeżeń zmysłowych, 
które w rozumieniu Mauricego Merleau-Ponty pozwalają uzyskiwać wiedzę 
na podstawie różnych percepcji24. 

Badania fenomenologiczne, którym być może daleko do obiektywnego 
postrzegania rzeczy i zjawisk, zachęcają jednak do pytania o to, na ile taki 
ogląd jest w ogóle możliwy. Poszukiwania te nie są jednak ucieczką od rze-
czywistości obiektywnej. Fenomenologia przyjmuje obecność tego, co się 
pojawia, ale jednocześnie zakłada, że może ono być rozpoznane tylko su-
biektywnie. Założenie to w głównej mierze zadecydowało o przyjęciu tej 
opcji badawczej nad wypowiedziami, które nadesłali absolwenci Korespon-
dencyjnego Kursu Biblijnego. Uznano, że spojrzenie fenomenologiczne może 
dostarczyć logicznych, systematycznych i spójnych środków prowadzenia ana-
lizy i syntezy potrzebnych, aby dotrzeć do istotnościowych opisów przeżyć25, 
które stanowią świat jednostki. W jej doświadczeniach można także dostrzec 
elementy typowe bądź doświadczalne, które stanowią podstawę dla procesu 
określonego przez A. Schütza jako typologizacja26. 

Podejście fenomenologiczne jest sytuowane w obszarze jakościowych 
metod badawczych, wyłonionych jako konsekwencja zakwestionowania 
prawomocności pozytywistycznego paradygmatu metodologicznego w ob-
szarze nauk społecznych27. Dlatego cele badań empirycznych, formułowane 
w ramach podejścia jakościowego, są skoncentrowane wokół analizy tego, 
co subiektywne, lokalne, niepowtarzalne, a więc zjawisk analizowanych 
w kontekstach świata życia podmiotów28. Podejście fenomenologiczne, które 
pozwala prowadzić badania nad zjawiskami (fenomenami), tak jak są one 

charakter dynamiczny i domaga się nieustannego potwierdzania. Jest aktualizowany w toku 
interakcji społecznych. E. Dryll, Homo narrans – wprowadzenie, w: Narracja. Koncepcje i ba-
dania psychologiczne, pr. zb. pod red. E. Dryll i A. Cierpki, Wyd. Instytutu Psychologii PAN, 
Warszawa 2004, s. 8. 

23 J. Rolewski, Rozum, nauka, świat przeżywany. Studium filozofii późnego Husserla, 
Wyd. UMK, Toruń 1999, s. 75.

24 M. Merleau-Ponty, Proza świata. Eseje o mowie, Wyd „Czytelnik”, Warszawa 1999,  
s. 27-34.

25 C. Moustakas, Fenomenologiczne metody badań, Wyd. TRANS HUMANA, Białystok 
2001, s. 64.

26 T. Benton, I. Craib, dz. cyt., s. 100. 
27 R. Szkudlarek, Poststrukturalizm a metodologia pedagogiki, „Acta Universitatis Nico-

lai Copernici” 1997, Socjologia Wychowania XIII, s. 317. 
28 A. Męczkowska, dz. cyt., s. 17.
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106 Metodologiczne założenia własnych badań...

przeżywane i doświadczane29. W przypadku zjawisk związanych z religią, 
w rozumieniu Gerardusa van der Leeuwa, umożliwia to przezwyciężenie 
ograniczeń wynikających jedynie z perspektywy teologicznej czy religio-
znawczej30. Obecne w niej świadome rozróżnienie znaczenia „dla badacza” 
i „dla badanego” pozwala ujmować fenomeny religijne w zależności od prze-
mian środowiskowych, społecznych, ekonomicznych czy politycznych31.

Założenie, że świat jednostki jest rzeczywistością subiektywną ozna-
cza, że może ona być interpretowana, a interpretacja32 świata społecznego 
to obszar zainteresowań hermeneutyki33. Bada ona relacje pomiędzy sferą 
tekstu34 i ludźmi, którzy pragną go zrozumieć: Tekst w hermeneutyce jest „py-
tany”, choć tylko w zakresie rzeczy tam zawartych35. W ten sposób możliwe 
jest odkrywanie ciągle nowych znaczeń w zależności od osobistej perspekty-
wy patrzenia na tekst. Przy czym, jak zauważa Maciej Potępa, z perspektywy 
Heideggera hermeneutyka nie jest teorią sztuki wykładania sensu tekstu, lecz 
odnosi się do fundamentalnego sposobu prezentacji samego życia: hermeneu-
tycznego dziania się sensu „Dasein”36. To indywidualne spojrzenie na tekst 
nie jest pozbawione kryteriów, które umożliwiają właściwą interpretację tek-

29 A. Giorgi, dz. cyt., s. 11.
30 G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, Wyd „Książka i Wiedza”, Warszawa 1978, 

s. 54. 
31 H. Hoffman, Geo Widengren i fenomenologia religii, w: G. Widengren, Fenomenologia 

religii, Wyd. NOMOS, Kraków 2008, s. XXIV. IX-XXIV.
32 Edward Kasperski wyjaśnia, że interpretacja w szerokim rozumieniu to dociekanie 

sensu nieprzejrzystych pod pewnymi względami znaków, wypowiedzi, tekstów i dyskursów 
oraz budowanie wyjaśniającego dla nich kontekstu, a w węższym, materialnym rozumieniu 
jest ‘odpowiedzią tekstu na tekst’ lub ‘dyskursu na dyskurs’. Różnicę stanowi właśnie owa od-
powiedź – odbiór w szerokim rozumieniu nie musi jej wytwarzać. Zob. E. Kasperski, Siedem 
rodzajów interpretacji. Próba ogarnięcia horyzontu, w: Hermeneutyka i literatura ku nowej 
koiné, Wyd. „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2006, s. 21.

33 Niektóre aspekty tej opcji metodologicznej i ich zastosowanie w badaniach nad KKB 
opisywałam w: Między możliwością i pewnością, czyli rzecz o hermeneutycznych aspektach 
„dopisków” z badań kwestionariuszowych, w: Dyskursy Młodych Andragogów, t. 11, Wyd. 
UZ, Zielona Góra 2010, s. 283-295. 

34 Hermeneutyka dotyczy interpretacji tekstu, ale rozumie go szeroko – nie tylko jako 
zapis. Tekst rozumiany jest tu w znaczeniu szerokim jako nośnik znaczenia, sensu, który jest 
wymiarem życia człowieka. Dlatego nie chodzi o samą interpretację tekstów źródłowych. 
Zob. W.G. Jearnold, Hermeneutyka teologiczna, Wyd. WAM, Kraków 1999, s. 13; W. Hry-
niewicz, Hermeneutyka w dialogu. Szkice teologiczno-ekumeniczne, Wyd. Św. Krzyża, Opole, 
1998, s. 17.

35 C.S. Bartnik, Hermeneutyka personalistyczna, Wyd. KUL, Lublin 1994, s. 82.
36 M. Potępa, Hermeneutyka Heideggera a hermeneutyka Gadamera, „Archiwum Histo-

rii Filozofii  Myśli Społecznej” 1990, t. 34, s. 146.
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stów. Należą do nich indywidualne możliwości i ograniczenia interpretacyj-
ne warunkowane przez indywidualne biografie i wszystkie czynniki, które na 
nie się składają oraz aktualna sytuacja (również społeczna), w której znajduje 
się interpretator tekstu. Rozumienie domaga się czynnego udziału w odtwa-
rzaniu tekstu i nie jest automatycznym rozszyfrowywaniem zbioru jedna-
kowych znaków. Ponieważ jednak perspektywy ludzkie są ograniczone, ko-
nieczne staje się ciągłe zastanawianie się nad tym, jakie czynniki warunkują 
sposób rozumienia rzeczywistości37. U podstaw tak rozumianej interpretacji 
leży uprzednie rozumienie przez badacza sensów i znaczeń własnego życia 
duchowego, a ponadto odsłanianie sensów i znaczeń tekstu. Dzięki tym zdol-
nościom możliwe staje się też rozumienie osobistego, wewnętrznego, ducho-
wego życia, co z kolei prowadzi do lepszego rozumienia siebie38. 

Hermeneutyka jako pewne doskonalenie, spełnianie i rozjaśnianie bytu 
z punktu widzenia osoby, domaga się, by jej cechą charakterystyczną był per-
sonalizm. Oparcie się w interpretacjach na personalizmie zakłada, że pierw-
szym „fenomenem”, punktem wyjścia, czymś danym pierwotnie, modelem 
i metodą wszelkiej rzeczywistości ontyczno-kognitywnej będzie osoba ludz-
ka. Oznacza to, że zachodzi żywy związek między światem tekstu a światem 
życia odbiorcy tegoż tekstu. Do świata tekstu musi dojść świat życia interpreta-
tora, bez czego sygnifikat dzieła jest niekompletny i martwy. Opowiadanie jako 
historia identyfikuje podmiot człowieka jako jedność sensu opowiadania histo-
rycznego, w którym wyraża się podmiotowość ludzka na swój jedyny sposób39. 

Ten historyczny kontekst jest obecny w propozycji Hansa-Georga Ga-
damera, który odcinając się od tego, co określane bywa jako obiektywne, 
wskazuje na historyczny charakter rozumienia. Jest przy tym przekonany, że 
natura człowieka jest historyczna i otwarta na historyczne zmiany. Oznacza 
to przypisanie historii, kulturze i tradycji pierwszego miejsca w procesach 
interpretacyjnych jednostki. W ten sposób schodzą się w człowieku hory-
zonty rozumienia (przeszły, teraźniejszy, przyszły), czyli doświadczenie his-
torii i egzystencji40. Dochodzi wówczas do „stopienia horyzontów”, co nie 

37 Według W.G. Jearnolda pojęcia „interpretacja” i „rozumienie”, choć często bywają 
używane zamiennie różnią się znaczeniem, a przede wszystkim zakresem. Proponuje on, by 
słowo „interpretacja” używane było jako pojęcie szersze, którego jednym z wymiarów jest 
zawarte w nim rozumienie. Oznacza to, że hermeneutyka jako teoria interpretacji jest czymś 
więcej niż tylko teorią rozumienia. Zob. W.G. Jearnold, dz. cyt., s. 14.

38 M. Sawicki, Hermeneutyka pedagogiczna, Wyd. SEMPER, Warszawa 1996, s. 8.
39 C.S. Bartnik, dz. cyt., s. 91.
40 H-G. Gadamer, Prawda i metoda, przeł. Wyd. Inter Esse, Kraków 1993, s. 277-278.
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108 Metodologiczne założenia własnych badań...

oznacza utożsamiania się z drugim, lecz spotkanie z sobą światów czasami 
bardzo odległych historycznie i kulturowo. Jest to zrozumienie czegoś inne-
go bez wyrzekania się swojego rozumienia po to, by poszerzyć i wzbogacić 
własny horyzont41. Przy czym własne rozumienie jest kontynuacją procesów 
wcześniejszych, a istnienie człowieka odwołuje się do autorytetu tradycji42. 
Podobnie Alferd Schütz przyznaje, że podstawą wszelkich interpretacji jest za-
sób uprzednich doświadczeń własnych lub przekazanych nam przez rodziców 
czy nauczycieli43. Przez odkrywanie rzeczywistości z perspektywy różnych 
uczestników procesu rozumienia, hermeneutyka uczy przede wszystkim ro-
zumienia inności drugiego człowieka, jego sposobu myślenia i życia, a także 
szacunku dla jego odrębności44. 

Przyjmując, że w problemie hermeneutycznym ma miejsce rozumienie, 
interpretacja i zastosowanie, to za przyjęciem tej opcji w badaniach nad 
oddziaływaniem wiedzy religijnej na dorosłego przemawia między innymi 
obecność „zastosowania”. Nie chodzi przy tym o zastosowanie, jakie „chrze-
ścijańska nowina i chrześcijańskie kazanie przydzielają Pismu Świętemu”45, 
lecz o zasadę, że dzięki rozumieniu tekstu istnieje możliwość jego zastoso-
wania w aktualnej sytuacji interpretatora. Wynika to z celu Kursu, który, 
zakładając zapoznanie ze wszystkimi księgami Biblii, proponuje różnorod-
ne metody pracy z tekstami, co umożliwia ich rozumienie i interpretację. 
Umożliwia to poszukiwanie związków pomiędzy zdobywaną wiedzą i wyda-
rzeniami codziennego życia. Można wręcz przyjąć, że autorzy badanych nar-
racji zakładają, że badacz się nad nimi pochyli i zechce razem z nimi szukać 
sensu ich codzienności. 

Przekonanie, że hermeneutyka nie stanowi jednolitego nurtu, lecz posia-
da wiele odmian, jest kolejnym argumentem przemawiającym za potrzebą 
zastosowania jej w badaniach nad związkami pomiędzy wiedzą religijną 
i zadaniami dorosłości. Dzięki szerokiej perspektywie badawczej, którą her-
meneutyka proponuje, możliwa staje się akceptacja pluralistycznej rzeczywi-
stości współczesnego świata i obecności w niej treści religijnych. Spotkanie 

41 E. Coreth, P. Ehlen, G. Haeffner, F. Ricken, Filozofia XX wieku, Wyd. Antyk, Kęty 
2004, s. 79-80. 

42 H-G. Gadamer przyjmuje szerokie rozumienie tradycji. Jest to proces wprowadzający 
człowieka w sposób istnienia całej kultury. Zob. W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje czło-
wieka. W kręgu inspiracji heideggerowskich, Wyd. Scholar, Warszawa 2003, s. 154-155.

43 A. Schütz, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, art. cyt., s. 142. 
44 W. Hryniewicz, dz. cyt., s. 17.
45 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, dz. cyt., s. 291.
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109Teoretyczne podstawy strategii badawczych

wielu tradycji i towarzysząca mu postawa dialogu są w niej nieodzowne i ko-
nieczne. Nie oznacza to, że jedynymi obowiązującymi dziś racjami mają być 
subiektywizm, mocny relatywizm i nieograniczona tolerancja. Nawet jednak 
i te stanowiska – a także radykalnie im przeciwne – powinny być zaproszone do 
udziału w dyskusji. Uznajemy bowiem, ze ‘pożytki z różnorodności’ – by użyć 
formuły Clifforda Geertza – są większe, niż pożytki z jej braku46. 

Za kolejną teoretyczną podstawę jakościowej strategii badań uważa się 
interakcjonizm symboliczny, który wywodzi się z interakcjonistycznej psy-
chologii społecznej rozwijanej przez George’a Herberta Meada47. Przy czym 
należy zauważyć, że choć podobnie jak fenomenologia i hermeneutyka, inte-
rakcjonizm symboliczny nie jest koncepcją jednorodną48, to główna myśl tej 
koncepcji wskazuje na językowe konstruowanie rzeczywistości społecznej. 
Zwolennicy tego ujęcia wychodzą z założenia, że działanie ludzkie nie jest 
prostą reakcją na bodźce49, co pozwala w określony sposób spoglądać na spo-
łeczne wytwarzanie znaczenia50. 

Helmut Blumer, wprowadzając do literatury pojęcie konstruktywizmu 
społecznego51, interpretuje koncepcję wspomnianego już George’a Herberta 
Meada, który zakładał, że cechy typowo ludzkie, takie jak: myślenie abstrak-
cyjne, samowiedza, moralność, wyrażają się dzięki językowi i interakcji spo-
łecznej52. Jego rozumienie interakcji nie posiada modelu mechanicystyczne-

46 K. Kuczyńska-Koschany, M. Januszkiewicz, I ty zostaniesz hermeneutą, w: Herme-
neutyka i literatura ku nowej koiné, Wyd. „Poznańskie Studia Polonistyczne” Poznań 2006, 
s. 16.

47 T. Benton, I. Craib, dz. cyt. s. 105.
48 M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, dz. cyt., s. 21- 

-22; A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej, Wyd. NOMOS, Kraków 2004, s. 47-59. 
W publikacji niniejszej przyjmuję i omawiam interakcjonizm symboliczny, powołując się na 
rozumienie go przez G.H. Meada i jego popularyzatorów, który był głównie zorientowany 
na zmiany zachodzące w jednostkach na skutek interakcji. 

49 T. Bauman, Część III. Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych, art. cyt.,  
s. 274.

50 T. Benton, I. Craib, dz. cyt., s. 109.
51 Stanowiło ono przeciwwagę do różnych odmian naturalizmu i determinizmu kultu-

rowego w badaniach społecznych. Zob. E. Hałas, Herbert Blumer – socjolog negocjowanego 
ładu w społeczeństwie demokratycznym, w: H. Blumer, Interakcjonizm symboliczny: perspek-
tywa i metoda, Wyd. NOMOS, Kraków 2007, s. VII-XX. 

52 W koncepcji Meada kluczową rolę odgrywa założenie, że człowiek posiada jaźń 
i dzięki temu może on być przedmiotem własnych działań, tzn. może działać w stosunku 
do siebie i innych ludzi. Zob. H. Blumer Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, w: Kry-
zys i schizma, t. 1, pr. zb. pod red. E. Mokrzyckego, Warszawa 1984, s. 72. Sam Blumer nie 
zajmuje się znaczeniami lecz empirycznie dostępnymi doświadczeniami ludzi, którzy się nimi 
posługują. G. Woroniecka, Interakcja a świat społeczny. O programie metodologicznym Her-
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110 Metodologiczne założenia własnych badań...

go. Wynika to z przyjęcia założenia, że człowiek jest jej uczestnikiem, a nie 
tylko odbiorcą bodźców. Co więcej, dokonuje ich selekcji i interpretacji, od-
nosząc je do swoich wcześniejszych doświadczeń. Oznacza to, że zależności 
pomiędzy jednostką i jej środowiskiem społecznym nie są raz osiągniętym 
stanem, lecz nieustannym procesem53, w którym większość czynności54 po-
siada charakter symboliczny – umożliwiający interpretacje i konstruowanie 
wewnątrz siebie i na zewnątrz55.

H. Blumer wyjaśnia, że natura interakcjonizmu społecznego opiera się na 
trzech przesłankach:

•	 Istoty ludzkie działają wobec przedmiotów na podstawie znaczeń, jakie te 
przedmioty mają dla nich;

•	 Przedmioty stanowi to wszystko, co człowiek może spostrzec w swoim 
świecie – obiekty fizyczne, inne istoty ludzkie, kategorie ludzi, instytucje, 
ideały, działania innych, a także wszelkie sytuacje, jakie jednostka spo-
tyka na co dzień. Znaczenia tych przedmiotów wywodzą się z interakcji 
społecznych, jakie łączą jednostkę z jej otoczeniem;

•	 Ludzie posługują się tymi znaczeniami i modyfikują je w procesach inter-
pretacji, jakim poddają napotykane przedmioty56. 

Interakcje, które są podstawą badań wykorzystujących idee interakcjoni-
zmu, mogą zachodzić zarówno pomiędzy jednostkami, jak i grupami. Proces 
wzajemnych relacji jednostek i grup jest również refleksyjny i konstruowany, 
gdyż istotowo relacje te się nie różnią. Działanie ludzkie, w które zaangażo-
wane są liczne jednostki, to działanie połączone albo zbiorowe. Składają się 
one z jednostek dostosowujących wzajemnie linie swego działania. Wówczas 
w badaniach postrzegane są zachowania zgodnie ze zbiorowym charakte-
rem bez skupiania się na pojedynczych elementach. Nie traci ono charakteru 
konstruktu powstającego w procesie interpretacji, gdyż każda ze zbiorowo-

berta Blumera, w: H. Blumer Interakcjonizm symboliczny: perspektywa i metoda, dz. cyt., 
Kraków 2007, s. XXII. 

53 Zob. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Część druga, Wyd. PWN, Warszawa 1983, 
s. 619-620. 

54 Stwierdzenie to oznacza, że Mead nie wykluczał pewnych niesymbolicznych i niere-
fl ksyjnych zachowań. Sam nazwał swoją koncepcję „behawioryzmem społecznym”. Zob.  
I. Kawecki, Etnografia i szkoła, „Impuls”, Kraków 1996, s. 33. 

55 Zob. E. Tugendhat, Mead: Symbolic interaction and the self, w: Philosophy, social the-
ory, and the thought of George Herbert Mead, pr. zb. pod red. M. Aboulafia, State University 
of New York Press, New York 1991, s. 169-193.

56 H. Blumer Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, dz. cyt., s.5-6.
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111Teoretyczne podstawy strategii badawczych

ści musi konstruować swoje działanie poprzez interpretację interakcji, które 
dzieją się w polu ich działania. Jest ono powiązaniem oddzielnych działań 
uczestników. Wynika z tego, że proces interpretacji przebiega w formie wza-
jemnego udzielania sobie wskazań przez uczestników, a nie jedynie przez każ-
dego samemu sobie57.

Podejście interakcjonizmu symbolicznego w badaniach nad oddziały-
waniem wiedzy religijnej na zadania dorosłości wydaje się być szczególnie 
słuszne w ponowoczesności, jako że tradycyjne analizy dotyczące relacji spo-
łecznych stają się coraz mniej przystające do codzienności. Pytanie o miejsce 
i znaczenie w tej społeczności treści religijnych jest nie tylko zasadne, ale 
przede wszystkim potrzebne. Przy czym nie może to być rola wyznaczona 
z zewnątrz. To dorosły sam może i powinien odkrywać owe doświadczenie 
codzienności „dotykanej” wiedzą religijną. Można zatem przyjąć za Elżbietą 
Hałas, że w tym obszarze badań czas pokazał odpowiedniość tej teorii dla ana-
liz zmian późnej nowoczesności58. Poza tym – jak zauważa Hanna Buczyńska-
-Garewicz – koncepcja Meada nie ogranicza się do pragmatycznej interpre-
tacji zagadnień, lecz umożliwia odkrywanie związków znaczenia z życiem 
człowieka59, co w odniesieniu do osób podejmujących studiowanie Biblii 
otwiera perspektywę nowej optyki rozumienia i realizacji zadań dorosłości. 

Proces odsłaniania tego co „się dzieje” rozpoczyna się tylko wtedy, gdy 
istnieje jakiś rodzaj egzystencjalnego związku w uczestnikach wydarzenia. 
Dlatego ważne jest ustalenie, z jakiego źródła pochodzi materiał poddawany 
interpretacji i czym się charakteryzuje oraz jaki jest cel prowadzonych badań, 
a także określenie przyjętej opcji metodologicznej i sposób prowadzenia pro-
cesu badawczego bez rozstrzygania czy fenomenologia, hermeneutyka i in-
terakcjonizm symboliczny to teorie, czy metody pozostaje otwarte60. Stanowi 
to podstawowe rozróżnienie w stosunku do założeń, na których opierają się 
ilościowe strategie badań.

57 Tamże, s.16. 
58 E. Hałas, Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretacyjnej, Wyd. UW, War-

szawa 2007, s. 96. 
59 Zob. H. Buczyńska-Garewicz, Znak. Znaczenie. Wartość. Szkice o filozofii amerykań-

skiej, Wyd. „Książka i Wiedza”, Warszawa 1975, s. 54-55.
60 Zob. R. Wiehl, Fenomenologia. Dialektyka. Hermeneutyka, Wyd. Instytutu Filozofii

UAM, Poznań 1996, s. 13-63. 
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112 Metodologiczne założenia własnych badań...

3.2. Narracje inspiracją procesu badawczego

Absolwenci KKB zostali w maju 2007 roku poproszeni o opisanie związ-
ków pomiędzy zdobytą na nim wiedzą a ich codziennym życiem. Zaprosze-
nie tych osób do opisania swoich doświadczeń związanych z uczestnictwem 
w Kursie zostało zainspirowane reakcją respondentów na pierwsze badania, 
można powiedzieć „zwiadowcze”61. Do 300 osób, które w latach 1996-2006 
ukończyły kurs wysłane zostały listy z prośbą o opowiedzenie wydarzeń z ich 
życia, które w jakikolwiek sposób łączą ze studiowaniem Biblii podejmowa-
nym w ramach KKB. Tą drogą otrzymano 71 narracji o różnej objętości, 
w których dostrzeżono odniesienia osobiste, społeczne i kulturowe62. Nade-
słane narracje były podstawą prowadzonego procesu badawczego63. 

Zainteresowanie narracjami w naukach społecznych wiąże się z pod-
jęciem badań według paradygmatów innych niż tylko pozytywistyczny64. 
Chociaż samo pojęcie narracji jest różnie rozumiane przez nauki huma-
nistyczne65 i różnie interpretowane przez przedstawicieli poszczególnych 
dyscyplin naukowych, to jednak za myślenie narracyjne można uznać ta-
kie, które pokazuje, że rzeczywistość nie jest odzwierciedlana, lecz konstru-
owana i interpretowana przez jednostkę66. To stanowisko konstruktywizmu 
jawi się jako wspólne dla większości badaczy narracji, bez względu na re-
prezentowaną przez nich dyscyplinę naukową. Proces rozumienia polega 

61 Zainicjowały one dalsze badania, dlatego wspominałam o nich we wstępie do niniej-
szej publikacji. 

62 Elementy te można odnieść do pojęcia narracji rozumianej przez Paula Ricoeura jako 
słownego tekstu o zdarzeniach choć się do niego nie ograniczają. Zob. Paul Ricoeur wobec 
współczesnych dyskusji o narracji, w: K. Rosner, Narracja, tożsamość, czas, Wyd. UNIVER-
SITAS, Kraków, 2003, s. 125-136. 

63 Praca nad narracjami generowała coraz to nowe pytania, na które interpretacje nar-
racji nie dawały odpowiedzi. Dlatego zaproszono absolwentów także do udziału w innych 
badaniach. Przebieg całego procesu badawczego jest przedstawiony w dalszej części niniej-
szego rozdziału. 

64 Zob. J. Bruner, Kultura edukacji, dz. cyt., 182-183.
65 Jedną z możliwych kategoryzacji jest propozycja Anny Burzyńskiej, która uznaje  

2 główne nurty w ujmowaniu narracji: naturalistyczny uznający narrację za pierwotną, 
wrodzoną podstawę procesów poznawczych człowieka i kulturalistyczny (zwany także tem-
poralistycznym), według którego doświadczenie zyskuje formę narracyjną dopiero dzię-
ki ingerencji kodów kulturowych. Zob. A. Burzyńska, Idee narracyjności w humanistyce,  
w: Narracja. Teoria i praktyka, pr. zb. pod red. B. Janusz, K. Gdowskiej, B. de Barbaro, Kra-
ków 2008, s. 28.

66 D. Klus-Stańska, Narracje w szkole, w: Narracja jako sposób rozumienia świata, pr. zb. 
pod red. J. Trzebińskiego, Wyd. GWP, Gdańsk 2002, s. 190-191.
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113Narracje inspiracją procesu badawczego

w nim na interpretowaniu danych pochodzących z zewnątrz. Oznacza to, że 
narracja porządkuje wiedzę jednostki o świecie, o ludziach, o zachodzących 
między nimi relacjach67. Dlatego historie, poprzez które człowiek poszukuje 
rozumienia rzeczywistości nie istnieją jako coś obiektywnego. Jednostka in-
terpretuje zdarzenia jako określone historie za pomocą procedur zawartych 
w schemacie narracyjnym, który modeluje bohaterów narracji, ich wartości, 
intencje oraz wynikające z ich realizacji plany i komplikacje oraz uwarun-
kowania i szanse ich przezwyciężania. Interpretacje historii mogą również 
dokonywać się bez udziału specyficznych schematów narracyjnych, czego 
następstwem jest rozumienie konstruowane na podstawie ogólniejszych 
struktur wiedzy. Dlatego też narracyjna interpretacja rzeczywistości pozwala 
na uwzględnianie kontekstu i ułatwia wykorzystywanie doświadczenia jed-
nostki w procesie rozumienia faktów społecznych68. Powstaje w ten sposób 
wiedza narracyjna związana z doświadczeniem jednostkowym69. Ma ona 
charakter subiektywny i podmiotowy70.

Przyjmując, że doświadczanie sytuacji to rozumienie jej w sposób oso-
bisty i bezpośredni, najczęściej z udziałem emocji i pełnego aparatu senso-
rycznego, to za doświadczenie narracyjne można uznać kolejno napływające 
fakty, zdarzenia, w tym również własne zachowania i stany emocjonalne, 
które są doświadczane przez jednostkę jako określone składniki czy epi-
zody rozwijającej się historii: To więc, co jednostka realnie widzi, słyszy, 
myśli i jak przeżywa kolejne sytuacje i zdarzenia, jest współkształtowane 
przez treść rozwijającej się narracji71. Oznacza to, że ludzkie myślenie, po-
strzeganie, wyobrażenia i wybory przebiegają według struktur narracyjnych. 
Opowieść jest zatem swoistym „medium” między przeżyciem czasowym 

67 J. Trzebiński, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, w: Narracja jako sposób rozu-
mienia świata, dz. cyt., s. 19.

68 Frank Ankeramit uznaje, że wszelkie doświadczenie (także doświadczenie historycz-
ne) jest nieodwołalnie kontekstualne. Ewa Kurantowicz zauważa, że w badaniach nad ucze-
niem się dorosłych coraz częściej akcentuje się w nich uczenie się jako proces o charakterze 
społecznym, kontekstowym, a nie tylko indywidualnym, psychologicznym. Zob. F. Anke-
ramit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z torii historiografii, Wyd. Universitas, 
Kraków 2004, s. 213; E. Kurantowicz, Badanie lokalnych kontekstów uczenia się. Wybrane 
(andragogiczne) uzasadnienia i spory, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2006 nr 2(34), 
s. 63-64. 

69 J. Trzebiński, art. cyt., s. 31-33.
70 M. Straś-Romanowska, Psychologiczne badania narracyjne jako badania jakościowe 

i ich antropologiczne zaplecze, w: Narracja. Teoria i praktyka, pr. zb. pod red. B. Janusz,  
K. Gdowskiej, B. de Barbaro, Wyd. UJ, Kraków 2008, s.61

71 J. Trzebiński, art. cyt., s. 27.

Moderacyjne i synergiczne... - 8
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114 Metodologiczne założenia własnych badań...

a aktem narracji72. Podobnie Kenneth i Mary Grergenowie zauważają, że 
narracje/autonarracje są narzędziem rozumienia przez jednostki siebie jako 
aktorów życia społecznego. Co więcej, służą one do rozumienia zewnętrz-
nych zdarzeń i roli, jaką jednostka w nich odgrywa73. 

Doświadczanie wydarzeń może dokonywać się z perspektywy uczestni-
ka bądź obserwatora. Z pozycji uczestnika zwykle (choć nie zawsze) posia-
da charakter celowego działania. Doświadczanie kolejnych etapów historii 
może zostać przekształcone w refleksyjne myślenie na temat tej historii, 
czyli myślenie określane jako zastanawianie się nad „całą historią”, „próbą 
jej zrozumienia”, „nadaniem jej głębszego sensu”, „wyciąganiem wniosków”. 
Zachodzi wówczas przejście z pozycji bezpośredniego uczestnika do pozycji 
obserwatora poszukującego sensu w otaczających go zdarzeniach. Oznacza 
to, że treść refleksji nad historią różni się od treści historii bezpośrednio do-
świadczanej oraz, że w umyśle aktywizowane są inne systemy wiedzy niż te, 
które kształtowały doświadczanie tego zdarzenia. Za refleksją stoją systemy 
wiedzy, które są w dużej mierze uformowane pod wpływem oddziaływań 
społecznych i stanowią indywidualny zapis wiedzy kulturowej o danym zja-
wisku. Na treść refleksji ma też wpływ aktualny stan emocjonalny człowieka 
i cel jej podjęcia74. 

Narracje pokazują rzeczywistość rozumianą przez opowiadającego dane 
doświadczenie. Wyrażają pozycję autora wobec przedmiotu, interpretując 
opisywane zjawiska w indywidualny sposób. Ujawniają sens i unikalny sys-
tem znaczeń autora, co pozwala na refleksję nad przedmiotem badań. Od-
krywanie to może następować między innymi poprzez badania fenomeno-
graficzne, które zakładają, że ludzie nadają różne znaczenia otaczającemu ich 
światu. Pozwalają one na rejestrację różnych sposobów percepcji zjawisk75. 
F. Marton definiuje podejście fenomenograficzne jako empiryczne studium 
ograniczonej liczby jakościowo rożnych sposobów konceptualizowania, rozu-
mienia, postrzegania i odczuwania rożnych zjawisk oraz aspektów otaczają-

72 W ten sposób Denis Villepelet na Kongresie Europejskiej Ekipy Katechetycznej 
w maju 2010 r. interpretujował pojęcie narracyjności u P. Ricouera.

73 K.J. Gergen, M.M Gergen, Narrative and the Self as Relationship, w: Advances in Ex-
perimental Social Psychology, t. 21, pr. zb. pod red. L. Berkowitz’a, Wyd. Academic Press 
INC, London 1988, s. 17-56. 

74 J. Trzebiński, dz. cyt., s. 27.
75 T. Bauman, Część III. Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych, w: T. Pilch,  

T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. „Żak”, War-
szawa 2001, s. 304.
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115Narracje inspiracją procesu badawczego

cego świata76, przyjmując owe określenia jako synonimiczne. W tym duchu 
prowadzony był przedstawiony w niniejszej publikacji namysł nad narracja-
mi absolwentów KKB.

Zgodnie z celem analizy fenomenograficznej podjęto próbę dokonania opi-
su nadawania znaczeń przez respondentów zjawisku, jakim jest ich obecność 
w ponowoczesnej społeczności kształtowana wiedzą religijną. Rozpoczęto czy-
tanie nadesłanych narracji bez jakiejkolwiek hipotetyzacji77 (zob. ryc. 3.2.1.).

ryc. 3.2.1. Odpowiedź na nadesłane przez absolwentów KKB narracje 

76 F. Marton, Phenomenography, w: International Encyclopaedia of Education, red.  
T. Hussen, T. N. Postlethwaite, Vol. 8, Oxford 1994, s. 4425. Cyt. za: A. Męczkowska, Od 
świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego. Nauczycielskie koncepcje wyma-
gań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia, Wyd. „Impuls”, Kraków 
2002, s. 18.

77 A. Męczkowska, dz. cyt., s. 18.
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116 Metodologiczne założenia własnych badań...

Wielokrotne czytanie narracji78 uświadamiało, że rozumienie przedsta-
wionego w nich świata będzie wymagało podejścia kontekstualnego79. Po-
zwoliło też dostrzec pewną prawidłowość80, która charakteryzowała się tym, 
że autorzy narracji, odnosząc doświadczenia uczestnictwa w Kursie do swo-
jego życia, rozpoczynali narrację od określenia motywacji podjęcia tej formy 
kształcenia religijnego, a następnie w różny sposób odnosili się do uzyska-
nych efektów swojej pracy. Dotychczasowe spostrzeżenia wzmacniała intu-
icja81, że poszukiwanie doświadczeń osób dorosłych związanych z kształ-
ceniem religijnym powinno koncentrować się wokół pytania: jakiego typu 
relacje mogą zachodzić między wiedzą religijną i realizacją zadań dorosło-
ści i czym się one charakteryzują? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie 
oznaczało usytuowanie dorosłego w przestrzeni pomiędzy oddziaływaniami 
treści religijnych i zadaniami dorosłości (zob. ryc. 3.2.2.). Przy czym należy 
zaznaczyć, że oddziaływania treści religijnych nie ograniczono do wiedzy 
zdobytej podczas Kursu.

Próba zrozumienia specyfiki oddziaływania wiedzy religijnej na kształ-
towanie obecności dorosłego w ponowoczesnej rzeczywistości domagała się 
kolejnego, wielokrotnego czytania narracji (zob. ryc. 3.2.3.). 

78 Ten sposób jako etap analiz narracji proponują M.B. Miles, A.M. Huberman, zob. 
Analiza danych jakościowych, TRANS HUMANA, Białystok 2000, s. 8. Praktyczne wyko-
rzystanie tego sposobu kategoryzacji problemów wskazuje E. Kurantowicz, Uczenie się do-
rosłych przez „biografię miejsca”, w: Dyskursy Młodych Andragogów, t. 4, Wyd. UZ, Zielona 
Góra 2003, s. 98. 

79 B. Bartosz, Ludzie chcą opowiedzieć swoja historię. Konstruowanie rzeczywistości 
w narracji (przez pryzmat doświadczeń autobiograficznych), w: Narracja. Koncepcje i bada-
nia psychologiczne, pr. zb. pod red. E. Dryll A. Cierpki, Wyd. Instytutu Psychologii PAN, 
Warszawa 2004, s. 229.

80 Chodzi o dostrzeżenie tego, co M. Nowak-Dziemianowicz określa jako pasaże narra-
cyjne i argumentacyjne, odwołując się do proponowanej przez F. Schützego metody wywia-
du narracyjnego. Zob. M. Nowak-Dziemianowicz, Doświadczenia rodzinne w narracjach. 
Interpretacje sensów i znaczeń, Wyd. DSW, Wrocław 2006, s. 63.

81 Rozumienie intuicji nie jest jednoznaczne, ale wśród różnych typów intucjonizmów 
filozoficz ych można dostrzec pewne wspólne ich cechy: intuicja jawi się jako akt bezpo-
średniego poznania czegoś. (…) Najczęściej przedmiotem intuicji będzie konkret, rzadziej ogół. 
(…) Intuicja nie może jednak być samoistnym aktem intelektualnym, nie mamy bowiem bez-
pośredniego wejrzenia w istotę rzeczy (…) Intuicja możliwa jest dzięki odniesieniu się intelektu 
do zmysłów, a ściślej do władzy zmysłu wewnętrznego. T. Bartel, Zagadnienie intuicji w filozo-
fii chrześcijańskiej, w: Wiedza a intuicja, pr. zb. pod red. A. Motyckiej, Wyd. Wydawnictwo 
IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 50. Rozumienie intuicji przyjmuję za D.G. Myersem, który 
powołując się na słownik Webstera, uznaje, że intuicja to nasza zdolność dotarcia do bezpo-
średniej wiedzy, natychmiastowego wglądu bez udziału obserwacji czy rozumu. D.G. Myers, 
Intuicja. Jej siła i słabość, Wyd. Moderator, Wrocław 2004, s. 13-14. 
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117Narracje inspiracją procesu badawczego

ryc. 3.2.2. Dorosły pomiędzy wiedzą religijną a zadaniami życiowymi

ryc. 3.2.3. Ponowny namysł nad narracjami absolwentów KKB
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118 Metodologiczne założenia własnych badań...

Proces ten wyłonił szereg fragmentów, w których autorzy wiedzę religijną 
odnosili do zadań dorosłości. Stanowiły one różne klasy zjawisk. W ten spo-
sób określono osiemnaście kategorii oddziaływań (przyspieszające, spowal-
niające, osłabiające, aktywujące, warunkujące, cząstkowe, łączone, bazowe, 
harmonizujące, celowościowe, ograniczające, decyzyjne, sytuacyjne, obron-
ne, wyróżniające, dostosowawcze, poprawiające, następcze) wskazujących, że 
relacje w przestrzeni: wiedza – zadania życiowe dorosłego są zmieniającymi 
się jakościami. Wszystkie 71 narracji zostały przyporządkowane do jednej 
z określonych kategorii. Dostrzeżono również, że chociaż każde z oddzia-
ływań posiada swoje specyficzne właściwości, to ma również pewne cechy 
wspólne, które pozwoliły zaklasyfikować każde z nich do jednego z pięciu 
typów oddziaływań: dynamicznych, konstytutywnych, operacyjnych, sytu-
acyjnych i organizacyjnych. Przy czym jedno z oddziaływań nie zostało za-
kwalifikowane do żadnej z wymienionych grup, gdyż uznano, że jest ono 
poprzedzone innym oddziaływaniem. Sprowokowało to kolejne pytanie: co 
różni oddziaływania w jednej kategorii? 

Każde kolejne pochylenie się nad tymi samymi narracjami otwierało za-
tem drogę do nowych pytań, a to skłoniło do poszukiwania takiego sposobu 
ich badania, by odkrywać zarówno sens i naturę przeżycia, jak i rozwijać pro-
cedury dalszego badania (zob. ryc. 3.2.4.). 

Uznano, że kryteria te spełnia badanie heurystyczne, czyli takie, które po-
suwa naprzód poznanie, zwłaszcza poznanie dyskursywne82. Clark Mousta-
kas określa badania heurystyczne jako uprawiane w perspektywie ludzkiej83 
i pojęcie heurystyczny odnosi do procesu wewnętrznych badań, przez któ-
re dokonuje się odkrycia natury i znaczenia doświadczeń oraz rozwija pro-
cedury dalszych analiz. W takim przypadku precyzuje się też rolę badacza, 
u którego poprzez pogłębienie rozumienia danego fenomenu wzrasta jego 
samoświadomość i samopoznanie84. Badacz zostaje niejako „wciągnięty” 
w cały proces poprzez badanie jakości, warunków, stawianie dodatkowych 

82 J. Hartman, Heurystyka filozoficzna, Wydawnictwo Leopoldinum Fundacji dla Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 5. Teresa Bauman charakteryzując badania ja-
kościowe przywołuje rozumienie S. Sarnowskiego, który za dyskurs uznaje spójny system 
znaczeń, dominujący w jakiejś formacji kulturowej. Zob. T. Bauman, Część III. Strategie ja-
kościowe w badaniach pedagogicznych, art. cyt., s. 274.

83 C. Moustakas, Fenomenologiczne metody badań, Wyd. TRANS HUMANA, Białystok 
2001, s. 11.

84 C. Moustakas, Heuristic research: design, methodology, and applications, Wyd. SAGE 
Publication, London, New Delhi 1990, s. 10-15. 
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119Narracje inspiracją procesu badawczego

ryc. 3.2.4. Analiza narracji w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie:  
co różni oddziaływania w jednej kategorii?

pytań i możliwość kwestionowania, konfrontowania, a nawet wątpienia w ro-
zumienie ludzkich spraw. Natomiast ostatecznie ich zrozumienie prowadzi 
do pogłębienia wiedzy o badanym fenomenie. W procesie tym powstaje hi-
storia, która przedstawia jakość, znaczenie i istotę powszechnie unikalnego 
doświadczenia. Badanie heurystyczne rozpoczyna się od pytania, na które 
badacz poszukuje odpowiedzi lub problemu, który potrzebuje oświetlić. 
Wymaga to głębokiego, zdyscyplinowanego zaangażowania w poszukiwanie 
zrozumienia problemu lub odpowiedzi na pytanie aż do uzyskania pełne-
go rozwiązania. W procesie badania heurystycznego badacz stawia siebie 
w pozycji przedmiotu, którym jest zainteresowany i prowadzi wewnętrzny 
dialog85. Dialog ten pozwala na wielokrotne powroty do rozważanego pro-

85 Stanowi ono wyraźne odniesienie do poszukiwań w zakresie dialogu i wzajemności. 
Zob. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 46; M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism 
filozoficznych, Warszawa 1992.
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120 Metodologiczne założenia własnych badań...

blemu. Jest to kroczenie do przodu aż do odkrycia różnorodności znaczeń. 
Ten sposób prowadzenia badań staje się swego rodzaju wewnętrzną obec-
nością. W procesie tym ważne miejsce zajmuje „wiedza cicha”86 i intuicja, 
które umożliwiają postrzeganie rzeczy jako całości oraz wewnętrzne ramy 
odniesień87. 

Dostrzeżenie, w opowiedzianych przez autorów narracji wydarzeniach, 
że osoba znajduje się w przestrzeni pomiędzy treściami religijnymi i zada-
niami dorosłości (zob. ryc. 3.2.2.) bez skomplikowanych analogii, można 
było uznać za pierwszą z sześciu faz88 realizacji metody heurystycznej za-
proponowanych przez E. Maustakasa. Kolejne czytanie nadesłanych narracji 
rodziło (powolne, choć coraz bardziej wyraźne) odniesienia do spotkanych 
ludzi, miejsc, wydarzeń – podobnie jak autorom narracji wspomnienie Kur-
su przywoływało wiele sytuacji z ich życia. W tym nurcie przeprowadzone 
zostały analizy wybranych sytuacji opowiedzianych w narracjach89 z wyko-
rzystaniem schematu:

•	 charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych;
•	 charakterystyka skutków; 
•	 identyfikacja i określenie zmiany.

Zastosowanie powyższego schematu stanowi nie tylko sposób komuni-
kowania wyników prowadzonych interpretacji, lecz przede wszystkim drogę, 
która ma naprowadzić czytelnika na fenomen, o który chodzi, by i on mógł się 
znaleźć w jego obliczu90. Przy jego pomocy można było skrystalizować intu-

86 E. Moustakas przyjmuje jej rozumienie za Michaelem Polanyim, który twierdzi, iż 
jednostka może mieć wiedzę, która nie występuje w postaci werbalnej i to ten rodzaj wie-
dzy często kieruje codziennymi zachowaniami człowieka. Zob. C.E. Moustakas, Heuristic 
research: design, methodology, and applications, dz. cyt., s. 20-22.

87 Tamże, s. 15-25.
88 Fazy badania heurystycznego nadają kierunek rozwojowi poszukiwań i zarazem sta-

nowią główny plan analiz. Są nimi: początkowe zaangażowanie, czyli odkrycie intensywne-
go zainteresowania wywołującego u badacza przekonanie o ważności sprawy i wynikających 
z niej implikacji społecznych, osobistych; zanurzenie w przedmiot i pytanie, kiedy wszystko 
w życiu badacza zdaje się krystalizować wokół analizowanego problemu – spotkani ludzie, 
miejsca, lektura oferują możliwości zrozumienia owego fenomenu; inkubacja, która jest 
odejściem badacza od intensywnego skupienia na problemie i uzyskiwaniem wiedzy po-
przez „natknięcie się” na to, co istotne dla sprawy; iluminacja; objaśnianie; twórcza synteza. 
Zob. Moustakas, Fenomenologiczne metody badań, dz. cyt., s. 29.

89 Zob. S. Krzychała, B. Zamorska, Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności, 
Wyd. DSW, Wrocław 2008, s. 125-126.

90 J. Krokos, Fenomenologia Edmunda Husserla, Aleksandra Pfändera, Maxa Schelera, 
Agencja Wyd. Katolików, Warszawa 1992, s. 195-196. 
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121Narracje inspiracją procesu badawczego

icyjne odniesienia i wskazać, że wpływ treści religijnych na zadania dorosło-
ści może modelować ich rozumienie i realizację lub generować nową jakość. 
Ta nieskomplikowana, lecz systemowa analiza tekstu pozwoliła wejść w świat 
widziany oczyma respondentów. Zadaniem badacza pozostała jedynie próba 
określenia, czy zmiany te mają charakter zmian modelujących w stosunku do 
zadań dorosłości, czy też zmian o znamionach nowej jakości. Identyfikacja 
i określenie zmiany jakościowej nadającej zadaniom dorosłości nową jakość 
dało podstawę do uznania, że relacja pomiędzy treściami religijnymi i zada-
niami dorosłości może mieć charakter synergiczny91. 

Podstawowe kryteria odróżniające opisy działań o charakterze synergicz-
nym od działań wywołujących zmiany moderacyjne w obrębie przedstawio-
nych czynników prezentuje tabela 3.2.1.:

L.p. Aspekt relacji W opcji ze zmianą 
moderującą W opcji z synergią

1. Charakter działania (uczenie się, 
treści religijne)

Jest Jest

2. Zmiana ilościowa (w obszarze zadań 
dorosłości)

Żadna 
Przeciętna
Silna

Żadna 
Przeciętna
Silna

3. Intensywność procesu (w obszarze 
oddziaływania treści religijnych)

Zerowa
Przeciętna 
Silna

Zerowa
Przeciętna
Silna

4. Skutki działania (w realizacji zadań 
dorosłości)

Żadna
Przeciętne
Znaczące

Żadna
Przeciętne
Znaczące

5. Zmiana jakościowa Może występować Zawsze występuje

Tab. 3.2.1. Charakterystyka zmian moderujących i synergicznych (opr. własne – A.W.)

91 Większość istniejących określeń synergii odnosi się do sytuacji organizacyjnych, 
w których rozumie się ją jako taki efekt współdziałania podmiotów, który swoją efektyw-
nością przekracza sumę działań pojedynczych podmiotów. Defini ja ta akcentuje efekt 
„nadaddycji”, która w swojej istocie jest efektem ilościowym, pomija zaś efekty jakościowe, 
które występują u źródeł tego efekty, choć tkwią intuicyjnie w takiej relacji. Literatura poda-
je również The Apollo Syndrome ilustrowany nierównością 1+1+1+1<4. Dotyczy on braku 
oczekiwanych efektów działania zespołu, który obiektywnie posiadał możliwości i potencjał 
w postaci wysokiej sprawności intelektualnej członków. Dla odróżnienia, efekt synergiczny 
jest ilustrowany równością 2+2=5. Zob. M. Belbin. Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukce-
sów i porażek, Wyd. Wolters Kluwer business, Kraków 2009, s. 23-32. W pedagogice syner-
gię za naczelną zasadę pedagogiki humanistycznej przyjmuje Olaf-Axel Burow. Zob. O-A. 
Burow, Synergia jako naczelna zasada pedagogiki humanistycznej, w: Edukacja alternatyw-
na. Dylematy teorii i praktyki, Wyd. „Impuls”, Kraków 1992, s. 91-105.
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Można zatem przyjąć, że dzięki temu, iż oddziaływania synergiczne wno-
szą nową jakość, są bardziej oczekiwane i skuteczne w procesie wspomaga-
nia dorosłego w realizacji jego zadań niż oddziaływania jedynie moderujące 
dotychczasowe zachowania. Dlatego przyjęto, że synergia będzie stanowić 
centralną kategorię prezentowanych w niniejszej publikacji analiz i dalsze 
badania będą dotyczyły tego rodzaju oddziaływań. 

3.3. Od narracji do modelu

Nadesłane przez absolwentów KKB narracje wyznaczyły styl myślenia 
o procesie badawczym. Jego ideę ilustruje poniższy schemat (zob. ryc. 3.3.1.). 

Identyfikacja zmienych
jawnych endo-

i egzoegenicznych

Interpretacja narracji

Opracowanie modelu
w postaci ścieżkowej

i kodowej w języku PATH1

Realizacja badań społecznych
(uzyskanie macierzy korelacji)

Opis rezultatów modelowania
strukturalnego z uwzględnieniem

wartości współczynników
rozbieżności i innych estymatorów

modelowych

Początek procesu
badawczego

Wnioski i nowe
inspiracje badawcze

Konstruowanie modeli

Analiza problemu badawczego,
założenia metodologiczne

Identyfikacja zmienych
niejawnych endo-
i egzoegenicznych

Modelowanie
równań

strukturalnych

Interpretacja narracji
w perspektywie doświadczenia

symulacyjnego

Ryc. 3.3.1. Kształtowanie się procesu badawczego
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123Od narracji do modelu

W powyższym schemacie można zauważyć to, że przygotowania i reali-
zacja procesu badawczego są dwutorowe i mogą się odbywać równolegle. 
Obydwa etapy poprzedza analiza problemu badawczego, będącego przed-
miotem przyszłego modelowania92. W procesie prowadzonych badań etap 
konceptualizacji został przeprowadzony podczas tworzenia konstuktów 
działań w oparciu o narracje. Dostrzeżone w narracjach relacje pomiędzy 
treściami religijnymi i zadaniami dorosłości tworzą pewien świat społeczny, 
w którym dorosły żyje. Schodzą się w nim zarówno elementy subiektywne, 
jak i te „powszechnie obowiązujące”, określone przez A. Schütza jako typo-
we, które pełnią rolę schematu odniesienia93. Tworzą one pewnego rodza-
ju mozaikę obecności dorosłego (w analizowanych przypadkach religijnie 
wierzącego) w ponowoczesnym świecie. A. Schütz przyjmując, że jednostka 
żyjąc w świecie społecznym, jest powiązana z innymi za pośrednictwem licz-
nych stosunków, wskazuje jednocześnie, że przez działania chce ona wyrazić 
swoje intencje i motywy, które ją do tego działania skłaniają, po to, by być 
zrozumianą. Dlatego tak istotne jest interpretowanie działania człowieka 
z jego subiektywnego punktu widzenia94. Prawidłowość tę odkrywają rów-
nież narracje, które pokazują ich autorów jako jednostki niepowtarzalne, do-
świadczające wpływów z tych samych źródeł (treści religijne), a jednocześnie 
odnoszące zupełnie inne skutki. Można przypuszczać, że jednym z elemen-
tów różnicujących jest pewna globalna orientacja jednostki na samą siebie, 
rzeczywistość społeczną i odniesienia transcendentalne95. 

Jednocześnie analizowane narracje uświadamiały, że dorosły funkcjonu-
je w odniesieniach społecznych zanurzonych w kulturze, tradycji, struktu-
rach społecznych, wartościach, w kręgu uznanych i obowiązujących zasad, 
a czasami także pośród stereotypów i naznaczeń. Refleksja ta rodziła kolejne 

92 Dwutorowość posiada tutaj charakter pewnego akcentu służącego artykulacji potrzeby 
równoległych działań modelowych z uwzględnieniem aspektów empirycznych i teoretycz-
nych. Te pierwsze przybierają postać macierzy kowariancji lub korelacji, te drugie kreują sieć 
wzajemnych zależności w postaci graficz ej (diagram ścieżkowy) i/lub w postaci programu 
zapisanego w języku Path1. Prezentowana na schemacie organizacja działań badawczych po-
siada swoje istotowe odniesienie w procedurze matematyczno-statystycznej. Zob. Podręcznik 
statystyki, w: StatSoft, Inc. (2005). STATISTICA (data analysis software system), version 7.1., 
www.statsoft.c m/Wprowadzenie/Podstawowa idea modelowania strukturalnego.

93 A. Schütz, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, art. cyt., s. 142-143.
94 A. Schütz, Świat społeczny i teoria działania społecznego, w: Socjologia. Lektury, pr. zb. 

pod red. P. Sztompki, M. Kuci, Wyd. Znak, Kraków 2005, s. 69-70.
95 A. Antonowsky określił ją jako poczucie koherencji i jego składowe zostały wykorzy-

stane jako elementy poszczególnych modeli. W badaniu wykorzystywany jest kwestiona-
riusz SOC-29. Zob. A. Antonowsky, dz. cyt., s. 34.
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124 Metodologiczne założenia własnych badań...

pytanie: Według jakiego projektu działają w społeczności osoby doświad-
czające oddziaływania wiedzy religijnej? Pytanie to po raz kolejny kierowa-
ło badacza ku narracjom. Tym razem do tych, które w sposób najbardziej 
reprezentatywny ilustrują oddziaływania synergiczne. Wybrano je spośród 
wszystkich 71 narracji przyporządkowanych do poszczególnych (18) katego-
rii. Przyznając badaczowi prawo do subiektywnych interpretacji obecności 
dorosłego w opisywanym świecie społecznym, skonstruowano na podstawie 
wybranych narracji przypuszczalne modele relacji pomiędzy treściami reli-
gijnymi i zadaniami dorosłości (zob. ryc. 3.3.2.). 

ryc. 3.3.2. Konstruowanie modeli

W prezentowanych badaniach modelowanie ma na celu pokazanie, w ja-
kich zależnościach może się znaleźć dorosły wierzący, który podejmuje się 
aktywności edukacyjnej opartej o źródła religijne i staje wobec wyzwań co-
dziennego życia. Modelowanie ma zatem stanowić ilustrację dla relacji po-
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125Od narracji do modelu

między oddziaływaniami treści religijnych i zadaniami dorosłości96. Są to te 
same relacje, które zostały odkryte podczas interpretacji narracji absolwen-
tów KKB. Można zatem uznać, że narracje, w których odkryto oddziaływania 
synergiczne stanowią jednocześnie fundament procesu modelowania. Ana-
liza narracji pokazała także, że zależności pomiędzy wiedzą religijną i zada-
niami dorosłości nie zachodzą bezpośrednio. Dlatego w modelach wskazano 
konteksty, które także uznano za składowe modeli. Na tej podstawie przyjęto, 
że elementy składowe tych modeli będą stanowić: 

•	 oddziaływania treści religijnych, jakich doświadczają uczestnicy KKB;
•	 poczucie koherencji97;
•	 zadania dorosłości;
•	 konteksty życiowe związane z treściami religijnymi i zadaniami 

dorosłości. 

Refleksja nad interpretacją doświadczeń respondentów, w których uczest-
niczyły oddziaływania synergiczne przedstawiona w formie modeli ilustru-
jących obecność jednostki w rzeczywistości społecznej, generowała nowe 
pytanie: Które elementy przedstawionych konstruktów działania dorosłego 
w społeczności są typowe98 dla uczestników edukacji religijnej? 

96 Nie jest to zatem modelowanie podejścia naukowego. Zob. K. Duraj-Nowakowa, Mo-
delowanie w badaniach pedagogicznych, w: Podstawy metodologii badań w pedagogice, pr. zb. 
pod red. S. Palki, Wyd. GWP, Gdańsk 2010, s. 139-152.

97 Aaron Antonovsky przyjmuje, że: poczucie koherencji jest zatem globalną orientacją 
człowieka, wyrażającą stopień, w jakim człowiek ten ma dojmujące, trwałe, choć dynamiczne 
poczucie pewności, że: Bodźce napływające w ciągu życia ze środowiska zewnętrznego i we-
wnętrznego mają charakter ustrukturalizowany, przewidywalny i wytłumaczalny. Dostępne 
są zasoby, które pozwolą mu sprostać wymaganiom stawianym przez te bodźce. Wymagania 
te są dla niego wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania. A. Antonovsky, Rozwikłanie 
tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem, Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, War-
szawa 2005, s. 34.

98 Przyjmuję za A. Schützem, że „typowe” to takie, które otwierają horyzonty przewidu-
jąc podobne doświadczenia. A. Schütz, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, 
art. cyt., s. 143.
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126 Metodologiczne założenia własnych badań...

3.4. Modelowanie strukturalne

Zbadanie typowości99 wymaga wykorzystania ilościowych metod badaw-
czych. Dlatego zastosowano modelowanie równań strukturalnych100, które 
leży w obszarze określonym przez statystykę oraz teorię równań liniowych 
i posiada reprezentację graficzną101 w postaci diagramów ścieżkowych będą-
cych formą prezentacji grafowej (zob. rys. 3.4.1.). 

Badania oparte na modelowaniu równań strukturalnych i diagramach 
ścieżkowych opisywane są w języku PATH1 aplikacji SEPATH102. Podsta-
wowym założeniem towarzyszącym weryfikacji modelowej jest przyjęcie 
liniowych zależności między zmiennymi. Założenie to posiada charakter 
idealizujący. Tym niemniej jest to założenie, które umożliwia efektywne 

99 Zaproponowana w niniejszym projekcie badawczym refl ksja nad typowością polega 
na poszukiwaniu wspólnych i różnicujących sposobów działania w obszarze wskazanym 
przez poszczególnych autorów narracji a ich reprezentacją wynikającą z uogólnionego dzia-
łania osób korzystających w dorosłości z edukacji religijnej. Obraz uogólnionego działa-
nia stanowi matryca utworzona na podstawie danych ankietowych 152 absolwentów KKB. 
Uznano, że w ten sposób perspektywa interpretacyjna i wyjaśniająca pozwolą w sposób 
komplementarny przyjrzeć się obecności w świecie dorosłych inspirowanej wiedzą religijną. 
Propozycja ta jest próbą odpowiedzi na postulat Heinza-Hermanna Krügera, który uznaje, 
że Główne wyzwania dla przyszłych badań pedagogicznych leżą właśnie w takich komplekso-
wych planach badawczych, rozwijających i stosujących w praktyce koncepcję łączenia metod 
ilościowych i jakościowych. H.-H. Krüger, Wprowadzenie w teorię i metody badawcze nauk 
o wychowaniu, Wyd. GWP, Gdańsk 2005, s. 188.

100 Polega to na tworzeniu diagramów ścieżkowych podobnych do sieci działań. Przed-
stawiają one zmienne wzajemnie połączone przy pomocy linii, które wskazują przepływ 
przyczynowy. Zob. http://stat.is.uw.edu.pl/~mikoj/is/Modelowanie%20rownan%20struk-
turalnych%20i%20diagram%20sciezkowy.pdf; R. Konarski, Modele równań strukturalnych. 
Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa 2009.

101 STATISTICA opisuje je w następujący sposób: Diagramy takie ustanawiają prosty 
izomorfizm. Wszystkie zmienne układu równań są umieszczone na diagramie w ramkach lub 
owalach. Podręcznik statystyki, w: StatSoft, Inc. (2005). STATISTICA version 7.1. www.stat-
soft.c m/Modelowanierównań strukturalnych/Modelowanie równań strukturalnych i mo-
del ścieżkowy.

102 Moduł SEPATH oferuje bogaty zestaw procedur modelowania, które umożliwiają de-
fini wanie nawet złożonych modeli bez zastosowania składni poleceń. Program może ana-
lizować macierze korelacji, kowariancji i momentów. Wszystkie modele można defini wać 
przy pomocy Kreatora ścieżek, Kreatora analizy czynnikowej i Ogólnych narzędzi ścieżko-
wych. Moduł SEPATH oblicza odpowiednie błędy standardowe dla modeli standaryzowa-
nych i modeli dopasowanych do macierzy korelacji, stosując techniki optymalizacji z ogra-
niczeniami. Można dopasowywać modele do wielu prób (grup), a dla każdej grupy może 
określać parametry ustalone, wolne lub ograniczone (równe w grupach). Podczas analizy 
macierzy momentów, narzędzia te umożliwiają testowanie złożonych hipotez dla ustruktu-
rowanych średnich w różnych grupach. Zob. http://www.statsoft. l/advanced.html
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127Modelowanie strukturalne

odniesienia badawcze. Liniowość oddziaływań między zmiennymi nie jest 
zresztą jedyną ideacją nałożoną na konstrukt teoretyczny będący obiektem 
badań statystycznych, logicznych, algebraicznych itp. Główne ograniczenia 
wynikają z błędów, którymi są obarczone zmienne reprezentowane w mo-
delu i źródła ich zmienności103. Zależności między zmiennymi mogą leżeć 

103 Matematyczną stronę różnych typów estymacji opisuje Podręcznik statystyki, w: Stat-
Soft, Inc. (2005). STATISTICA (data analysis software system), version 7.1., www.statsoft
com/Estymacja statystyczna. Zwraca się uwagę, że matematyczne podstawy modelowania 
funkcji strukturalnych należą do obszaru szczególnie złożonego, nie mniej aplikacje SE-
PATH w języku PATH1 charakteryzują się stosunkowo dużą prostotą i czytelnością.

ryc. 3.4.1. Modelowanie strukturalne 
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128 Metodologiczne założenia własnych badań...

poza projektowanym modelem. Stąd wiedza wynikająca z analizy modelowej 
posiada charakter pewnej propozycji intelektualnej, nie jest zaś wiedzą pew-
ną. O jej racjonalności świadczy zbieżność modelu104, ale nie dowodzi ona 
optymalności zaproponowanych relacji105.

W teorii modeli strukturalnych najbardziej znane są modele LISREL, 
COSAN, RAM McArdle’a, Bentlera-Weeksa i SEPATH106. Kreator ogólnego 
modelu strukturalnego opisywany jest następujaco: Jeśli wyobrazimy sobie 
„przepływ przyczynowy” na diagramie ścieżkowym jako podążający od lewej 
do prawej, dostaniemy czynnik konfirmacyjny lub „pomiar” modelu dla jednego 
zbioru zmiennych egzogenicznych107 ukrytych po lewej, drugi czynnik konfir-
macyjny lub „pomiar” modelu dla zbioru zmiennych endogenicznych ukrytych 
po prawej. W środku znajduje się „model strukturalny”, regresja wielokrotna 
ze strzałkami skierowanymi do zmiennych endogenicznych ukrytych od zmien-
nych egzogenicznych ukrytych (lub od innych zmiennych endogenicznych ukry-
tych)108. Istnieje również grupa modeli ze zmiennymi endogenicznymi109. 

Elementy składowe modeli strukturalnych stanowią zatem zmienne jaw-
ne i ukryte (latentne)110. Za określeniem „zmienne jawne” kryją się infor-

104 W modelowaniu funkcji strukturalnych w SEPATH funkcja rozbieżności jest liczbową 
miarą rozbieżności pomiędzy modelem strukturalnym a danymi. Im większa wartość funkcji 
rozbieżności, tym gorsze dopasowanie modelu. Ogólnie mówiąc, parametry modelu są właśnie 
tak dobierane, by wartość funkcji rozbieżności była jak najmniejsza, w: Podręcznik statystyki, 
StatSoft, Inc. (2005). STATISTICA (data analysis software system), version 7.1. www.stat-
soft.c m/Funkcje rozbieżności.

105 Należy w tym miejscu odwołać się do A. Schüza, który przyjmuje, że racjonalność 
modelu nie oznacza racjonalności świata społecznego. Zob. A. Schütz, Potoczna i naukowa 
interpretacja ludzkiego działania, art. cyt., s.189.

106 Podręcznik statystyki, w: StatSoft, Inc. (2005). STATISTICA (data analysis software 
system), version 7.1, www.statsoft.c m/Modele i metody.

107 Tak określane są zmienne, z których tylko wychodzą linie i odwrotnie zmienne endo-
geniczne to takie, do których tylko dochodzą linie.

108 Kreator modelowania strukturalnego, w: Podręcznik elektroniczny, StatSoft, Inc. (2005). 
STATISTICA (data analysis software system), version 7.1. www.statsoft.c m.

109 Przykład modelu ze zmiennymi jawnymi endogenicznymi prezentuje model efek-
tów wpływów rówieśników na ambicję analizowany przez Jöreskog i Sörbom (1984). Zob. 
Podręcznik elektroniczny. StatSoft, Inc. (2005). STATISTICA (data analysis software system), 
version 7.1., www.statsoft.c m.

110 Chociaż diagramy ścieżkowe mogą być stosowane do przedstawienia przepływu 
przyczynowego w systemie zmiennych, to nie muszą one implikować takiego przyczyno-
wego przepływu. Można je również rozpatrywać jako prostą izomorficz ą reprezentację 
układu równań liniowych i wówczas mogą one przenosić zależności liniowe, gdy nie zakła-
da się żadnych związków przyczynowych. Dlatego chociaż można interpretować diagram 
na powyższym rysunku w kategoriach „X jest przyczyną Y”, to można go także traktować 
jako wizualną reprezentację liniowej regresyjnej zależności między X i Y. Zob. J. H. Steiger, 
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129Modelowanie strukturalne

macje liczbowe, które zostały uzyskane w prowadzonych procesach badaw-
czych. Z kolei zmienne latentne to konteksty, w których zachodzą sytuacje 
modelowe. Odmienną grupę tworzą tzw. zmienne resztowe. W modelach 
strukturalnych zmienna resztowa traktowana jest jako reszta regresji linio-
wej w procesie estymacji zmiennej Y na podstawie zmiennej X: reszty takiej 
nie obserwujemy bezpośrednio, ale obliczamy na podstawie Y i X, a więc trak-
tujemy ją jako zmienną ukrytą111. 

Modelowanie równań strukturalnych w badaniach społecznych112 sprowa-
dza się głównie do określenia stopnia poprawności struktury przyczynowo- 
-skutkowej113, którą badacz proponuje w postaci modelu114. Informacjami 

Aspects of Person-Machine Communication in Structural Modeling of Correlations and Cova-
riances, „Multivariate Behavioral Research” 1988, 23, s. 284.

http://stat.is.uw.edu.pl/~mikoj/is/Modelowanie%20rownan%20strukturalnych%20
i%20diagram%20sciezkowy.pdf. 

111 StatSoft, Inc. (2005). STATISTICA (data analysis software system), version 7.1. www.
statsoft.c m./ Wprowadzenie/Modelowanie równań strukturalnych i diagram ścieżkowy.

112 W polskiej literaturze mają one krótką historię i związane są niemal wyłącznie z pu-
blikacjami Wojciecha Cwaliny, który nowatorsko zastosował tę metodę do badania pro-
blematyki z obszaru marketingu politycznego. Idea zaprezentowana w publikacjach Auto-
ra polegała na zbudowaniu modeli marketingu politycznego wywodzących się z różnych 
koncepcji badawczych i weryfikacji tych modeli na bazie badań ankietowych. Efektywność 
badań modelowych została potwierdzona przez rzeczywistość polityczną w 2000 roku. 
Zob. A. Falkowski, W. Cwalina, Structural models of voter behavior in the 2000 Polish presi-
dential election, „Journal of Political Marketing” 2002 nr 1(2/3), s. 137-158; W. Cwalina,  
A. Falkowski, Sekwencyjne modele zachowań wyborczych. Polskie wybory prezydenckie 2000, 
„Studia Psychologiczne” 2003 nr 41(3), s. 109-133; A. Falkowski, W. Cwalina, Methodol-
ogy of constructing effective political advertising: An empirical study of the Polish presidential 
election in 1995, w: Handbook of political marketing, pr. zb. pod red. B.I. Newmana, Wyd. 
Thousand Oaks, Sage 1999, s. 283-304.

113 Władysław Krajewski, omawiając zasadę przyczynowości, stwierdza, że „każde zda-
rzenie ma przyczynę. Gdy rozróżniamy rozmaite rodzaje przyczyn (energetyczną, informa-
cyjną itd.) możemy sformułować zasadę przyczynowości jako tezę, że każde zdarzenie ma co 
najmniej jedną przyczynę. Zasada przyczynowości jest tezą stanowiska, które można nazwać 
determinizmem kauzalnym lub krócej – kauzalizmem. Poza tym można sformułować zasadę 
jednoznacznego determinizmu kauzalnego: jednakowe przyczyny (w jednakowych warun-
kach) wywołują jednakowe skutki”. W. Krajewski, Konieczność, przypadek, prawo statystycz-
ne, Wyd. PWN, Warszawa 1977, s. 28. 

114 Przy czym w modelowaniu strukturalnym zmienne mogą być nieliniowo powiązane 
z powodów niezwiązanych z tym, co powszechnie uznawane jest jako przyczynowość. Od-
wieczne powiedzenie „korelacja to nie przyczyna” pozostaje prawdziwe. To, na co faktycznie 
pozwala modelowanie przyczynowe, to badanie, do jakiego stopnia dane nie zgadzają się 
z przyjętym modelem. Jeśli układ równań liniowych izomorficz y z diagramem ścieżko-
wym pasuje dobrze do danych, to popiera on, ale nie dowodzi prawdziwości modelu przy-
czynowego. Zob. http://stat.is.uw.edu.pl/~mikoj/is/Modelowanie%20rownan%20struktu-
ralnych%20i%20diagram%20sciezkowy.pdf. 

Moderacyjne i synergiczne... - 9
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130 Metodologiczne założenia własnych badań...

dotyczącymi jakości modelu są: ocena statystyki mnożników Lagrange’a115 
i macierzy reflektorowej116 wyrażone w wartościach parametrów ścieżkowych 
poszczególnych relacji. Warto również zauważyć, że zaproponowana w po-
staci modelu ilustracja narracji ukazująca sposoby obecności w społeczności 
osób doświadczających oddziaływań wiedzy religijnej jest wyjątkowo bliska 
modelom strukturalnym. Oznacza to, że przystępując do badania typowości, 
należało tylko określić, które elementy (skonstruowanych na podstawie nar-
racji konstruktów) będą odpowiednikiem zmiennych jawnych i latentnych. 
Uznano, że zmiennymi jawnymi egzogenicznymi będą rodzaje oddziaływania 
wiedzy religijnej oraz składowe poczucia koherencji, natomiast endogeniczny-
mi zadania dorosłości. Z kolei konteksty zostały uznane za zmienne latentne.

Zbadanie typowości sytuacji zilustrowanych w modelach domagało się 
przygotowania matrycy korelacji. W tym celu przeprowadzono badania ankie-
towe z wykorzystaniem własnych kwestionariuszy. Drogą poczty tradycyjnej 
w maju 2010 roku wysłano je (dołączając kopertę zwrotną) do 500 absolwen-
tów KKB. Skierowano do nich 23 pytania odnoszące się do różnych aspektów 
oddziaływania treści religijnych oraz poproszono o wypełnienie popularnego 
kwestionariusza SOC-29. Treść pytań ze względu na strukturę logiczną i od-
niesienia do różnego typu oddziaływań skategoryzowano w 18 grup (zgod-
nie do określonych wcześniej kategorii oddziaływań), każdą złożoną z trzech 
możliwości do wyboru. Informację zwrotną uzyskano od 152 respondentów. 
Tak otrzymane dane pozwoliły określić wielkości zmiennych jawnych, co było 
podstawą do obliczenia macierzy korelacyjnej (r-Pearsona)117. 

115 W podręczniku stwierdza się, że „wartości mnożników Lagrange’a powinny być równe 
zeru, jeśli ograniczenia służą (zgodnie z ich przeznaczeniem) wyłącznie jako ograniczenia 
identyfikacyjne. Jeśli któreś nie są równe zero lub istotnie przewyższają błąd standardowy, 
to prawdopodobnie model został błędnie określony lub estymacja nie osiągnęła należytej 
zbieżności. Zob. StatSoft, Inc. (2005). STATISTICA (data analysis software system), version 
7.1. www.statsoft.c m/Wyniki modelowania równań strukturalnych.

116 Zwraca się uwagę, że w szczególności, dla danej funkcji rozbieżności macierz refl k-
torowa jest obliczana po zbieżności. Jeśli ślad macierzy refl ktorowej nie jest zerowy, to albo 
nie zostało osiągnięte minimum, albo model nie jest niezmienniczy przy stałym czynniku ska-
lowania, albo zachodzą obie sytuacje. Następnie analizuje się poszczególne elementy dia-
gonalne macierzy refl ktorowej. Jeśli są niezerowe, można wnioskować, że albo nie zostało 
osiągnięte minimum, albo model nie jest niezmienniczy przy zmianach skali, albo zachodzą 
obie sytuacje”. Podręcznik statystyki, w: StatSoft, Inc. (2005). STATISTICA (data analysis 
software system), version 7.1., www.statsoft.c m/Analiza własności niezmienniczych/Zasto-
sowanie macierzy refl ktorowych.

117 Współczynnik korelacji liniowej Pearsona określa stopień proporcjonalnych powią-
zań wartości dwóch zmiennych. Zob. StatSoft, Inc. (2009). STATISTICA (data analysis soft-
ware system), version 9.0., www.statsoft.c m. 
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131Modelowanie strukturalne

Przyjęcie za zmienne latentne kontekstów, w których poszczególni absol-
wenci KKB realizowali swoją obecność w społeczności oznacza, że ich dobór 
był celowy. Założenie to jest istotne ze względu na problem badań i z uwagi 
na kwestie metodyczne, gdyż przypadkowe ustalenie zmiennych latentnych 
uniemożliwiałoby racjonalne określenie oddziaływań przyczynowo-skutko-
wych. Istotnym elementem przygotowań modelu było określenie zmiennych 
resztowych, których obecność znacząco wpływa na jakość estymacji. Ogólnie 
biorąc, przyjęto założenie, że zmienne resztowe są zmiennością zakłócającą 
zarówno zmienne jawne, jak i zmienne latentne118. To między innymi dzięki 
nim możliwe staje się wskazanie parametrów liczbowych w relacjach, które 
nie posiadają swojej reprezentacji w matrycy korelacji pomiędzy zmiennymi 
jawnymi. 

W opisywanym projekcie badawczym wykorzystano analizy wykonane 
przy pomocy modułu modelowania strukturalnego w programie STATISTI-
CA 9.0 PL119 opartego na aplikacji SEPATH. Modelowanie równań struktural-
nych w programie STATISTICA jest rozwiniętym działem obejmującym mię-
dzy innymi: kreator konfirmacyjnej analizy czynnikowej i kreator ogólnego 
modelu strukturalnego. Konstruowanie składni w języku Path1 realizowano 
przy pomocy kreatora ogólnego modeli strukturalnego w ramach programu 
STATISTICA 9.1 i przy pomocy aplikacji w MS Excell, w której stworzono 
możliwość generowania składni modelu w interfejsie graficznym120. 

Ustawienia w panelu nastaw do modelowania strukturalnego oparte zo-
stało na następujących założeniach121:

•	 Wszystkie analizowane przykłady oparto na macierzy korelacyjnej 
zmiennych jawnych, których wartości zostały określone w trakcie badań 
kwestionariuszowych opcjonalnie możliwe korzystanie z macierzy kowa-
riancji lub momentów).

•	 We wszystkich modelach przyjęto obliczanie funkcji rozbieżności meto-
dą zwykłych najmniejszych kwadratów (OLS).

118 Dla przejrzystości wizualizacji zmienne resztowe nie zostały zaznaczone na schema-
tach.

119 StatSoft, Inc. (2005). STATISTICA (data analysis software system), version 7.1., www.
statsoft.c m/Modele i metody/Model SEPATH. Szczegółowy opis zalet modelowania SE-Szczegółowy opis zalet modelowania SE-
PATH zawiera rozdział: Analiza macierzy korelacji.

120 Został on przygotowany na potrzeby tych badań we własnym zakresie. Zob. Aneks 3.
121 Szczegółowa specyfikacja nastaw estymacyjnych znajduje się w: Podręcznik elektro-

niczny, StatSoft, Inc. (2005). STATISTICA (data analysis software system), version 7.1. www.
statsoft.c m/Modelowanie równań strukturalnych/Budowa modelu/Parametry analizy.
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132 Metodologiczne założenia własnych badań...

•	 Jawne egzogeniczne określono w pozycji ustalonej.
•	 Jako metodę szukania linii iteracji przyjęto we wszystkich modelach in-

terpolację 3. stopnia (opcjonalnie metoda prostych półkroków i złotego 
podziału).

•	 Maksymalną liczbę iteracji określono na 100.

Weryfikacja modeli według powyższych założeń wskazywała, że wszyst-
kie z zaproponowanych modeli uzyskały zbieżność, choć w różnych krokach 
iteracji. Za działania typowe uznano te relacje, które uzyskiwały wysokie 
wartości parametrów ścieżkowych i to one stanowiły inspirację do prowa-
dzenia dalszych interpretacji. 

Prezentowane w pracy modele są efektem żmudnej i czasochłonnej pracy 
interpretacyjnej. Warto przy tym zacytować poglądy autorów podręcznika 
do programu STATISTICA 9.1 PL: Musimy pamiętać, że oczekiwanie, iż mo-
del będzie doskonale pasował do danych, jest wygórowane – z wielu powodów. 
Model strukturalny z zależnościami liniowymi jest tylko pewnym uproszcze-
niem. Powiązania występujące w rzeczywistości najprawdopodobniej nie są 
liniowe. W istocie, rzeczywiste związki między zmiennymi są prawdopodobnie 
nieliniowe. Ponadto wiele założeń statystycznych bywa także wątpliwych. Rze-
czywisty problem polega nie tyle na tym, czy model pasuje doskonale, ale raczej 
czy pasuje na tyle dobrze, żeby być pożytecznym przybliżeniem rzeczywistości 
i rozsądnym wyjaśnieniem prawidłowości występujących w naszych danych122. 
W konkluzji cytowani autorzy stwierdzają: To iż model po prostu pasuje do 
danych nie oznacza, że model koniecznie jest poprawny. Może istnieć inny mo-
del, który pasuje do danych równie dobrze123.

Przywołanie podstawowych założeń modelowania strukturalnego nie 
tylko pokazuje, w jaki sposób można prowadzić badania, korzystając z tej 
metody, ale przede wszystkim wskazuje, że w przypadku modeli, które opar-
te są o indywidualne, a nie uogólnione założenia, formułowanie hipotez jest 
nieuzasadnione. Każdy indywidualny model jest swego rodzaju zbiorem 
hipo tez. Oznacza to, że hipotezy pojawiały się podczas badania w formie 
przypuszczeń i refleksji124.Takie stanowisko uzasadnia zastosowanie inter-
pretacji do konstruowania modeli. Ich weryfikacja za pomocą modelowania 

122 Podręcznik statystyki, w: StatSoft, Inc. (2005). STATISTICA (data analysis soft ware sys-(2005). STATISTICA (data analysis software sys-
tem), version 7.1. www.statsoft.c m/Modelowanie równań strukturalnych/Wprowadzenie/
Podstawowa idea modelowania strukturalnego.

123 Tamże.
124 Zob. T. Bauman, Część III. Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych, art. cyt., 

s. 280.
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133Modelowanie strukturalne

strukturalnego stanowi jednocześnie weryfikację zawartych w nich hipotez. 
Przy czym temu procesowi zostały jedynie poddane te, które uzyskały naj-
wyższe parametry liczbowe125. 

Wartości dodatnie wskazują na to, że działanie jednostki opisane w nar-
racji, na podstawie której skonstruowano model i działanie grupy, deklarują-
cej swoje odniesienia w ankietach, na podstawie których utworzono matrycę 
korelacji są do siebie zbliżone. I odwrotnie, wartości ujemne informują, że we 
wskazanych relacjami obszarach działania jednostki i grupy są odmienne. 

Opisaną powyżej drogę realizacji celu (próba zrozumienia sposobów 
obecności w społeczności dorosłych doświadczających oddziaływania wie-
dzy religijnej na zadania dorosłości) i zastosowaną do jego realizacji proce-
durę badawczą przedstawia poniższy schemat (zob. ryc. 3.4.2.). 

ryc. 3.4.2. Etapy procesu badawczego 

125 Dlatego też dla przejrzystości modelu tylko one zostały umieszczone na schematach.
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134 Metodologiczne założenia własnych badań...

3.5. Metafory

Miles i Huberman uznają, iż pogląd głoszący, że badania powinny sku-
piać się jedynie na kwestiach rzeczowych, dosłownym – a nawet wykorzystu-
jącym rejestrację i zliczanie – opisie z późniejszymi, ostrożnymi wypadami 
ku interpretacji i nadawania znaczeń, jest odpowiedzialny w znacznej mie-
rze za umysłowe ubóstwo i mizerię badań126. Stwierdzeniem tym zachęcają 
do wykorzystywania metafor w procesie tworzenia interpretacji. Gareth 
Morgan wskazuje ponadto, że metafory jako środki literackie127 są przydat-
ne szczególnie wtedy, gdy nie ma jednego, oczywistego punktu odniesienia 
w analizowanej sytuacji128, w refleksji nad sytuacjami złożonymi i pełnymi 
paradoksów, które wymagają (do możliwie pełnego opisu) spojrzenia z wielu 
perspektyw i zaprezentowania wielu punktów widzenia129. Przez odniesienie 
do naturalnych lub utrwalonych rzeczywistości abstrakcyjne idee mogą być 
uchwycone z różnych perspektyw130. 

W przedstawionym projekcie badawczym metafory zostały zastosowane 
do interpretacji modeli skonstruowanych na podstawie osiemnastu narracji 
różnych kategorii. Ich zastosowanie wydaje się być o tyle zasadne, że w owych 
konstruktach nie chodzi o pokazanie prostej reakcji na bodźce wywołane 
poszczególnymi czynnikami, lecz o interpretację obecności dorosłego (do-
świadczającego tej kategorii oddziaływań wiedzy religijnej) w bogactwie 
kontekstów indywidualnych i społecznych, odnoszących się do przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości, deterministycznych i indeterministycznych 
itp. w społeczności. Zostały one utworzone w celach dodatkowego otwar-
cia problemu badawczego oraz w celu uzyskania niebanalnej ilustratywno-
ści prezentowanej analizy. Przyjmując, że wprowadzenie metafor ma służyć 
otwarciu nowych perspektyw badawczych, w prezentowanych analizach nie 
wskazuje się na analogię zachodzącą pomiędzy poszczególnymi elementami 
rzeczywistości i wskazanymi odniesieniami metaforycznymi, ponieważ od-

126 M.B. Miles, A.M. Huberman, Analiza danych jakościowych, Białystok 2000, s. 259.
127 Jednocześnie powołując się na Morgana i Noblita wskazują, że także inne środki lite-

rackie mogą sprzyjać interpretacji w procesie rozwiązywania problemów społecznych, np.: 
ironia. Zob. M.B. Miles, A.M. Huberman, dz. cyt., s. 298. 

128 G. Morgan, Introduction, w: Beyond method: strategies for social research, pr. zb. pod 
red. G. Morgana, Beverly Hills u.a Sage, 1983, s. 14-15. 

129 Zob. G. Morgan, Obrazy organizacji, Wyd. PWN, Warszawa 1997, s. 398.
130 Szerzej zagadnienie to omawiam w: Pierwsze, drugie i trzecie dno edukacji dorosłych, 

czyli o metaforze w badaniach społecznych, w: Dyskursy Młodych Andragogów 12, Wyd. UZ, 
Zielona Góra 2011, s. 211-220.
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135Metafory

powiedniość między treścią metafory i rzeczywistością może leżeć w sferze 
odniesień symbolicznych o różnej proweniencji, jak również wynikać z za-
planowanej lub spontanicznej gry językowej.

Zgodnie z przewidywaniami Milesa i Hubermana, że „ludzie, których ba-
damy, stale stosują metafory jako sposób nadawania sensu swoim doświad-
czeniom” zostały one dostrzeżone w interpretowanych narracjach. Oto tylko 
niektóre przykłady: uczta duchowa, Myślałem, że to ja czytam Żywe Słowo; 
a teraz wychodzi na to, że to Ono mnie czyta, Miałem ambitne plany popra-
wienia swojego życia, ale w takim bałaganie trudno to uczynić, wiatr odno-
wy wtedy wiał, Otrzeźwienie przyszło bardzo szybko, Z tego bagna wyciągnął 
mnie mój ukochany Mąż i religia! Kurs Biblijny otworzył mi oczy; Czarno-
na białym; miałem ją cały czas „z tyłu głowy”. Należy przy tym zauważyć, 
że powszechne, często nieświadome i automatyczne stosowanie metafor 
powoduje, że naszej percepcji umyka bogactwo zjawiska131, co może prowa-
dzić do uproszczonych interpretacji lub wręcz mechanicznego wyjaśniania 
zjawisk. Niebezpieczeństwo to może być również konsekwencją traktowa-
nia metafory tylko w kategoriach figury stylistycznej o walorach literackich. 
Tymczasem w interpretacji tekstu „słowa zyskują znaczenie metaforyczne 
w określonych kontekstach, w obrębie których zostają przeciwstawione in-
nym słowom wziętym dosłownie”132. W naukach społecznych należy ją trak-
tować jako podstawowe, strukturalne formy ludzkiej percepcji133, dzięki któ-
rym ludzie doświadczają świata, rozumieją go i angażują się w rzeczywistość. 
Mimo tych niebezpieczeństw korzyści wynikające z wykorzystania metafor 
mogą być znaczne i wieloaspektowe. Ich celem jest uwrażliwienie na te ce-
chy obecności dorosłego w społeczności, których odkrycie byłoby trudne, 
a może nawet niemożliwe bez uwrażliwienia badacza na metaforotwórczą 
aktywność każdego dorosłego Aktywność metaforyczna wydaje się posiadać 
charakter uniwersalny u człowieka dorosłego, albowiem metaforyzacja po-
siada silne umocowanie w psychologii poznania oraz w kulturze językowej 
dorosłego. Ich obecność w badaniach narracyjnych uznawana jest wręcz za 
nieodzowną134.

Zwrócenie uwagi na liczne metafory w interpretowaniu doświadczanej 
przez autorów narracji rzeczywistości (zanim jeszcze rozpoczęto konstru-

131 M. Kostera, Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa 1996, s. 39.
132 P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, PIW, Warszawa 1989, s. 253.
133 M. Kostera, dz. cyt., s. 39.
134 A. Nizińska, dz. cyt., s. 155. 
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136 Metodologiczne założenia własnych badań...

owanie modeli i ich interpretację) pozwoliło zrozumieć jeszcze jedną rolę 
metafory, która polega na tym, że daje ona możliwość kształtowania nowych 
punktów widzenia i inicjowania nowatorskich osiągnięć. Dzięki temu proces 
interpretacji przyjmuje charakter płynny i dynamiczny 135. Być może również 
dzięki temu dostrzeżono różnice w oddziaływaniach wiedzy religijnej na za-
dania dorosłości w obrębie jednej kategorii, co pozwoliło określić wskazane 
już wcześniej oddziaływania o charakterze moderacyjnym i synergicznym. 
Należy jednak zauważyć, że metafora pozwala widzieć jedne aspekty zjawi-
ska i jednocześnie ogranicza widzenie innych. Oznacza to, że metafora daje 
nowy, ale jednostronny pogląd na sprawę136. 

Z uwagi na to, że metafora, tworząc zarys rozumienia rzeczywistości 
w sposób charakterystyczny, ale cząstkowy, w interpretacji typów modeli nie 
zatrzymywano się na określeniach użytych przez autorów narracji, lecz wybra-
no inne odniesienia, które, według autorki pomogły dostrzec nowe możliwości 
interpretacyjne analizowanych procesów. G. Morgan uważa bowiem, że pro-
cesowi metaforyzacji towarzyszy uruchomienie wyobraźni, którą uznaje za 
podstawowe działanie w radzeniu sobie z wyzwaniami współczesności. Ale 
też odwrotnie, rozwijaniu i „używaniu” wyobraźni służy posługiwanie się 
metaforami. Dzięki temu człowiek, wykorzystując doświadczaną rzeczywi-
stość świata społecznego, może zrozumieć inny jej fragment137. Zastosowa-
nie metafor do interpretacji typów modeli wynika również z przekonania, że 
zarówno metafory, jak i konstrukty oddziaływania wiedzy religijnej na doro-
słych (zwłaszcza że zostały one utworzone w oparciu o pojedyncze narracje) 
umożliwiają interpretację i reinterpretację rzeczywistości, tylko w niektórych 
jej aspektach. Wiele z nich (może nawet obiektywnie ważnych) nie zostało 
zauważonych. Jak pokazuje analiza narracji, metaforyzacja problemu wnosi 
również wiele delikatnych i subtelnych elementów w treści, które powstają 
w wyniku procesów badawczych realizowanych konwencjonalnymi metoda-
mi. Są nimi: zaskoczenie podobieństwem, ciekawość wynikająca z zestawie-
nia pierwotnej treści i metafory, zaskoczenie nowymi sensami138.

W refleksji nad rzeczywistością społeczną metaforę używa się w trzech 
podstawowych wymiarach:

135 G. Morgan, Wyobraźnia organizacyjna. Nowe sposoby postrzegania, organizowania 
i zaradzania, Wyd. PWN, Warszawa 2001, s. 35-53.

136 Zob. G. Morgan, Obrazy organizacji, dz. cyt., s. 11.
137 G. Morgan, Wyobraźnia organizacyjna, dz. cyt., s. 29. 
138 R.H. Brown, A poetic for sociology. Toward a logic of discovery for the human science, 

University of Chicago press Edition 1989, s. 11.
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137Metafory

•	 jako środek dydaktyczny lub ilustrację;
•	 jako rozbudowanie modelu;
•	 jako wzorzec, z którego inne modele mogą być tworzone139. 

Stosowanie metafor może zatem służyć odnajdywaniu drogi widzenia, 
rozumienia i kształtowania sytuacji, wobec których staje badacz świata spo-
łecznego140. Wybór metafor dla interpretacji poszczególnych typów modeli 
(dynamicznych, konstytutywnych, organizujących, sytuacyjnych, operacyj-
nych, następczych) wpisuje się w wymiar ilustracyjny. Jednakże dokonane 
za ich pośrednictwem interpretacje pozwalają uznać, że w konsekwencji 
stanowią one także wzorzec dla konstruowania i interpretowania kolejnych 
modeli. Można nawet powiedzieć, że zawarte w nich odniesienia zachęcają 
do podjęcia prób „wirtualnego eksperymentowania” z użyciem modelowa-
nia strukturalnego141. Może to stanowić kolejny sposób wykorzystania meta-
for w ich funkcji kondensacji danych, możliwości zmiany punktu widzenia 
i wiązania wyników z teorią142.

Rozwijanie nowego nastawienia intelektualnego do postrzegania rzeczy-
wistości143 poprzez stosowanie metafor pozwoliło nie tylko na opisanie po-
szczególnych modeli, ale przede wszystkim na zinterpretowanie relacji, które 
uznano za najbardziej typowe na podstawie wyników modelowania struk-
turalnego. Zapożyczenia terminologiczne od metafor jest zasadne, tym bar-
dziej że cały szereg pojęć lub intuicji badawczych może nie posiadać nazwy 
własnej, których tworzenie jest procesem historycznym nauki. Szczególnie 
złożone terminy i określenia mogą napotkać na swojej drodze barierę próżni 
semantycznej, to znaczy nieobecność określenia mimo obecności desygna-
tu. Dlatego metafory zostały również wykorzystane w nazewnictwie modeli  
i w konsekwencji w tytułach poszczególnych rozdziałów.

139 Tamże, s. 78-84.
140 G. Morgan, Wyobraźnia organizacyjna, dz. cyt., s. 399. 
141 Kwestia ta wykracza poza problematykę niniejszej publikacji, dlatego w żadnym wy-

miarze nie została dalej podjęta. Wartość tego spostrzeżenia kryje się w tym, że potwierdza 
ono szerokie możliwości metafor w zakresie otwierania nowych problemów badawczych. 

142 Zob. M.B. Miles, A.M. Huberman, dz. cyt., s. 259-260. 
143 G. Morgan, Wyobraźnia organizacyjna, dz. cyt., s. 30. 
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Roz dział  4

Moderacyjny i synergiczny charakter 
edukacji dorosłych

Dorosły, który podejmuje aktywność edukacyjną staje w swojej codzien-
ności pomiędzy poznawanymi treściami i zadaniami, które określane są jako 
zadania dorosłości lub po prostu zadania życiowe. Może to być dla niego 
rzeczywistość uświadomiona. Może też być w mniejszym lub większym 
stopniu jej nieświadomy. Niezależnie od poziomu jej zrozumienia pozostaje 
pod wpływem oddziaływań1 poznawanych treści i całej sytuacji edukacyjnej. 
Miarą tej świadomości mogą być działania inspirowane nową wiedzą. Rze-
czywistość ta dotyczy także edukacji religijnej. Doświadczane przez dorosłe-
go skutki uczenia się wskazują na różny stopień samowiedzy, mają niejedno-
rodny charakter i mogą dotyczyć odmiennych obszarów ich doświadczania. 

Ważne jest zatem pytanie: w jakich obszarach życia uczestnicy kształce-
nia religijnego dostrzegają związki pomiędzy zdobywaną wiedzą religijną 
i realizacją zadań dorosłości oraz czym się one charakteryzują? Absolwenci 
KKB pokazują w swoich narracjach zarówno bogactwo, jak i różnorodność 
oddziaływań wiedzy religijnej na ich codzienność. Czynią to często z zaanga-
żowaniem emocjonalnym, co podnosi wiarygodność przedstawianych kwe-
stii i uświadamia wartość, jaką dla realizacji zadań dorosłości może posiadać 
wiedza religijna. Jednocześnie pokazują, że poznawane treści wpływają na 
dotychczasową realizację zadań dorosłości bądź inspirują do refleksji nad 
zrealizowanymi zadaniami. Dzieje się tak dzięki temu, że zdobywają wie-
dzę religijną, by zyskać rozumowo ugruntowane poglądy2, ale nie w zakresie 
bezpośrednich praktycznych celów. Zachowania takie lokują ich w pozycji 

1 Maciej Potępa wskazuje, że to historia oddziaływań jako podstawa naszego życia jest 
substancjalnym, obejmującym nas dzianiem się prawdy. M. Potępa, art. cyt., s. 151.

2 A. Schütz, Światły obywatel. Esej o społecznym zróżnicowaniu wiedzy, „Literatura na 
Świecie” 1985 nr 2, s. 272.
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139Oddziaływania moderacyjne i synergiczne

pomiędzy ekspertem a „człowiekiem z ulicy”, czyli w pozycji „światłego 
obywatela”3. 

Próby rozumienia opisanych przez absolwentów KKB wydarzeń i ich in-
terpretacji pozwoliły wskazać 18 kategorii oddziaływań wiedzy religijnej na 
realizację zadań dorosłości. Badania nadesłanych narracji pokazują, że ucze-
nie się dorosłych może korygować dotychczasowe zachowania lub wpro-
wadzać w codzienność dorosłego nową jakość4. Ten drugi typ oddziaływań 
uznano za synergiczny. To w nich ujawnia się szczególna wartość oddzia-
ływań treści religijnych na zadania dorosłości zarówno w perspektywie ich 
treści, jak i realizacji5.

Dla podkreślenia specyfiki oddziaływań synergicznych nadano im (w tych 
przypadkach, w których było to możliwe) inną nazwę. Charakterystyka in-
terpretowanej rzeczywistości moderacyjnego i synergicznego kształtowania 
dorosłości z wykorzystaniem wiedzy religijnej przedstawiona została w ni-
niejszym rozdziale. Pokazuje ona, że dorosły może znaleźć się w kręgu od-
działywań dynamicznych, konstytutywnych, organizujących, operacyjnych, 
kontekstowych i następczych. Przedstawione narracje i ich interpretacje nie 
mają na celu udowadniania wcześniej przyjętych i uznanych twierdzeń lub 
ich weryfikacji. Ich celem jest pokazanie obszarów kształtowania dorosłości, 
które wskazali autorzy narracji, opisując związki pomiędzy uczestnictwem 
w edukacji religijnej i codziennością ich życia. 

4.1. Oddziaływania moderacyjne i synergiczne

Od oddziaływań można oczekiwać, że ich skutkiem będą zmiany w ob-
szarze, na który mają one wpływ. Zmiany, które zachodzą w wyniku oddzia-
ływań wiedzy religijnej wskazują, że mogą one dokonywać korekt w do-
tychczasowych zachowaniach, ale także powodować pojawienie się nowej 
jakości. Wgląd w dotychczasowe zachowania w wyniku oddziaływań mode-
racyjnych wynika ze specyfiki tego rodzaju wpływów. Za moderujące można 

3 Tamże, s. 271-272.
4 W edukacji religijnej wysiłki zmierzające do ukształtowania „nowego człowieka” są 

wyzwaniem stale podejmowanym i aktualnym. Zob. Z. Marek, Katecheza w służbie nowego 
człowieka, „Horyzonty Wychowania” 1/2000 (1), s. 67-84.

5 Jerzy Hubert przyjmuje, że poszukiwanie synergii jest istotne dla rożnych form działal-
ności ludzkiej. Zob. J. Hubert, Społeczeństwo synergetyczne, Wyd. UNIVERSITAS, Kraków 
2008, s. 19.
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140 Moderacyjny i synergiczny charakter edukacji dorosłych

uznać wszystkie takie zmiany, które mieszczą się w ramach istniejącej do tej 
pory jakości. Wpływ moderujący jest w sferze oceny efektywności uczenia 
się dorosłego ze wszech miar pozytywny, gdyż wnosi szereg wzmocnień i in-
tensywności do jego dotychczasowego funkcjonowania. Wzmocnienia te 
mogą być celem samym w sobie, gdyż są nierzadko warunkiem realizacji 
istotnych postaw dorosłego. Wzmocnienia wynikające z wpływu moderacyj-
nego mogą przygotowywać kontekst sytuacyjny, emocjonalny, duchowy do 
powstania nowej jakości, która jest odzwierciedleniem zaistnienia oddziały-
wania synergicznego. 

Pojawienie się nowej jakości w wyniku oddziaływania wiedzy religijnej 
na zadania dorosłości uznano za oddziaływania synergiczne. W naukach 
społecznych przez synergię należy rozumieć wartość dodaną, która nie zo-
staje stworzona wprost, lecz ujawnia się jako dodatkowy element oddziały-
wania lub współdziałania dwóch lub więcej wyróżnionych czynników6. Na-
tomiast kwestią szczegółową pozostaje określenie charakteru wzajemności 
między dwoma lub większą ilością elementów oraz doprecyzowanie, czy jest 
to działanie, współdziałanie czy współoddziaływanie. Oznacza to potrzebę 
ustalenia, czy pierwszy element wywiera działanie na drugi element, czy też 
drugi element wywiera działanie na pierwszy, albo też czy pierwszy i dru-
gi element wywierają działania na siebie nawzajem. Niezależnie jednak od 
ustaleń w tym zakresie można przyjąć, że synergia jest „wartością dodaną” 
wynikającą z oddziaływania na siebie dwóch lub więcej elementów. Wy-
magana jest przy tym pewna ostrożność kategoryzacyjna, gdyż nietrudno 
pomylić synergię z oddziaływaniem „katalitycznym”7. Wyznacznikiem jest 
tu status katalizatora, który jest w tym związku trzecim elementem, nie zaś 

6 Mark L. Latash konstruuje defini ję synergii na trzech komponentach współdziała-
nia, którymi są: uczestniczenie (sharing), kompensacja błędu (error compensation) i wła-
ściwa relacja elastyczności do stałości (flexibility/stability). Przy czym autor zwraca uwagę, 
że przypadkowość wielu zmiennych prowadzi tylko niekiedy do „wynagrodzenia błędu” 
i w konsekwencji do synergii. Zob. M.L. Latash, Synergy, Oxford University Press US, New 
York 2008, s. 13.

7 Pojęcia współdziałania i synergii używane są często wymiennie, co jest powodem pew-
nego zamieszania pojęciowego. Na przykład Elise Frauenfelder, mówiąc o rezultacie dekodo-
wania, interpretacji i radzenia sobie z wiedzą jako umiejętnością przetwarzania informacji 
i przyjmując, że biorą w nim udział różne, dodatkowe czynniki, takie jak architektura syste-
mu, procesy kontroli i wielość poziomów, które są funkcjonalne do samego systemu, uznaje, 
że jest to rezultat synergii. Tymczasem pozostając na poziomie uogólnienia tego procesu 
bez wskazania skutków w postaci nowej jakości należałoby raczej mówić o współdziałaniu. 
Zob. E. Frauenfelder, F. Santoianni, Mind, learning and knowledge in educational contexts: 
research perspectives in bioeducational science, Wyd. Cambridge Scholars Press 2003, s. 32. 
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141Oddziaływania moderacyjne i synergiczne

uczestnikiem oddziaływania. Jeszcze ważniejszą kwestią jest to, że efektowi 
synergicznemu towarzyszy przede wszystkim zmiana jakościowa, niezależ-
nie od tego czy i w jakim stopniu występuje zmiana ilościowa. 

Istotą synergii nie jest potęgowanie procesu ilościowego, czy nawet ja-
kościowego, bo to należy do oddziaływania katalitycznego. Istotą procesu, 
w którym zachodzi efekt synergiczny jest pojawienie się dodatkowej jako-
ści, która nie istniała wcześniej. Synergia jest więc dodatkowym elemen-
tem jakościowym pojawiającym się obok już istniejącego8. W kwestii ter-
minologicznej należy zwrócić również uwagę na zbieżność językową pojęć 
synergia i synergetyka. Obydwa pojęcia dotyczą współdziałania i koopera-
cji. Przy czym synergetyka9 jest nauką interdyscyplinarną, której obszarem 
badawczym jest zjawisko samoorganizacji w mikrosystemach. Dziedzina ta 
powstała pierwotnie na bazie rozważań fizykochemicznych i biologicznych. 
Jest ona przenoszona przez niektórych autorów na obszar nauk społecznych 
i humanistyki. Wykorzystuje się w niej głównie analogię między samo-
organizacją niektórych związków chemicznych i samoorganizacją struktur 
społecznych10. Określenia „synergetyczna współpraca” używa również Olaf 
Axel Burow, wyjaśniając obecność procesów synergicznych w pedagogice11. 
Dla podkreślenia nie tyle procesów, co nowej jakości uzyskiwanej w ich wy-
niku w niniejszej publikacji oddziaływania będą określane jako synergiczne.

Przyjmując powyższe założenia można wskazać cechy dotyczące wystę-
powania synergii:

8 Dobrym przykładem jest tutaj synergiczna zależność między współczesnymi badania-
mi społecznymi i pedagogiką, która jest szczególnie uwrażliwiona na różne formy działań 
praktycznych. Pedagogika, jak piszą R. Edwards i R. Usher, nie jest obszarem autorytarnej 
transmisji zasad kanonicznych, lecz jest uzależniona od wielu zmian, przede wszystkim no-
wej jakości uczących się i samych badaczy. Zob. R. Edwards, R. Usher, Globalisation and 
Pedagogy. Space, place and identity, Routledge Taylor & Francis Group, London and New 
York 2007, s. 81.

9 Termin „synergetyka” (gr. sin – wspólny, ergos – działanie) wprowadził do nauki 
w latach dwudziestych fiz k niemiecki Hermann Haken. Jednym z twórców współczesnej 
synergetyki w naukach ścisłych jest belgijski fiz kochemik rosyjskiego pochodzenia Ilya 
Prigogine, twórca termodynamiki systemów niezrównoważonych i teorii struktur dyssypa-
tywnych, laureat nagrody Nobla z chemii w 1977 r. Zob. http://nobelprize.org/nobel_prizes/
chemistry/laureates/1977/prigogine-autobio.html.

10 Zob. J. Hubert, Społeczeństwo synergetyczne, dz. cyt.; T. Lewowicki, Pedagogika – od 
wiedzy potocznej ku synergii doświadczenia, refleksji i wiedzy naukowej, „Nauka” 4/2007,  
s. 43-60.

11 Zob. O-A. Burow, Synergia jako naczelna zasada pedagogiki humanistycznej, w: Edu-
kacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Wyd. „Impuls”, Kraków 1992, s. 91.
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142 Moderacyjny i synergiczny charakter edukacji dorosłych

•	 Synergia w sytuacjach społecznych zależna jest od dużej liczby zmien-
nych i z trudnością poddaje się jakiemukolwiek sterowaniu lub zarządza-
niu. Będąc tak bardzo zależną od wielu czynników, łatwo ją zaburzyć lub 
zablokować. W prostych systemach fizykalnych synergię można zaplano-
wać i zrealizować (np. w procesie technologicznym). Natomiast w złożo-
nym systemie społecznym możliwość powtórzenia synergii jest minimal-
na z powodu trudności panowania nad wszystkimi czynnikami procesu.

•	 Nie we wszystkich oddziaływaniach może występować synergia. Obok 
warunków koniecznych i niezbędnych istnieje wiele warunków dodatko-
wych, które mogą istotnie modyfikować prawdopodobieństwo zachodze-
nia synergii. Poza tym synergia niewykorzystana może już więcej nie wy-
stąpić. Oddziaływanie można uznać za synergiczne tylko wówczas, gdy 
pojawia się nowy element jakościowy. Wpływ katalityczny w ramach tego 
samego procesu może się objawiać, co najwyżej wyższą intensywnością. 

•	 Jeżeli oddziaływanie jest nieuświadomione lub niepostrzegane przez 
uczestnika relacji i badacza jako działanie synergiczne, nie można wówczas 
określić go jako synergia. Nie ma w niej bowiem wartości dodanej, która 
powstaje w wyniku obecności uczestnika relacji i/lub badacza. Oznacza 
to jednocześnie, że synergia nie jest elementem ze świata przyrody12. Jest 
natomiast relacją pomiędzy światem przyrodniczo-społecznym a uczest-
nikiem relacji i/lub badaczem. Wobec tego można uznać, że istnieją prak-
tyki społeczne, które posiadają w sobie niemal nieograniczoną możliwość 
konstruktywnych synergii w wyniku uruchamiania działań, które służą 
ich ujawnieniu. Za taką praktykę można uznać między innymi edukację. 

Należy również zauważyć, że synergia nie jest czymś obiektywnym, choć 
oddziaływanie jej jest obiektywne. Przy czym określenie „synergiczny” nie 
posiada kategorii wartościującej, lecz opisującą. Synergia jest bowiem punk-
tem widzenia badacza lub użytkownika relacji. Pozycja badacza w relacji 
może być przy tym uczestnicząca, nieuczestnicząca, ingerująca nieingerująca 
itp. Jeżeli pojawia się więc oddziaływanie, które nie przedstawia sobą wartości 
dla uczestnika relacji i/lub badacza, to nie jest to synergia. To badacz określa 
oddziaływania i decyduje, co „jest” lub „nie jest” synergią. Oczywiste jest 

12 Maurice Merleau-Ponty dodatkowy element jakościowy lokuje w postrzeżeniowym 
współdziałaniu. Jednooczne perspektywy wymagają wzajemnej współdziałania. Korela-
cja taka wnosi dodatkową jakość, która buduje nowe doświadczenie. Dynamika poznania 
sprzyja powstaniu sytuacji oddziaływania podmiotu na przedmioty percepcji i jednocześnie 
przeszkadza postrzeganiu pełnemu, kiedy odwzorowanie nie jest niczym ograniczone. Zob. 
L. Hass, Merleau-Ponty’s Philosophy, Wyd. Indiana University Press, Bloomington 2008,  
s. 48.
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143Oddziaływania moderacyjne i synergiczne

zatem, że nie wszystkie oddziaływania są synergiczne. Charakter synergicz-
ny posiadają tylko te, które badacz uznaje za synergiczne z punktu widzenia 
określonych zasad i przyjętych wartości, albowiem synergie są kategorią su-
biektywną nałożoną na oddziaływania obiektywne. Treści i wiedza mogą być 
zatem zarówno elementem oddziaływania, jak i wynikiem oddziaływań.

Można przy tym wyróżnić synergie, które posiadają charakter niematerial-
ny i synergie, które odnoszą się do procesów energetycznych i materialnych. 
Te drugie poddają się określonym strategiom i algorytmom sterowania. Przy 
czym należy zauważyć, że procedury badawcze skierowane na odkrywanie 
synergii powinny być skoncentrowane na opisie oddziaływań posiadających 
charakter dostrzegalny przez obserwatora/badacza nawet wówczas, jeżeli są 
to subiektywne poglądy i odczucia uczestników relacji. Pojedyncze zdarzenia 
synergiczne zebrane w klasy na podstawie podobieństwa czynników je two-
rzących i warunkujących mogą podlegać uogólnieniu, i w dalszej kolejności 
mogą być kategoriami podlegającymi następnym procedurom badawczym. 

Odkrywanie oddziaływań wiedzy religijnej na zadania dorosłości do-
konane zostało poprzez interpretację narracji (według schematu opisanego 
w rozdziale 3.). Uznanie pewnych oddziaływań za synergiczne mogło się do-
konać jedynie poprzez odkrycie różniących się od siebie rodzajów oddzia-
ływań oraz sensu synergii. Zależności pomiędzy wiedzą religijną dorosłego 
i zadaniami, przed którymi on staje stały się polem badań docierających do 
wiedzy istotnościowej13. Zostały one poddane badaniom istotnościowym, 
które są specyficzne dla nauk opisujących rzeczywistość z perspektywy filo-
zoficznej. Pozwalają one na poszukiwanie najgłębszych podstaw i pozaempi-
rycznych uzasadnień badanych fenomenów14. Za fenomen uznano bowiem 
obecność i działanie w społeczności dorosłego doświadczającego oddziały-
wań wiedzy religijnej. Badania istotnościowe poszukują apriorycznego uza-
sadnienia świata aposteriorycznego. Wykorzystanie tej zależności w podję-
tych badaniach wyraża się w próbie odsłaniania istotnościowych warunków 
umożliwiających powstawanie i rozpoznawanie w relacji: wiedza religijna 
i zadania dorosłości „nowej jakości”. 

Rozróżnienie poziomów oddziaływań na moderacyjne i synergiczne zo-
stało podkreślone zastosowaniem (tam, gdzie to możliwe) odmiennych nazw 
(zob. tab. 4.1.1.). 

13 K. Ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Stu-
dium sytuacji wychowawczej, Wyd. UJ, Kraków 2003, s. 102.

14 Tamże, s. 89.
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144 Moderacyjny i synergiczny charakter edukacji dorosłych

L.p. Moderacja o charakterze: Synergia:
1. przyspieszającym akceleracyjna
2. spowalniającym retardacyjna
3. osłabiającym dyssypacyjna
4. aktywacyjnym aktywacyjna
5. warunkującym warunkująca
6. cząstkowym parcjalna
7. łącznym koniunkcyjna
8. bazowym istotowa
9. harmonizującym harmoniczna

10. celowościowym teleologiczna
11. ograniczającym zachowawcza
12. decyzyjnym behawioralna
13. sytuacyjnym reaktywna
14. obronnym defensywna
15. wyróżniającym selektywna
16. dostosowawczym adaptacyjna
17. poprawiającym korekcyjna
18. następczym addytywna

Tab. 4.1.1. Moderacje i odpowiadające im synergie

4.2. Konstruowanie modeli kształtowania dorosłości 
w wyniku oddziaływań wiedzy religijnej

Dorosły „umiejscowiony” pomiędzy oddziaływaniem wiedzy i zadania-
mi życiowymi reprezentuje zachowanie, które nie jest zespołem cielesnych 
mechanizmów ani działalnością czysto duchową. Ten „stan pośredni” Mau-
rice Merleau-Ponty nazywa „strukturą”, przyjmując, że jest to nierozerwalne 
połączenie między ideą i egzystencją, możliwy układ, który na naszych oczach 
nabiera sensu dzięki materialności15. Ów „stan pośredni” wskazuje na obec-
ność osoby w dynamicznym procesie stawania się dorosłym. Polega on na 
nieustannym odnajdywaniu takiego sposobu obecności w codzienności, któ-
ry będzie jednostkę rozwijał i rodził poczucie „udanego” życia.

Koncepcja stawania się dorosłym poprzez codzienne działania uświada-
mia, że każdy człowiek posiada własne przeświadczenie co do rozumienia 
treści stojących przed nim zadań i indywidualne widzenie sposobów ich 

15 Cyt. za: Fenomenologia II. Maurice Merleau-Ponty, w: Atlas filozofii, Wyd. Prószyń-
ski i S-ka, Warszawa 1999, s. 197. 
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145Konstruowanie modeli kształtowania dorosłości...

realizacji. Z drugiej strony nie odbywa się ono w izolacji społecznej. Do-
rosły nieustannie dokonuje w swoim umyśle reprezentacji otaczającego go 
świata, czyli tworzy własne modele otoczenia. Liczba modeli realizacji za-
dań dorosłości jest z pewnością taka, jak liczba osób je tworzących. Dlatego 
zasadnym staje się pytanie: w jaki sposób dorosły, który doświadcza syner-
gicznego charakteru treści religijnych, realizuje stojące przed nim zadania? 
Pytanie to zrodziło się podczas analizy narracji absolwentów KKB. Wszyscy 
oni doświadczyli oddziaływań tych samych treści religijnych. W procesie 
studiowania Biblii mieli możliwość uzyskania wiedzy na tym samym pozio-
mie, którą odnosili do różnych aspektów codzienności. Sytuacja ta stała się 
zachętą do utworzenia konstruktów realizacji zadań dorosłości opisanych 
w narracjach. 

Konstruowanie modeli jako systemów założeń, pojęć i zależności mię-
dzy poszczególnymi elementami pozwala opisać tylko w przybliżony sposób 
jakiś aspekt rzeczywistości. Utworzenie ich wydaje się być o tyle ciekawe, 
że analizowane narracje uświadomiły, iż oddziaływania wiedzy religijnej 
na realizację zadań dorosłości dokonuje się w różny sposób i charaktery-
zuje się zróżnicowanymi cechami. Spostrzeżenie to nie tylko zachęciło do 
skonstruowa nia modeli, ale dzięki uzyskanej macierzy korelacji otworzyło 
drogę do zweryfikowania ich racjonalności16. 

„Pogodzenie” perspektywy interpretacyjnej i wyjaśniającej daje modelo-
wanie strukturalne (zob. rozdział 3.3.), którego zasady zostały wykorzystane 
także w graficznym przedstawieniu analizowanej rzeczywistości. Przedsta-
wione w tym rozdziale modele pokazują specyfikę obecności wiedzy religij-
nej w życiu jednostki i społeczeństwa, uwzględniając charakter analizowa-
nych oddziaływań. Scharakteryzowane na podstawie narracji oddziaływania 
synergiczne znalazły ilustrację w postaci modeli, w których uwzględniono 
poszczególne rodzaje oddziaływań dynamicznych (zwanych modelami 
„dworzec”), konstytutywnych (modele „laboratorium”), organizacyjnych 
(modele „galeria”), operacyjnych (modele „szachy”), kontekstowych (mode-
le „ekspedycja”), następczych (model „artysta”). 

Punkt wyjścia do tworzenia modelu stanowią oddziaływania wiedzy re-
ligijnej zakwalifikowane do poszczególnych grup, w których dostrzeżono 
ich synergiczny charakter. Z kolei punkt dojścia tworzą zadania rozwojo-
we, które nie zostały jednak przyporządkowane poszczególnym okresom 
dorosłości, lecz podstawowym obszarom codzienności (zadania rodzinne, 

16 Sposoby i etapy tego procesu zostały opisane w rozdziale 3. 

Moderacyjne i synergiczne... - 10
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146 Moderacyjny i synergiczny charakter edukacji dorosłych

zawodowe, społeczne, egzystencjalne). Analizowane narracje pokazują, że to 
w tej przestrzeni realizowane są przez uczestników edukacji religijnej zadania 
dorosłości. Autorzy narracji, postrzegając rzeczy, oceniają je i nadają im zna-
czenie17. Dlatego próba określenia ich obecności w świecie dorosłych wymaga 
dostrzeżenia i docenienia kontekstów18, w których zachodzą opisywane wy-
darzenia19. Uświadamiają one, że oddziaływania wiedzy religijnej na zadania 
dorosłości zachodzą w sposób zapośredniczony20. Dlatego w proponowanych 
modelach oddziaływania wiedzy religijnej oddzielone zostały od zadań doro-
słości czynnikami, które sprzyjały procesowi interpretacji. Sytuacja nieobec-
ności zapośredniczenia jest mało prawdopodobna lub niemożliwa z uwagi na 
kontekstualny charakter oddziaływań wiedzy religijnej, czyli odniesienie tych 
treści do wielu obszarów specyficznych, takich jak: struktura osobowości, 
wpływ czynników kulturowych i cywilizacyjnych, głębokość wiary itp.

Powyższe założenia określiły elementy tworzące modele realizacji zadań 
dorosłości z udziałem wiedzy religijnej. Pierwszą grupę składowych modelu 
stanowią oddziaływania, które uruchomiły efekt synergiczny oraz inne wpły-
wy treści religijnych dostrzeżone w ilustrowanej narracji, a także składowe 
poczucia koherencji (zob. rozdział 3.2.)21. W terminologii modelowania 
strukturalnego noszą one nazwę zmiennych egzogenicznych. Drugą grupę 
tworzą zadania dorosłości (rodzinne, zawodowe, społeczne, egzystencjalne), 
które otrzymały wsparcie w wyniku oddziaływania wiedzy religijnej. W mo-
delowaniu strukturalnym przyjmują one postać zmiennych endogenicznych 
i razem ze zmiennymi egzogenicznymi tworzą czynniki określane mianem 
zmiennych jawnych. Kolejną grupę elementów poszczególnych modeli sta-
nowią wspomniane powyżej zmienne niejawne, zwane też ukrytymi lub la-

17 H. Blumer, Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, art. cyt., s. 71-72.
18 Zarówno rozwój jednostki, jak i jej działanie zachodzą w kalejdoskopie zmieniających 

się i połączonych z sobą systemów. Zob. B.M. Newman, R. Newman, dz. cyt., s. 29.
19 Wyraźne są w tym miejscu odniesienia do założeń interakcjonizmu symbolicznego. 

Zob. T. Benton, I. Craib, dz. cyt., s. 104.
20 Herbert Blumer wyjaśnia, że jeżeli ludzie interpretują lub „defin ują” swoje wzajem-

ne działania zamiast na nie tylko reagować, to wówczas interakcja jest zapośredniczona 
przez symbole, interpretacje i nadawanie znaczeń działaniom innych, a Anthony Giddens 
przyjmuje, że praktycznie całe ludzkie doświadczenie jest zapośredniczone przez socjalizację,  
a w szczególności nabycie umiejętności mówienia. Zob. H. Blumer, Społeczeństwo jako symbo-
liczna interakcja, art. cyt., s. 71-72. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, dz. cyt., s. 33.

21 Poczucie koherencji z jednej strony może być uznane za kontekst, w którym zachodzą 
zależności pomiędzy wiedzą religijną i zadaniami dorosłości, a z drugiej strony za informa-
cję, która wynika z danych statycznych, dlatego może być uznana za zmienną jawną w mo-
delowaniu strukturalnym. Została ona zbadana za pomocą kwestionariusza SOC-29. 
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147Konstruowanie modeli kształtowania dorosłości...

tentnymi. W każdym modelu jedną z takich zmiennych stanowi synergia po-
wstająca w wyniku najbardziej charakterystycznych oddziaływań. Drugim 
elementem wspólnym wszystkich modeli jest zmienna ukryta zdefiniowana 
jako kształtowanie własnej religijności. Obecność tej rzeczywistości zauwa-
żalna jest w analizowanych narracjach, szczególnie tych, w których określo-
no oddziaływania synergiczne. 

Zgodnie z przedstawionym kluczem do zilustrowania w postaci modelu 
opisywanej przez respondentów sytuacji wybrano 18 narracji. Każda z nich 
reprezentuje inny rodzaj oddziaływań wiedzy religijnej na zadania dorosło-
ści. Są to te narracje (w większości dla precyzji analiz przytoczono tylko naj-
bardziej reprezentatywne fragmenty), w których opisane zostały wydarzenia 
charakteryzujące się nową jakością uzyskaną na skutek oddziaływań treści 
religijnych, czyli takie, w których dostrzeżono synergię. Narracje te zostały 
zilustrowane graficznie w postaci modeli. Nie są to zatem uogólnione mo-
dele działania społecznego, lecz indywidualne sposoby obecności dorosłego 
w rzeczywistości pomiędzy wiedzą religijną i zadaniami dorosłości. 

Opisane powyżej założenia i elementy składowe modeli oraz zachodzą-
ce pomiędzy nimi zależności zostały ustalone na podstawie analiz narracji 
i charakterystyki oddziaływań (głównie o charakterze synergicznym). Sta-
nowią one ilustrację refleksji autorki nad narracjami osób korzystających 
z edukacji religijnej. Jest to rezultat dostrzeżonych i zinterpretowanych za-
leżności pomiędzy wiedzą religijną dorosłego i sposobem rozumienia zadań 
dorosłości oraz ich realizacji. Chociaż oczywistym jest przekonanie, że nie 
ma interpretacji mniej lub bardziej właściwych, niemniej jednak podczas 
prowadzonych analiz pojawiło się pytanie: czy zaproponowany model speł-
nia kryteria racjonalności? Nie chodzi przy tym o badanie, czy reprezento-
wana przez nie rzeczywistość jest racjonalna, lecz o weryfikację, czy oddzia-
ływania wiedzy religijnej na zadania dorosłości wpisują się w powszechną 
rzeczywistość społeczną. Zbadanie tego stanu rzeczy okazało się możliwe 
dzięki (przedstawionym w rozdziale 3.) badaniom ankietowym i ustalonej 
na ich podstawie tablicy korelacji. Uzyskane wyniki stanowią matrycę, na 
której mogły być weryfikowane relacje określone w modelach. W procesie 
modelowania strukturalnego badano racjonalność modelu, na którą wskazy-
wały: ilość kroków iteracji i funkcja rozbieżności. Poza tym wskazane zostały 
wartości parametrów poszczególnych relacji (tzw. parametry ścieżkowe)22. 

22 Zasady weryfikacji modeli z uwzględnieniem wymienionych parametrów podano 
w rozdziale 3.3.
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148 Moderacyjny i synergiczny charakter edukacji dorosłych

Relacje, które uzyskały najwyższe ich wartości dodatnie i najniższe ujemne, 
odczytano jako istotne zależności dla opisywanej rzeczywistości i poddano 
je interpretacji z wykorzystaniem perspektyw, jakie dają zaproponowane 
metafory.
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Roz dział  5

Oddziaływania dynamiczne. 
Modele „dworzec”

Oddziaływania treści religijnych na zadania dorosłości mogą dotyczyć 
różnych obszarów codzienności. W zależności od rodzaju generowanych 
oddziaływań sprzyjają one bardziej odkrywaniu treści zadań dorosłości lub 
odnoszą się do ich realizacji. W procesie tym dostrzec można dynamizmy 
w postaci przyspieszania, spowalniania, osłabiania i aktywacji. Moderacjom 
o tym charakterze odpowiadają synergie: akceleracyjna, retardacyjna, dys-
sypacyjna i aktywacyjna. Rozumienie tego typu oddziaływań (zwłaszcza sy-
nergii) pozwala lepiej rozumieć metafora dworca. 

Rozdział ten zawiera charakterystykę oddziaływań wiedzy religijnej 
o charakterze dynamicznym na zadania dorosłości. Specyfikę działania do-
rosłego inspirowanego synergiami dynamicznymi ilustrują modele, których 
istotną składową jest synergia akceleracyjna, retardacyjna bądź dyssypacyjna 
czy aktywacyjna. 

5.1. Dworzec metaforą dla rozumienia  
oddziaływań dynamicznych

Metafora „dworca” otwiera perspektywę interpretacyjną w obszarze od-
działywań o charakterze dynamicznym. Poprzez odniesienia, jakie daje to 
określenie, zamierza się podkreślić dynamikę życia człowieka dorosłego. 
W tym celu posłużono się wyznacznikami zamieszczonymi w tabeli 5.1.1., 
która zestawia elementy właściwe dla kategorii „dworca” w znaczeniu rzeczy-
wistym z kategoriami charakterystycznymi dla tej grupy oddziaływań. 
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150 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

L.p. Elementy metafory Odniesienie metaforyczne / Uwagi
Strukturalne Funkcjonalne

1 Budynek 
dworca

Metafora miejsca, w którym znajdują się katego-
rie wyjazdu i powrotu, przyspieszenia i hamo-
wania, ruchu, zmiany i oczekiwania, spóźnienia 
na pociąg itp. To bardzo pojemna metafora, któ-
ra doskonale oddaje charakter synergii o cha-
rakterze dynamicznym. 

2 Wyjazd, przyspie-
szenie

Element charakterystyczny dla sytuacji zwięk-
szenia tempa realizacji działań życiowych zwią-
zanych z zadaniami codzienności, rozumieniem 
rzeczywistości i miejsca własnej osoby, rozwoju 
i samorozwoju itp. W konwencji przyspieszenia 
znajduje się głównie synergia akceleracyjna.

3 Powrót, hamowanie Element charakterystyczny dla zmniejszenia 
tempa lub zatrzymania działań życiowych z po-
wodów sytuacyjnych lub wynikających z naby-
cia nowej wiedzy modyfikującej dotychczasowe 
działania, postawy, poglądy. W konwencji ha-
mowania znajduje się synergia retardacyjna.

4 Ruch, 
zmiana

Ruch jako zaprzeczenie stagnacji i pasywności 
jest właściwy dla rozwoju dorosłego w każdym 
wieku i sytuacji życiowej. Ruch i zmiana są za-
warte w każdej synergii, choć ich uwarunko-
wanie, kierunek i natężenie są właściwe dla ich 
charakteru. 

6 Oczekiwanie na 
pociąg

Oczekiwanie jako rodzaj intencjonalnie wstrzy-
manej aktywności (do czasu przyjazdu pocią-
gu, żeby wejść do pociągu z uwzględnieniem 
posiadanego biletu – klasa wagonu, numer 
miejscówki itp.). Oczekiwanie jest podobne do 
czasowego zatrzymania i w tym sensie lokuje 
się między synergią akceleracyjną, retardacyjną 
i aktywacyjną. Ignorowanie innych pociągów 
poza pociągiem wskazanym na bilecie wskazuje 
na podobieństwo do synergii dyssypacyjnej.

7 Spóźnienie 
na pociąg/ 
spóźnienie pociągu

Możliwość wielu przyczyn powodujących spóź-
nienie – błędna informacja, zbyt późne wyru-
szenie na dworzec, nieuwzględnienie trudności 
dojazdowych do dworca – odnosi się do spo-
wolnień, które są bliskie oddziaływaniom spo-
walniającym i synergii retardacyjnej. Z kolei 
opóźnienia w kursowaniu pociągu – niezależne 
od pasażera często inicjują nowe działania, co 
z kolei otwiera perspektywę myślenia w katego-
riach aktywacyjnych. 
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151Moderacje przyspieszające i synergie akceleracyjne

8 Wybór 
pociągu, 
godziny od-
jazdu i/lub 
przyjazdu

Wybór właściwej trasy przejazdu jest jedno-
cześnie odrzuceniem lub ignorancją informacji 
właściwych dla innych przejazdów (z powodu 
innej stacji docelowej, innego typu pociągu 
itp.). Pomijanie lub ignorowanie innych infor-
macji zbliża się swoją ideą do oddziaływań roz-
praszających i synergii dyssypacyjnej.

9 Podejmowanie 
decyzji o zakupie 
biletu

Zmiana peronu może egzemplifikować pewien 
rodzaj aktywizmu dorosłego i jego reaktywność, 
to jest zależność przyczynowo-skutkową mię-
dzy zmianą uwarunkowań (inny peron z któ-
rego odjeżdża lub na który przyjeżdża pociąg) 
a podjętymi działaniami, decyzjami itp. Wydaje 
się, że ten element metafory dworcowej odnosi 
się do synergii aktywacyjnej.

tab. 5.1.1.

Metafora „dworzec” pozwoliła przyjrzeć się modelom skonstruowanym 
w oparciu o narracje z obecnością synergii: akceleracyjnej, retardacyjnej, 
dyssypacyjnej i aktywacyjnej. Tworzą one grupę modeli z udziałem syner-
gii dynamicznych. Pokazują zatem między innymi to, że wiedza religijna 
uzyskana podczas studiowania Biblii umożliwia nowe spojrzenie na zmiany 
zachodzące w określonym czasie. Wyraźne są w nich odniesienia do niektó-
rych elementów poczucia koherencji. Składowe koherencji przyjęto zatem za 
kolejną zmienną, której oddziaływanie było rozpatrywane w symulacji mo-
delowej. Co więcej, oddziaływania dynamiczne stanowią istotną kategorię 
oddziaływań religijnych. Kategoria ta wynika z natury możliwych efektów –  
innych od sytuacji przed zaistnieniem tych oddziaływań. Jeżeli przyjąć, że 
motywem zmiany są określone treści religijne, to ich skutkiem są zmiany 
w postawach, przekonaniach, emocjach i uczuciach religijnych i niereligij-
nych, zachodzące zgodnie z dostępną i zinternalizowaną wiedzą religijną.

5.2. Moderacje przyspieszające i synergie akceleracyjne

Przyspieszenie (akceleracja) w formułowaniu i realizacji poszczególnych 
zadań życiowych (różnych w zależności od etapu dorosłości) jest rozumiane 
jako skrócenie okresu formułowania treści i struktury zadania oraz ich re-
alizacji w porównaniu do przeciętnego okresu czasu tego procesu. Zarówno 
treści religijne, jak i zadania dorosłości są przekazywane przez autorów nar-
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152 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

racji w splocie pewnych okoliczności (zarówno o charakterze religijnym, jak 
i niereligijnym) i ich wpływ na wzajemną interioryzację nie jest obojętny, 
a wręcz może być znaczący.

Respondent J.N. opowiada o sytuacjach i związanych z nimi osobach, 
które pozwoliły mu wcześniej niż przypuszczał lub oczekiwał, ujrzeć istotne 
elementy dorosłego życia:

Duszpasterstwo Akademickie we Wrocławiu przy parafii prowadzonej przez 
Dominikanów prowadziło katechezę studentów w szerokim zakresie w różnych 
formułach, między innymi: Msza Święta Akademicka, Koło Biblijne, prelekcje 
o różnej tematyce, rekolekcje, wyjazdy na łono natury połączone z Mszą Świętą 
i omawianiem artykułów z czasopism katolickich (zamiast homilii). Młodzież 
Wspólnot Chrześcijańskich zorganizowała wystawę o Biblii w kaplicy św. Józefa. 
Duszpasterz Akademicki miał dar łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi. 
Dbał o to, aby każda inicjatywa była zrealizowana. Był to wspaniały okres, ale 
najważniejsze – uzupełnienie i poszerzenie wiedzy oraz pogłębienie wiary. (…) 
Ukończony niedawno Korespondencyjny Kurs Biblijny postrzegam nieco inaczej. 
Chociaż w opinii dobrze zorientowanych uważa się, że wiele spraw KKB prezen-
tuje lepiej, niż się to czyni na niejednych studiach teologicznych, to było w nim coś 
ważniejszego. Dla emeryta w moim wieku była to uczta duchowa, która uspo-
koiła moje życie lepiej, niż pół apteki! Dobrze, że zdążyłem z KKB przed śmier-
cią, która przecież w moim wieku jest bliższa, niż dalsza. Mogę powiedzieć, że 
KKB przyspieszyło moje przygotowanie do rozliczenia się z czasem ziemskim… 

(J.N., mężczyzna, 75 lat).

W opowiadaniu mężczyzny można wskazać interesujące z perspektywy 
badawczej elementy1:

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: otwarcie na 
treści religijne w trakcie i po ukończeniu KKB; duże zaangażowanie 
w liczne formy kształcenia religijnego; znaczące pozytywne emocje wy-
nikające z uczestniczenia w spotkaniach religijnych prowadzonych przez 
zaangażowanych duchownych; wysoka ocena uczestnictwa w KKB.

•	 Charakterystyka skutków: w odniesieniu do KKB to satysfakcja intelek-
tualna wynikająca z pozyskanych w trakcie uczestnictwa w kursie treści 
religijnych, uspokojenie – można domniemywać, że chodzi o lęki egzy-
stencjalne i eschatologiczne.

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: przygotowanie się do rozliczenia z ziem-
skim czasem… 

1 Klucz do analizy treści narracji został omówiony w rozdziale 3.
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153Moderacje przyspieszające i synergie akceleracyjne

Wymienione powyżej składowe sytuacji uczenia się wpisane są przez 
mężczyznę w opowiadanie o pewnych okolicznościach, które można uznać 
za opis sytuacji organizacyjnej procesu edukacji. Wyraża się ona w wielości 
inicjatyw duszpasterskich skierowanych do młodych dorosłych, przy czym 
realizacja wymienionych działań jest powierzona duszpasterzowi z darem 
łatwego kontaktu z ludźmi. To określenie i użyte nieco później wyrażenie 
wspaniały okres świadczą o tym, że w życiu mężczyzny religia i codzienne 
wydarzenia istnieją w wewnętrznym związku. Wspomnienia określone tego 
rodzaju wyrażeniami mogą świadczyć o tym, że owa rzeczywistość znaczy 
dla respondenta znacznie więcej niż tylko spotkania o charakterze religijnym 
(był to wspaniały okres, ale najważniejsze – uzupełnienie i poszerzenie wiedzy 
oraz pogłębienie wiary). Sam respondent niejako podpowiada taką interpre-
tację, stwierdzając, że to, co najważniejsze w tym okresie, dotyczy wiedzy 
religijnej i pogłębienia wiary. Tym samym potwierdza istniejącą zależność 
pomiędzy realizacją stojących wówczas przed nim zadań a zdobywaną wie-
dzą religijną. Ten czas to dla respondenta okres wczesnej dorosłości. Można 
przypuszczać, że spotkanie z wymienionym duszpasterzem przyspieszyło re-
alizację zadania tego okresu związanego z poszukiwaniem mentora. Podob-
nie uczestnictwo w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym ocenia jako istot-
ne dla swojego wieku (Dla emeryta w moim wieku była to uczta duchowa, 
która uspokoiła moje życie lepiej, niż pół apteki! Dobrze, że zdążyłem z KKB 
przed śmiercią, która przecież w moim wieku jest bliższa, niż dalsza). 

Z narracji można wyczytać, że respondent uczestniczył w swoim życiu 
wielokrotnie w różnych formach kształcenia religijnego i być może uczestnic-
two w KKB jest kolejnym etapem wysokiej aktywności edukacyjnej (Chociaż 
w opinii dobrze zorientowanych uważa się, że wiele spraw KKB prezentuje lepiej, 
niż się to czyni na niejednych studiach teologicznych, to było w nim coś waż-
niejszego). Respondent przyznaje, że kompleksowa wiedza wysokiej jakości 
merytorycznej przyspieszyła zdolność w rozliczeniu się z czasem ziemskim… 
Z narracji nie wynika jednak, że kurs wprowadził nową jakość w jego kom-
petencjach. Wartość, którą dostrzegł respondent dzięki odkrywaniu treści Bi-
blii, dotyczy typowego zadania późnej dorosłości i choć jest ona z pewnością  
dla mężczyzny istotna to posiada charakter usprawniający realizację tego 
zadania.

Inne skutki oddziaływania treści religijnych na codzienność można od-
kryć w narracji innego respondenta. Zawiera ona samoocenę dorosłego, jaka 
dokonuje się poprzez spotkanie ze słowami Biblii:
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154 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

W ciągu tych wielu lat zmienił się także mój sposób czytania, czy też modlitwy 
Słowem Bożym. Miał w tym swój udział Korespondencyjny Kurs Biblijny. My-
ślałem, że to ja czytam Żywe Słowo; a teraz wychodzi na to, że to Ono mnie 
czyta. Można powiedzieć, że to forma podwójnego czytania. Co mi to daje 
w życiu? Trudno mi to nazwać, ale to podwójne czytanie przenosi się na życie. 
Kiedyś w ocenie ludzi dominował mój punkt widzenia, a teraz często patrzę 
na siebie oczami innych. Taka nowa perspektywa daje mi w życiu codziennym 
wiele! W rodzinie, pracy zawodowej, wśród znajomych 

(F.T., mężczyzna, 57 lat, wykształcenie średnie techniczne). 

Próba zrozumienia narracji F.T. pozwala wskazać istotne elementy zwią-
zane z oddziaływaniem treści religijnych: 

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: respondent 
przeżywa „przygodę” upodmiotowienia Biblii i nowe, osobiste jej od-
czytanie jest dla niego satysfakcjonujące mimo deklarowanego pewnego 
zaskoczenia.

•	 Charakterystyka skutków: lepsze i głębsze rozumienie treści religijnych, 
wykształcenie się podmiotowej dwustronnej relacji „czytelniczej” wzglę-
dem Biblii.

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: nowa jakość odczytywania źródeł reli-
gijnych; nowe relacje interpersonalne spowodowane transgresyjnym me-
chanizmem samooceny. 

Autor, opisując swoje doświadczenia, dokonuje równolegle ich interpre-
tacji. Hermeneutyka, którą prezentuje respondent jest swoistą konwersją 
relacji: podmiot poznający – treść poznania. Nadanie autonomii i swoistej 
podmiotowości słowom Biblii jest nową jakością poznania religijnego, którą 
dorosły przytacza z dużą satysfakcją. To, co określa jako „podwójne czytanie”, 
wyraźnie wskazuje na przyspieszenie, ale nie w obrębie ilości, lecz jakości. 
Staje się ono dla respondenta czynnikiem wyzwalającym transgresję, która 
w sposób znaczący poprawia mechanizm samooceny oraz przyczynia się do 
szybszej poprawy funkcjonowania społecznego, niż byłoby to możliwe in-
nymi sposobami. Taki rodzaj zmiany jakościowej zachodzącej dzięki pod-
jętej edukacji, powoduje przyspieszenie w procesie pogłębiania religijności 
i w konsekwencji powoduje nowe odniesienia do zadań codzienności.

Prezentowane powyżej przykłady oddziaływań wiedzy religijnej na zada-
nia dorosłości wskazują na zmianę intensywności dotychczasowego procesu 
(narracja J.N.) oraz pojawienie się nowej jakości (narracja F.T.). Pojawienie 
się nowej jakości może być wynikiem zaistnienia synergii akceleracyjnej, 
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155Moderacje przyspieszające i synergie akceleracyjne

która ma miejsce w sytuacji spotkania określonych treści (w analizowanych 
przypadkach treści religijnych) z realizacją zadań dorosłości. 

Skutki wynikające z charakteru poznawanych treści (pogłębienie wie-
dzy religijnej) przyspieszają realizację zadań dorosłości lub znaczących jego 
aspektów. Przyspieszenie to może posiadać charakter bezpośrednio związa-
ny ze zdobytą wiedzą lub pośrednio – wskutek zaistnienia innych uzasadnień 
lub okoliczności wynikających z poznanych treści. Synergia akcelerująca wy-
stępuje w takiej zmianie treści zadania dorosłości i/lub jego realizacji, które 
bez niej są realizowane w innej dynamice i intensywności, najczęściej zna-
cząco wolniej. Samo sformułowanie respondenta „podwójne czytanie” wska-
zuje na zaistnienie przyspieszenia, a odkrycie nowego kierunku tego procesu 
(teraz wychodzi na to, że to Ono mnie czyta) daje podstawę do uznania, że 
zaistniała synergia akceleracyjna, która nie jest sytuacją zwykłego przyspie-
szenia. Oznacza to, że synergia nie tyle wspomaga dotychczasową realizację 
wybranych aspektów zadania dorosłości, lecz jest nowym procesem, który 
dodatkowo przyspiesza realizację zadań życiowych. Zaistnienie synergii ak-
celeracyjnej jest jednocześnie potwierdzeniem ważności aktywności edu-
kacyjnej dorosłego w zakresie realizacji zadań dorosłości. Respondent nie 
precyzuje zadań, w których wyraża się nowa jakość, ale wskazuje osoby jej 
doświadczające (W rodzinie, pracy zawodowej, wśród znajomych). Można 
zatem uznać, że oddziaływanie wiedzy religijnej dotyczy zadań rodzinnych, 
zawodowych i społecznych. 

Warunkiem koniecznym i niezbędnym do pozytywnego i konstruktyw-
nego zaistnienia synergii akceleracyjnej jest pewna gotowość dorosłego do 
uczestniczenia w takim przyspieszeniu. Przez gotowość należy rozumieć zło-
żenie pewnych koniecznych kwalifikacji intelektualnych, minimalny zasób 
wiedzy i motywację do zmiany, która może być jednocześnie postawą otwar-
tości na inspiracje wynikające z poznawanych treści2. Spostrzeżenie to po-
zwala na sformułowanie pewnej prawidłowości mówiącej o tym, że synergia 
akceleracyjna może występować dzięki aktywności edukacyjnej, która jest 
przyjazna dorosłemu, gdyż jest dostosowana do jego wiedzy, doświadcze-
nia życiowego i kwalifikacji intelektualnych. Prawidłowość tę respondent tak 
wyraża: W ciągu tych wielu lat zmienił się także mój sposób czytania (…) Miał 
w tym swój udział Korespondencyjny Kurs Biblijny.

2 W tak rozumianej gotowości wyraża się napięcie pomiędzy przymusem nauczania 
a podmiotowością uczenia się. Zob. A. Nizińska, dz. cyt., s. 51-64.
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156 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

Charakterystyka synergii akceleracyjnej generuje pytanie o celowość 
przyspieszenia w realizacji zadań dorosłości3. Wydaje się być ono o tyle 
zasadne, że zjawisko akceleracji w wymiarze praktycznym może występo-
wać pod postacią efektu nierzetelności, spowodowanego niedokładnym 
wykonaniem zadań. Wówczas synergia akceleracyjna obok swoich funkcji 
przyspieszających może jednocześnie pełnić niebezpieczną rolę „drogi na 
skróty”. Należy zauważyć, że wówczas defekt pospieszności osłabia lub znosi 
zyski wynikające z akceleracji, co może się wyrażać w postaci uproszczonych 
schematów realizacji zadań dorosłości. Przyspieszony mechanizm realizacji 
zadań dorosłości w tej synergii stanowi również pokusę do przyjęcia strate-
gii ich realizacji opartych głównie na synergii akcelerującej kosztem innych 
oddziaływań lub synergii. Rolę niwelowania tego zjawiska można przypisać 
edukacji dorosłych, której zadaniem jest nie tyle przekazywanie wiedzy, ile 
rozwijanie kompetencji (do) refleksji nad doświadczeniami codzienności4. 

Odnalezienie synergii akceleracyjnej w wydarzeniach opowiedzianych 
przez absolwentów zorganizowanej formy kształcenia pozwala dostrzec no- 
wy – duchowy wymiar edukacji dorosłych. Synergia akceleracyjna przyspie-
szając realizację procesu uczenia się dorosłego, wyraża się na poziomie zda-
rzeń ilościowych (skrócenie czasu uczenia się, większa efektywność uczenia 
się dorosłego rozumiana jako większa ilość treści uczenia się przypadająca 
na jednostkę czasu) i na poziomie efektów jakościowych (lepsze rozumienie 
treści, pogłębienie związków poznawczych towarzyszących procesowi ucze-
nia się, nowe interakcje społeczne). Synergia akceleracyja sprzyja też powsta-
niu efektów pozakształceniowych i pozaedukacyjnych, które polegają na wy-
kształceniu nowej perspektywy spostrzegania własnej osoby przez dorosłego 
lub jego otoczenie (Trudno mi to nazwać, ale to podwójne czytanie przenosi 
się na życie. Taka nowa perspektywa daje mi w życiu codziennym wiele!). Per-
spektywa ta związana jest ze wzrostem samooceny funkcjonowania jednost-
ki i społecznych skutków efektów synergicznych. 

Nowa jakość funkcjonowania indywidualnego i społecznego dorosłego 
w następstwie synergii akceleracyjnej posiada przede wszystkim charakter 
rozwojowy, to znaczy przenosi dorosłego w obszary związane z jego dosko-
naleniem w różnych obszarach istotnych dla jego kondycji duchowej, inte-

3 Refl ksja ta wymaga otwartego spojrzenia na zadania dorosłości, szczególnie w od-
niesieniu do koncepcji przyporządkowujących je do poszczególnych okresów dorosłości. 
Omówione one zostały w rozdziale 1.1.

4 Znajduje to uzasadnienie w koncepcji całożyciowego uczenia się, ale pokazuje rów-
nież potrzebę aktywności edukacyjnej. Zob. J. Kargul, dz. cyt., s. 23.
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157Model z synergią akceleracyjną

lektualnej, społecznej. Nowa jakość wynikająca z zaistnienia synergii akce-
leracyjnej wpisuje się też dalekim echem w charakter współczesności, której 
swoistym wyznacznikiem jest parametryzacja oparta na efektywności (Kie-
dyś w ocenie ludzi dominował mój punkt widzenia, a teraz często patrzę na 
siebie oczami innych). Skutki jakościowe nie wpisują się, co prawda, w sposób 
prosty w tak rozumianą ewaluację, jednak sprzyjają globalnym pozytywnym 
ocenom dorosłego. Nowe jakości funkcjonowania społecznego kreują bo-
wiem nieistniejące do tej pory obszary oceny, porównania i prognozowania. 
Synergia akceleracyjna wpisuje dorosłego w paradygmat współczesności tym 
bardziej efektywnie, że zbliża jednostkę do innych uczestników życia spo-
łecznego, umożliwiając powstanie procesu przekazywania im antycypowa-
nych wartości, takich jak wiedza, postawy, zachowania i przekonania.

5.3. Model z synergią akceleracyjną

Obecność synergii akceleracyjnej w rzeczywistości społecznej ilustruje 
przytoczona powyżej wypowiedź F.T. (zob. s. X). Na podstawie tej wypowie-
dzi można stwierdzić, że doświadczanie takiej synergii zakłada współdziała-
nie wielu czynników. W doświadczeniu mężczyzny obok oddziaływań treści 
religijnych o charakterze przyspieszającym realizację zadań dorosłości moż-
na dostrzec również oddziaływania „poprawiające” (zmienił się także mój 
sposób czytania) i „sytuacyjne” (miał w tym swój udział Korespondencyjny 
Kurs Biblijny). Zmianom tym towarzyszy wzrost poczucia zrozumiałości5. 
Autor deklaruje, że skutki zdobytej wiedzy religijnej widoczne są w jego ży-
ciu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Wymienione powyżej elemen-
ty stanowią zmienne jawne konstruowanego modelu. Konteksty, w których 
przychodzi mężczyźnie realizować swoją dorosłość, korzystając w niej z wie-
dzy religijnej zdobytej podczas studiowania Biblii, związane są z potrzebą 
osobistego rozwoju i nowego widzenia otaczającej go rzeczywistości. No-

5 Poczucie zrozumiałości (comprehensibility) odnosi się do stopnia, w jakim czło-
wiek spostrzega bodźce, z którymi się styka, napływające ze środowiska wewnętrznego i ze-
wnętrznego, jako sensowne poznawczo, jako informacje uporządkowane, spójne, ustruktu-
rowane i jasne, a nie jako szum – czyli informacje chaotyczne, nieuporządkowane, losowe, 
przypadkowe, niewytłumaczalne. Człowiek o silnym poczuciu zrozumiałości spodziewa się, 
że bodźce, z którymi zetknie się w przyszłości, będą przewidywalne lub w najgorszym przy-
padku oczekuje, że kiedy jakiś bodziec go zaskoczy, będzie go mógł do czegoś przyporząd-
kować i wyjaśnić. A. Antonowsky, dz. cyt., s. 32.
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158 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

wość w aspekcie postrzegania codzienności pozwoliła uznać za podstawową 
zmienną niejawną „synergię akceleracyjną”, a za kolejne zmienne latentne 
„postrzeganie innych ludzi” (kiedyś w ocenie dominował mój punkt widzenia, 
a teraz często patrzę na siebie oczami innych); „stosunek do codzienności” 
(taka nowa perspektywa daje mi w życiu codziennym wiele!) i „potrzebę sa-
morozwoju” (myślałem, że to ja czytam Żywe Słowo; a teraz wychodzi na to, 
że to ono mnie czyta) oraz „kształtowanie własnej religijności” (w ciągu tych 
wielu lat zmienił się także mój sposób czytania, czy też modlitwy Słowem Bo-
żym). Elementy te mają charakter kontekstowy i stanowią zmienne niejawne 
zaproponowanego modelu (zob. ryc. 5.3.1).

Synergia
akceleracyjna

Oddziaływania
przyspieszające

Postrzeganie innych
ludzi

Kształtowanie
własnej religijności

Poczucie
zrozumiałości

Zadania
społeczne

-2,147

0,980

0,878

0,980

2,685

Stosunek do
codzienności

Oddziaływania
poprawiające

Oddziaływania
sytuacyjne

Potrzeba rozwoju

Zadania
rodzinne

Zadania
zawodowe

0,734

Ryc. 5.3.1. Model z synergią akceleracyjną

Zgodnie z przyjętą procedurą badawczą (zob. rozdział 3.) podczas kon-
struowania modelu dokonano umiejscowienia osoby rozumiejącej swoją do-
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159Model z synergią akceleracyjną

rosłość zgodnie z przedstawionymi powyżej interpretacjami6. W refleksji 
mężczyzny nad swoją codziennością, realizowaną w „tle treści religijnych” 
(określono je jako „oddziaływania przyspieszające”) dostrzec można obec-
ność synergii akceleracyjnej. Obecność tej synergii wyznacza związki z po-
szczególnymi obszarami dorosłości autora wypowiedzi. Dlatego w modelu 
wskazano na jej bezpośrednie odniesienia do „postrzegania innych ludzi” 
oraz zadań dorosłości. Za drugi element kształtujący ten model realizacji 
zadań dorosłości uznano „kształtowanie własnej religijności”. Podejmowa-
ne próby kształtowania własnej religijności ukazują bezpośrednie relacje 
tej zmiennej niejawnej do poszczególnych obszarów dorosłości. Można też 
przyjąć, że inne czynniki, zarówno jawne, jak i kontekstowe, uczestniczą 
w kształtowaniu dorosłości F.T. w sposób pośredni. W taki też sposób zostały 
zilustrowane w przedstawionej sytuacji modelowej.

Powyżej zaprezentowany model uzyskał zbieżność w 14. kroku iteracji 
przy funkcji rozbieżności 1,17. Wskaźniki te świadczą o wysokiej spójno-
ści pomiędzy działaniem jednostki i uogólnionym działaniem społecznym. 
Podczas weryfikacji tak skonstruowanego modelu okazało się, że niektóre 
z relacji uzyskały wysokie wskaźniki parametrów ścieżkowych. Skłania to 
do uważniejszego zatrzymania się nad tymi obszarami obecności jednostki 
w działaniach społeczności. Są to relacje pomiędzy „kształtowaniem własnej 
religijności” i wszystkimi trzema wskazanymi przez F.T. obszarami codzien-
ności (zadania rodzinne, zawodowe i społeczne). 

Zaprezentowana w modelu (ryc. 5.3.1.) sytuacja nie jest czymś zaska-
kującym. Standardy działania społecznego wskazują, że dorosły, jasno for-

6 Sformułowanie to oddaje przyjęty sposób postępowania badawczego. Autor narracji to 
jednostka, która w opisany przez siebie sposób rozumie stawanie się dorosłym korzystając 
w tym procesie z wiedzy religijnej. Społeczność to grupa osób, które podjęły aktywność 
edukacyjną w formie KKB. Jej uogólniony obraz utworzony został na podstawie danych 
zebranych podczas badań sondażowych. Zachodzące pomiędzy nimi zależności pozwoliły 
utworzyć macierz korelacji, która stanowi podstawę do weryfikacji modeli. Zaproponowany 
model obrazuje moje [A.W.] rozumienie obecności dorosłego w opisywanej przez niego rze-
czywistości. Korzystając z modelowania strukturalnego, można zauważyć, w które obszary 
życia społeczności wpisuje się jednostka. W działaniu tym ma miejsce łączenie badań jako-
ściowych i ilościowych poprzez triangulację i facylitację. Zob. M. Hammersley, Relationship 
between qualitative and quantitative research: paradigm loyalty versus methodological eclecti-
cisms, w: Handbook of qualitative research methods for psychology and the social sciences,  
pr. zb. pod red. J.T.E. Richardson’a, Wyd. BPS Blackwell, Leicester 1996, s. 167-168.

7 Znaczenie funkcji rozbieżności i kroków iteracji przedstawione zostało w rozdziale 3.4. 
Wartości tych parametrów nie są poddawane interpretacji. Informują jedynie o przeprowa-
dzonych badaniach nad racjonalnością skonstruowanego modelu.
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160 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

mułując korzyści wyniesione ze studiowania Biblii, doświadcza ich skutków 
w codzienności. Ciekawe jest to, że w postrzeganiu tych skutków mężczyzna 
wprost odnosi zdobytą „wiedzę i umiejętności” do realizacji zadań życiowych, 
a tylko pośrednio do „kształtowania religijności”. Pomija natomiast w swo-
im postrzeganiu rzeczywistości odniesienia do problemów egzystencjalnych. 
Zestawienie tej sytuacji z określoną rzeczywistością społeczną wskazuje, że 
w deklaracji badanej społeczności to rozwój religijności, a nie wiedza reli-
gijna kształtuje codzienne zachowania dorosłego. Sytuacja ta pokazuje wy-
raźnie nierozerwalne związki pomiędzy wiarą, religijnością i utrwalonymi 
wzorcami zachowań ludzi uznających siebie za religijnie wierzących8. 

Przedstawiona w modelu sytuacja wskazuje również na możliwość poja-
wienia się trudności, jakie napotyka dorosły wierzący, poszukując swojego 
miejsca w życiu społecznym. Na możliwość zaistnienia w tej rzeczywisto-
ści różnego rodzaju trudności zdają się wskazywać dwie inne relacje, któ-
re uzyskały wysokie wskaźniki parametrów ścieżkowych. W relacjach tych 
można dostrzec zależności zachodzące pomiędzy „synergią akceleracyjną” 
i „oddziaływaniami sytuacyjnymi” a „stosunkiem do potrzeby samorozwo-
ju”. Czynnik określony jako „synergia akceleracyjna” reprezentuje złożone, 
niemierzalne skutki oddziaływania wiedzy religijnej na dorosłość. Potrzeba 
zdobywania (bądź poszerzania, uzupełniania) wiedzy religijnej dla samoroz-
woju wydaje się być bezsprzecznie potrzebna zarówno dla samego respon-
denta, jak i dla społeczności (wysoki wskaźnik dodatni). Jednak określo-
ne sytuacje społeczne (np. niedogodności w zdobywaniu wiedzy religijnej 
w okresie PRL-u) mogą utrudniać lub wręcz uniemożliwiać osobisty rozwój 
jednostki poprzez utrwalanie dotychczasowych przekonań i zamykanie się 
na nowe możliwości. Charakterystyczną wówczas staje się postawa konfor-
mizmu, a może nawet wygodnictwa.

Analiza obecności w społeczności dorosłych respondenta F.T. – jako 
osoby doświadczającej synergii akceleracyjnej w wyniku oddziaływań wie-
dzy religijnej – pokazuje, że realizacja dorosłości przez jednostkę może być 
wyjątkowo zbliżona do powszechnie obowiązujących standardów dorosło-
ści. Refleksja nad zależnościami wskazanymi w modelu ukształtowanym 
na podstawie narracji i wskaźnikami uzyskanymi na drodze modelowania 
strukturalnego ukazuje, że za pozornie tymi samymi działaniami może stać 

8 Społeczność, o której mowa to osoby przeżywające swoją wczesną i średnią dorosłość 
w okresie PRL-u, często kształtujący swoją wiarę bardziej na podstawie autorytetów niż oso-
bistej refl ksji. Analiza tego stanu rzeczy nie jest jednak przedmiotem niniejszej publikacji.
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161Moderacje spowalniające i synergie retardacyjne

inna filozofia życia. Oznacza to, że dorosły może nawet najbardziej wystan-
daryzowanym działaniom nadawać inne znaczenie, a w konsekwencji od-
krywać nowy sens swojego życia.

5.4. Moderacje spowalniające i synergie retardacyjne

Opisane powyżej zjawisko zwane synergią akceleracyjną może też wystę- 
pować w sytuacji przeciwnej. Mówi się wówczas o oddziaływaniach spowal-
niających. W rzeczywistości ich sens i znaczenie tylko częściowo są odwróce-
niem oddziaływań przyspieszających. Jeżeli bowiem oddziaływania przyspie-
szające odnoszone są zwykle do zadań dorosłości kojarzonych z pozytywną 
aksjologią, o tyle oddziaływania spowalniające mogą być odnoszone do aspek-
tów kojarzonych z aksjologią negatywną. Przykładem funkcjonowania tego 
typu oddziaływań jest narracja, w której autor opowiada sytuacje zmuszające 
go od odłożenia planów związanych z poprawą jakości jego życia: 

(…) Spotkania z grupą Neokatechumenatu zwróciły mi uwagę na Pismo Święte 
i to właśnie wtedy dotarła do mnie wiadomość o Korespondencyjnym Kursie 
Biblijnym. Chociaż w spotkaniach Neokatechumenatu uczestniczył kapłan, 
to denerwowało mnie bardzo indywidualne tłumaczenie i rozumienie Pisma 
Świętego przez uczestników spotkania i z niezbyt wystarczającym wyjaśnie-
niem księdza. Ponadto spotkania te trwały bardzo długo, a msze święte so-
botnie, odprawiane w sali katechetycznej, odizolowały mnie od wspólnoty 
parafialnej. Miałem ambitne plany poprawienia swojego życia, ale w takim 
bałaganie trudno to uczynić 

(A.S., mężczyzna, lat 61, wykształcenie wyższe).

Czytając powyższy tekst, można zauważyć, że jego autor bardzo precy-
zyjnie opisuje uczestnictwo w grupie formacyjnej, co pozwala wskazać na 
znaczące dla niego elementy procesu kształtowania swej dorosłości: 

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: spotkania 
w ramach grupy Neokatechumenatu; studiowanie Biblii według propozy-
cji KKB.

•	 Charakterystyka skutków: zniechęcenie do uczestnictwa w neokatechu-
menacie; liczne irytacje respondenta z powodu innych uczestników neo-
katechumenatu i niezadowolenie z powodu prowadzącego te spotkania 
księdza; poczucie separacji od wspólnoty religijnej; zahamowanie reali-
zacji planów poprawienia jakości własnego życia.

Moderacyjne i synergiczne... - 11
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162 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: uświadomienie sobie przyczyn opóź-
niających realizację przyjętego programu zmiany dotychczasowych po-
staw i zachowań. 

Wymienione przez autora analizowanej narracji czynniki i poczyniona 
nad nimi refleksja pokazują, że przyczyna, która doprowadziła go do sytu-
acji stresowej, wynika nie tyle z treści oferowanych podczas spotkań grupy, 
do której należy, co raczej z proponowanych form uczestnictwa (ponadto 
spotkania te trwały bardzo długo, a msze święte sobotnie, odprawiane w sali 
katechetycznej, odizolowały mnie od wspólnoty parafialnej). Można uznać, że 
respondent nie neguje potrzeby zdobywania wiedzy religijnej i kształtowania 
umiejętności interpretacji tekstów biblijnych, lecz zaproponowane formy nie 
spełniają jego oczekiwań. Mężczyźnie zależy, by interpretacje tekstów religij-
nych nie były powierzchowne (denerwowało mnie bardzo indywidualne tłu-
maczenie i rozumienie Pisma Świętego przez uczestników spotkania i z niezbyt 
wystarczającym wyjaśnieniem księdza) i z tych powodów wynika decyzja 
o uczestnictwie w KKB. Może to świadczyć o poczuciu niewystarczalności 
dotychczasowej wiedzy i uznaniu, że oferta, w której uczestniczy nie pozwoli 
mu na zrealizowanie wiązanych z uczestnictwem w ruchu neokatechumenal-
nym planów dotyczących naprawy dotychczasowego życia. W tekście można 
odnaleźć pewne rozczarowanie respondenta. Wynika ono z braku uzyskania 
pomocy w realizacji jego „ambitnych” planów (miałem ambitne plany po-
prawienia swojego życia, ale w takim bałaganie trudno to uczynić). Być może 
respondent oczekiwał, że uzyska od ruchu neokatechumenalnego pomoc, 
która nie tylko wspomoże go w realizacji jego planów, ale nawet je przyspie-
szy. Trudno powiedzieć, czy ów niedosyt respondent odnosi do realizacji za-
dań dorosłości. Może o tym świadczyć udział w grupie neokatechumenalnej, 
która z założenia powinna poszukiwać związków Ewangelii z codziennym 
życiem. Uświadomienie sobie przyczyn opóźniających realizację przyjętego 
programu jest istotną, choć bolesną dla respondenta zmianą. Zahamowanie 
oczekiwanych zmian jest zmianą w ramach tego samego procesu i nie wnosi 
w jego życie nowej jakości, mimo podjęcia niemal natychmiast nowej aktyw-
ności edukacyjnej, gdyż jej skutki nie są znane.

Charakter spowalniającego oddziaływania ilustruje także wypowiedź in-
nego respondenta9, u którego interioryzacja treści religijnych jest w silnym 
związku z kontekstami społeczno-politycznymi i personalnymi:

9 Narracja respondenta jest przytoczona bez skrótów redakcyjnych, aby oddać wielo-
wymiarowość i złożoność tej kategorii zależności. 
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163Moderacje spowalniające i synergie retardacyjne

Moja przygoda z KKB miała miejsce na początku lat 90. W kraju „wiatr odno-
wy wtedy wiał” – jak śpiewał wówczas poeta ludowy, szło nowe – także w Koś-
ciele. Zgłaszając swój akces do kursu, nie miałem sprecyzowanych planów, po 
co to robię i czy ewentualnie – wyrażając się kolokwialnie – do czegokolwiek 
on mi się przyda. Ot, zawsze lubiłem sporo czytać, lubiłem się uczyć, a równo-
cześnie wiedziałem, że kurs nie da mi „papieru”, nowej pracy, podwyżki. Tym 
niemniej miałem chyba jakieś oczekiwania. Mówiło się wówczas o przygoto-
waniach do Synodu Plenarnego, który rzekomo miał przybrać postać szero-
kiej dyskusji w Kościele. Używając, jakże modnego dziś słowa „wizja”, marzyła 
mi się dyskusja, rozmowy na temat problemów Kościoła. Wydawało mi się, 
że potrzebni będą także ludzie świeccy, którzy w miarę kompetentnie, a przy-
najmniej bazując na jakiejś podstawie teoretycznej, mogą wypowiadać się na 
owe tematy – choćby na stopniu parafii. Otrzeźwienie przyszło bardzo szybko. 
Okazało się, iż świecki z nawet podstawową wiedzą biblijną nie jest nikomu 
do niczego potrzebny. Próby podjęcia dyskusji kończyły się na – przyznaję – 
trudnym do zbicia argumencie „a ja jestem proboszczem 20 lat, wszystko wiem 
najlepiej i co mi tu kto będzie mówił, co mam robić”. Potem nadeszła inna 
epoka, inne zmartwienia. Przestałem się aż tak bardzo przejmować teoriami 
na temat Kościoła. Zapytać ktoś może, czy żałuję udziału w KKB? Nie. Jeże-
li czegokolwiek żal, to tego, że – niechby nawet minimalny – potencjał został 
zmarnowany. Moje obecne wewnętrzne nastawienie do kursu najlepiej chyba 
odzwierciedla moja zewnętrzna postawa wobec materiałów: leżą sobie, upo-
rządkowane, w regale na najniższej półce. Pokrywa je coraz grubsza warstwa 
kurzu. Nie przeszkadzają i nie pomagają. Mijam je kilka razy dziennie z do-
skonałą obojętnością. Czy jest szansa, żeby ktoś kiedyś je odkurzył? Pewnie tak, 
tylko czy jest taka potrzeba? W każdym razie, aby kiedyś to nastąpiło z pewno-
ścią inicjatywa nie powinna wyjść z mojej strony. 

(U.A., nauczyciel, lat 49, miasto)

Przedstawione przez respondenta odniesienia uczestnictwa w edukacji 
religijnej do różnych obszarów codzienności pozwalają wskazać charaktery-
styczne cechy tego procesu:

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: motyw po-
znawczy, pragnienie powiększenia swojej wiedzy religijnej w związku 
z ważnymi wydarzeniami w Kościele; pragnienie wykorzystania wiedzy 
zdobytej w trakcie uczestnictwa w KKB do pracy na rzecz wspólnoty 
wiernych.

•	 Charakterystyka skutków: istotne spowolnienie lub zatrzymanie zaan-
gażowania respondenta w aktywności religijnej; wycofanie się z jakich-
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164 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

kolwiek form aktywności religijnej; zniechęcenie do kontaktów z miej-
scowym proboszczem, poczucie żalu z powodu konserwatywnej postawy 
proboszcza, poczucie zmarnowanej szansy pozytywnego działania na 
rzecz Kościoła.

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: rozczarowanie poglądami i postawą 
proboszcza respondent wyraża w dwóch obszarach: w sferze czystej re-
ligijności – odnośnie do materiałów KKB oraz w sferze zaniku wszelkiej 
aktywności wspomagającej ruch świeckich w miejscowej parafii – odno-
śnie do własnej roli w miejscowym Kościele. 

Tak szczegółowe wskazanie w tekście elementów procesu oddziaływań, 
ich skutków i zmian jest możliwe dzięki kontekstom, do których odwołuje 
się autor narracji. W pierwszej części swojej opowieści respondent prezentu-
je kontekst historyczny i osobiste motywacje dotyczące uczestniczenia w Ko-
respondencyjnym Kursie Biblijnym. Akcentuje przy tym potrzebę istnienia 
w Kościele świeckich, których znaczenie i rola jest istotna dla umocnienia 
społeczności wierzących. Własne motywacje uczestniczenia w Kursie okre-
śla głównie jako poznawcze. W wypowiedzi nie ma sformułowania odno-
szącego się sceptycznie do treści Kursu, lecz przejawia się konflikt między 
zaangażowanym religijnie i społecznie respondentem a przedstawicielem 
miejscowej parafii. Zniechęcony konserwatywną i zachowawczą postawą 
proboszcza respondent rezygnuje z dalszej aktywności edukacyjnej. W za-
mian zajmuje postawę neutralnej obojętności na kwestie związane z Kursem. 
Można uznać, że odpowiedzialność społeczna jako istotne zadanie okresu 
średniej dorosłości zostaje odłożone lub zminimalizowane, przynajmniej 
w obszarze wspólnoty parafialnej. O ile zmniejszenie religijności i wiary 
jest jakością występującą w ramach tego samego procesu, o tyle pasywność 
i zniechęcenie do działań na rzecz wspólnoty świeckich w miejscowym Koś-
ciele jest nową jakością i jest niezależna od konkretnych treści religijnych. 
Treściami uruchamiającymi kaskadę konsekwencji w życiu respondenta jest 
stanowisko proboszcza. Wypowiedź przedstawiciela miejscowego Kościoła 
przyjmuje charakter quasi-religijny, mimo że jest egzemplifikacją wyłącznie 
jego osobistych poglądów o autokratycznym charakterze. Można przypusz-
czać, że to ona stanowi jeden z czynników inicjujących nową jakość w reali-
zacji zadań dorosłości. 

Przykłady oddziaływań spowalniających odnoszą się do zmian ilościo-
wych (narracja A.S.) oraz wskazują na pojawienie się nowego jakościowo pro-
cesu (narracja U.A.). Procesy ukazujące nową jakość w ramach oddziaływań 
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165Moderacje spowalniające i synergie retardacyjne

spowalniających przyjmują postać synergii określonej jako retardacyjna. Nie 
jest ona prostym odwróceniem synergii akceleracyjnej, choć mogłoby się tak 
przy pobieżnej analizie wydawać. Wyraża się ona w postaci spowolnienia re-
alizacji zadań dorosłości w konsekwencji transferu i pozyskania określonych 
treści religijnych lub określonych okoliczności towarzyszących temu proceso-
wi (otrzeźwienie przyszło bardzo szybko. Okazało się, iż świecki z nawet pod-
stawową wiedzą biblijną nie jest nikomu do niczego potrzebny). Przy czym spo-
wolnienie to może dotyczyć różnych zakresów realizacji zadań dorosłości.

Spowolnienie może dotyczyć realizacji fragmentów zadań dorosłości, 
które są w kolizji lub opozycji wobec określonych treści (próby podjęcia dys-
kusji kończyły się na – przyznaję – trudnym do zbicia argumencie „a ja jestem 
proboszczem 20 lat, wszystko wiem najlepiej i co mi tu kto będzie mówił co 
mam robić”). Zachodzące wówczas spowolnienie, zatrzymanie lub odrocze-
nie jest ważnym mechanizmem dyfuzji treści religijnych w obszar samore-
alizacji dorosłego (w kraju „wiatr odnowy wtedy wiał” – jak śpiewał wówczas 
poeta ludowy, szło nowe – także w Kościele. Zgłaszając swój akces do kursu nie 
miałem sprecyzowanych planów, po co to robię i czy ewentualnie – wyrażając 
się kolokwialnie – do czegokolwiek on mi się przyda. (…) Tym niemniej mia-
łem chyba jakieś oczekiwania). Spowolnienie może także wynikać z narusze-
nia optymalnej kolejności realizacji zadań dorosłości lub w wyniku błędnej 
bądź nieadekwatnej oceny własnych możliwości w odniesieniu do ich reali-
zacji (wydawało mi się, że potrzebni będą także ludzie świeccy, którzy w miarę 
kompetentnie, a przynajmniej bazując na jakiejś podstawie teoretycznej, mogą 
wypowiadać się na owe tematy – choćby na stopniu parafii). 

Synergia retardacyjna może również stanowić mechanizm korekcyjny 
i dostosowawczy w tempie realizacji poszczególnych zadań dorosłości oraz 
mechanizm ograniczający skutki synergii akceleracyjnej w przypadku, kiedy 
przyspieszenie realizacji zadań dorosłości jest spostrzegane przez dorosłego 
dyskomfortowo, gdy burzy jego poczucie stabilności i bezpieczeństwa (prze-
stałem się aż tak bardzo przejmować teoriami na temat Kościoła). Obok zasad-
nych odniesień do realizacji zadań dorosłości synergia retardacyjna posiada 
także istotne ograniczenia, które mogą w sposób znaczący ograniczać samo-
realizację dorosłego. W analizowanych materiałach dotyczy to przede wszyst-
kim błędnie odczytanych treści religijnych10, które powodują występowanie 

10 J. Tischner zwraca jednakże uwagę na inne źródło możliwych uchybień w postrzeganiu 
i rozumieniu rozwoju religijnego jednostki. Stwierdza m.in., że pogłębienie etycznego wymia-
ru chrześcijaństwa pociąga za sobą ważne dla myślenia chrześcijańskiego następstwa. Trzeba 
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166 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

synergii retardacyjnej w miejscu, gdzie nie ma zasadności ich występowania 
(…moje obecne wewnętrzne nastawienie do kursu najlepiej chyba odzwiercie-
dla moja zewnętrzna postawa wobec materiałów: leżą sobie, uporządkowane, 
w regale na najniższej półce. Pokrywa je coraz grubsza warstwa kurzu. Nie 
przeszkadzają i nie pomagają. Mijam je kilka razy dziennie z doskonałą obojęt-
nością), co w konsekwencji prowadzi do istotnych zmian w realizacji określo-
nych zadań dorosłości (potem nadeszła inna epoka, inne zmartwienia). 

Istnieje również możliwość zaistnienia synergii retardacyjnej w sytuacji 
wzajemnych odniesień treści religijnej z treściami pozareligijnymi, które 
charakteryzują się stosunkowo dużą łatwością w generowaniu emocji spo-
łecznych (mówiło się wówczas o przygotowaniach do Synodu Plenarnego, któ-
ry rzekomo miał przybrać postać szerokiej dyskusji w Kościele). W kontekście 
działań spowalniających można uznać, że przyczyna najczęściej tkwi w błęd-
nym interpretowaniu treści religijnych. Wówczas dochodzi do zaistnienia 
synergii retardacyjnej, co nie miałoby miejsca bez towarzyszącego jej kon-
tekstu zewnętrznego11. Można przypuszczać, że synergie akcelerujące będą 

sobie bowiem uświadomić, że moralność chrześcijańska sama jest dziś problemem. Nie stało się 
to jednak na skutek relatywizmu czy permisywizmu (ostatecznie nikt nie oczekuje od chrześci-
jan ustępstw w tych kierunkach), ale w wyniku krytyki, jaką wysunął pod jej adresem Fryderyk 
Nietzsche, który odkrył w chrześcijańskiej moralności mroczną moc resentymentu. Resentyment 
okazuje się dziś rzeczywistym problemem tej moralności. Rozwijając wątek ograniczeń wyni-
kających z resentymentu, J. Tischner pisze: Resentyment sprawia, że myślenie religijne staje się 
„myśleniem przeciw komuś”. Jak daleko i jak głęboko sięga jego siła? Trudno zagłębiać się tutaj 
w szczegóły historyczne, można jednak postawić kilka znaków zapytania. Skąd brała się zawę-
żająca interpretacja zasady „poza Kościołem nie ma zbawienia”, wedle której jedynie ochrzcze-
ni w Kościele katolickim mają prawo do nadziei na zbawienie? Skąd wynikała neomanichejska 
teza, wedle której Chrystus nie umarł za wszystkich, lecz tylko za wybranych? I skąd wreszcie 
płynie owa niemal chorobliwa podejrzliwość w stosunku do każdego dobra, jakie dzieje się poza 
widzialnym Kościołem? Czy w tym wszystkim nie skrywa się resentyment ludzi wewnętrznie 
zniewolonych, którzy nie są w stanie uznać innego świata niż ich własny? J. Tischner, W krainie 
schorowanej wyobraźni, Wyd. Znak, Kraków 1997, s. 271-272.

11 Czynników retardacyjnych można było w minionej epoce upatrywać w rozbieżno-
ści między wartościami przekazywanymi przez oficjalne instytucje a poglądami i postawa-
mi większości Polaków. Inny był świat oficjalno-państwowy, a inny świat prywatno-rodzinny. 
Silnym przejawem takiego stanu rzeczy była opisywana przez socjologów „luka społeczna”: 
bliski związek z rodziną i najbliższym kręgiem przyjacielskim oraz – bez szczebli pośrednich –  
identyfikacja z narodem pojmowanym jako ciało będące organicznym zbiorem, opartym na 
nieformalnych więziach wszystkich polskich rodzin i grup pierwotnych. Takiemu obrazowi 
społeczeństwa towarzyszyła anomia, a więc rozkład akceptowanych powszechnie wartości, za-
sad i norm. P. Kozłowski, Szukanie sposobu. Społeczne uwarunkowania procesu transformacji 
gospodarki w Polsce w latach 1989-1993, Monografie 9. Wyd. Instytutu Nauk Ekonomicz-
nych PAN, Warszawa 1997, s. 84.
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167Moderacje spowalniające i synergie retardacyjne

charakterystyczne dla dorosłych w młodszym wieku, zaś synergie retardacyj-
ne będą częstsze u dorosłych w wieku średnim lub w późnej dorosłości. 

Główne obszary dorosłości, w których dostrzegana jest synergia retar-
dacyjna występują zazwyczaj w tych samych obszarach co synergia akce-
leracyjna. Wyjątkiem są tutaj zadania dorosłości zamykające dojrzałość 
i rozpoczynające ostatni okres życia człowieka. Dzieje się tak dlatego, że na-
stępuje spowolnienie tempa życia (nie tylko z powodów percepcyjnych, ale 
również z przyczyn psychosomatycznych i niejednokrotnie geriatrycznych) 
we wszystkich obszarach dotychczasowej aktywności. Obszar synergii retar-
dacyjnej jest jednak nie tyle związany z wiekiem, co uwarunkowany religij-
nie, kulturowo, obyczajowo, sytuacyjnie itp. Silnie ujemny rachunek „zysków 
i strat” (zapytać ktoś może, czy żałuję udziału w KKB? Nie. Jeżeli czegokolwiek 
żal, to tego, że – niechby nawet minimalny – potencjał został zmarnowany) wy-
nikający z synergii retardacyjnej może sprzyjać przedsięwzięciom dorosłego 
zmierzającym do: przedefiniowania skutków negatywnych realizacji różnych 
aspektów dorosłości, zafałszowania prognozy skutków lub przeniesienia sy-
nergii retardacyjnej na inny, mniej istotny obszar samorealizacji dorosłego 
(czy jest szansa, żeby ktoś kiedyś je odkurzył? Pewnie tak, tylko czy jest taka 
potrzeba? W każdym razie, aby kiedyś to nastąpiło z pewnością inicjatywa 
nie powinna wyjść z mojej strony). Istotą rolę w tym procesie może odegrać 
edukacja dorosłych, w tym także kształcenie religijne. 

Synergia retardacyjna wpisuje się w istotny sposób we współczesność do-
rosłego. W procesie całożyciowego uczenia się na różnych etapach życia od-
grywa ona zbliżone, choć różniące się role. We wczesnej dorosłości synergia 
retardacyjna wspomaga budowanie tożsamości i określa jakość przestrzeni 
aksjologicznej, w której przychodzi dorosłemu budować swoje życie. Ucze-
nie się dorosłego związane jest w tym okresie z wieloma wyborami, które 
posiadają znaczenie strategiczne. Wybory między wartościami, postawami 
i celami stanowią w synergii retardacyjnej treść rozwojową, która determinu-
je rozwój lub stagnację, progres lub regres. W środkowej dorosłości synergia 
retardacyjna określa dominację sytuacji równowagi między rozwojem a sta-
gnacją lub regresem. Uczenie się na tym etapie związane jest z kompetencjami 
dorosłego, czyli jego wiedzą i doświadczeniem zdobytym w dotychczasowym 
życiu. Kumulatywny charakter gromadzenia tych zasobów sprzyja stabiliza-
cji strategii życiowych i konkretnych rozstrzygnięć o charakterze taktycznym 
lub operacyjnym. Sprzyjają one maksymalizacji subiektywnej efektywności 
rozwoju. Minimalizowane lub eliminowane są takie cele i metody ich uzy-
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168 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

skania, które są w opozycji wobec dotychczasowego doświadczenia i wiedzy 
dorosłego. Synergia retardacyjna jest tym samym mechanizmem wzmacnia-
jącym dorosłość jednostki. Z kolei etap późnej dorosłości charakteryzuje się 
między innymi zmianą celów życiowych, obniżeniem intensywności form 
uczestniczenia w życiu społecznym, doświadczaniem własnej i cudzej staro-
ści oraz narastaniem wątków o treści eschatologicznej. Synergia retardacyjna 
w późnej dorosłości staje się głównie elementem postawy zdystansowania, 
która może prowadzić do izolacji lub odrzucenia wartości nieakceptowa-
nych. Synergia retardacyjna jest jednym z czynników kreujących bogactwo 
odcieni uwarunkowań w uczeniu się dorosłego, które w zestawieniu z paletą 
oddziaływań treści religijnych i niereligijnych mogą tworzyć niepowtarzalną 
jednostkowość dorosłego.

5.5. Model z synergią retardacyjną

Inne możliwości realizacji zadań dorosłości dostrzec można w przypadku 
doświadczania przez osobę synergii retardacyjnej. Narracja U.A. – nauczy-
ciela w okresie średniej dorosłości (zob. s. 163) wskazuje na odniesienia do 
obszaru społecznego i problemów egzystencjalnych. Obok spowalniającego 
oddziaływania wiedzy religijnej na działania jednostki widoczne są również 
oddziaływania dostosowawcze (używając, jakże modnego dziś słowa „wizja”, 
marzyła mi się dyskusja, rozmowy na temat problemów Kościoła) i obronne 
(w każdym razie, aby kiedyś to nastąpiło z pewnością inicjatywa nie powinna 
wyjść z mojej strony). Pytania respondenta pełne wątpliwości, a może nawet 
rozczarowania (czy jest szansa, żeby ktoś kiedyś je odkurzył? Pewnie tak, tylko 
czy jest taka potrzeba?) generują pytania o poczucie sensowności12. Wska-
zane powyżej elementy stanowią zmienne jawne skonstruowanego na pod-
stawie narracji mężczyzny modelu realizacji zadań dorosłości. W wyniku 
doświadczenia synergii retardacyjnej respondent zmienia swój stosunek do 
codzienności (potem nadeszła inna epoka, inne zmartwienia) i własnej re-
ligijności (przestałem się aż tak bardzo przejmować teoriami na temat Koś-

12 Według A. Antonowskyego, sensowność wyraża stronę motywacyjną. (…) To stopień, 
w jakim człowiek czuje, że życie ma sens z punktu widzenia emocjonalnego, że przynajmniej 
część problemów 1 wymagań, jakie niesie życie warta jest wysiłku, poświęcenia i zaanga-
żowania, jest czymś „mile widzianym”, a nie obciążeniem, którym człowiek wolałby się nie 
obarczać. A. Antonowsky, dz. cyt., s. 33-34.
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169Model z synergią retardacyjną

cioła). Zachowania te są umacniane przekonaniem o słuszności zdobywania 
wiedzy religijnej i żalem, że nie może ona służyć nadawaniu nowego kształtu 
społeczności wierzących (zapytać ktoś może, czy żałuję udziału w KKB? Nie. 
Jeżeli czegokolwiek żal, to tego, że – niechby nawet minimalny – potencjał zo-
stał zmarnowany). Zdobyta wiedza i rozczarowanie, którego doświadcza nie 
mogąc jej wykorzystać, domagają się od dorosłego określenia swojego sto-
sunku do wydarzeń nietypowych. Konteksty te zostały uznane za zmienne 
latentne modelu (zob. ryc. 5.5.1.).

Synergia
retardacyjna

Oddziaływania
spowalniające

Wiedza
i umiejętności

Kształtowanie własnej
religijności

Poczucie
sensowności

Zadania
społeczne

0,754

0,744

1,823

2,095

2,146

Stosunek do
codzienności

Oddziaływania
dostosowawcze

Oddziaływania
obronne

Stosunek do wydarzeń
nietypowych

Zadania
egzystencjalne

2,729

0,744

ryc. 5.5.1. Model z synergią retardacyjną

Przedstawiony powyżej model ukazuje dorosłego, który realizuje swoją 
dorosłość inspirowaną oddziaływaniem wiedzy religijnej. Wiedza ta nabra-
ła szczególnego znaczenia w wyniku zaistnienia synergii retardacyjnej (por. 
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170 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

rozdz. 5.4.). Charakterystycznym rysem tego procesu jest „spowolnienie”. Re-
tardacja procesu dojrzewania w przypadku U.A. dotyczy głównie społecznych 
odniesień. Jest to postawa typowa dla dorosłego w średnim wieku. Zadania 
dorosłości tego okresu koncentrują się bowiem wokół odpowiedzialności spo-
łecznej. Wypowiedź mężczyzny wskazuje na występowanie innych ważnych 
pytań tego okresu życia. Dotyczą ono sensowności marzeń i celów wczesnej 
dorosłości. Perspektywa ta w modelu zilustrowana została bezpośrednimi, 
pojedynczymi relacjami od określonych oddziaływań do odpowiadających im 
kontekstów. W modelu charakterystyczne jest potrójne odniesienie „poczucia 
sensowności” do wybranych kontekstów (zob. relacje pomiędzy zmiennymi 
egzogenicznymi i zmiennymi latentnymi – ryc. 5.5.1.). Na podstawie zapre-
zentowanego modelu można powiedzieć, że relacje pomiędzy oddziaływania-
mi wiedzy i koherencją mają charakter zapośredniczony. 

Badanie tak zinterpretowanej obecności jednostki w świecie dorosłych 
poprzez zastosowanie modelowania strukturalnego informuje o jego racjo-
nalności. Świadczy o tym uzyskana zbieżność (w 14. kroku iteracji) przy sto-
sunkowo niskiej funkcji rozbieżności (0,864). Na podstawie tych wyników 
i wysokich wskaźników parametrów ścieżkowych można przyjąć, że zacho-
wania autora modelowanej narracji mają charakter zbliżony do powszechnie 
obowiązującego sposobu funkcjonowania społecznego. Model ten zawiera 
niemal wszystkie możliwe relacje od zmiennych latentnych do wskazanych 
obszarów dorosłości. Zależności te nie wymagałyby interpretacji, gdyby nie 
fakt, że ilustrują one efekty oddziaływania synergii retardacyjnej. Należy za-
uważyć, że proces spowolnienia realizacji zadań dorosłości nastąpił w wyniku 
uzyskania wiedzy religijnej na wyższym poziomie, niż posiada ją przeciętny 
członek społeczności. Ta sytuacja musi budzić niepokój, gdyż stawia pyta-
nie o celowość kształcenia religijnego dorosłych. Ponadto zaprezentowany 
model pokazuje, że pytanie o potrzebę edukacji religijnej dorosłych należy 
rozpatrywać zarówno w zakresie wspomagania rozwoju osobowościowego, 
jak i aktywności społecznej. 

Powyższe analizy i najwyższy ze wszystkich wskaźnik parametru ścież-
kowego (2,729) relacji: od „wiedzy i umiejętności” do „zadań społecznych” 
zwracają uwagę na powszechne przekonanie, że miarą dojrzałości wiary 
jest aktywizm inspirowany religią. Wprawdzie, jak pokazuje narracja U.A., 
wykorzystanie wiedzy religijnej w działalności społecznej często bywa przy-
czyną konfliktów13, które zachodzą pomiędzy różnymi podmiotami życia 

13 Analiza tego zjawiska wykracza poza problematykę niniejszej publikacji.
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171Moderacje osłabiające i synergie dyssypacyjne

społecznego to jednak sytuacja ta nie umniejsza wartości wiedzy religijnej 
samej w sobie. Jej retardacyjny charakter w obszarze zadań społecznych do-
rosłego może stać się dla jednostki inspiracją do refleksji nad problemami 
egzystencjalnymi. 

Na uwagę zasługuje również i to, że metafora „dworca” otwierająca nie-
popularną perspektywę retardacji14 rodzi pytanie o zasadność wspomagania 
dorosłości czynnikami spowalniającymi. W kontekście tego pytania war-
to zauważyć, że zaprezentowany model jednostkowy realizacji dorosłości 
w obecności synergii retardacyjnej z jednej strony w normatywnej ocenie 
uzyskuje zdecydowanie ocenę negatywną; z drugiej zaś skłania do odkrywa-
nia „drugiego dna” edukacji dorosłych15. W tej perspektywie analiza edukacji 
religijnej może się okazać wyjątkowo przydatna.

5.6. Moderacje osłabiające i synergie dyssypacyjne

Realizacja zadań dorosłości składa się zarówno z progresywnych dzia-
łań dorosłego rozumianych jako takie, które są rezultatem podjętych decyzji, 
określonych działań planistycznych, organizacyjnych, czy prawnych oraz ta-
kich, które służą minimalizacji utrudnień lub przeciwdziałaniu przyczynom 
uniemożliwiającym lub utrudniającym samorealizację dorosłego. Druga 
grupa działań, jak pokazują narracje respondentów, jest realizowana na wiele 
sposobów. Edukacja religijna dorosłych może stwarzać cenne oddziaływa-
nia, które poprzez swoją specyfikę ograniczają wpływ utrudnień życiowych 
różnego pochodzenia.

Marian S., zamieszkujący w Olsztynie, treści religijne wykorzystuje w re-
lacjach ze znajomymi: 

Od wielu lat prowadzę rozmowy z członkami Świadków Jehowy, adwentystami, 
sporadycznie z ewangelikami. W rozmowach z katolikami bazują oni [wyznaw-
cy innych religii] na zniechęceniu ludzi do Kościoła poprzez wykazanie błędów 
teologicznych i historycznych. Jest to dodatkowy doping do poszerzenia swojej 
wiedzy także o aspekty historyczne chrześcijaństwa. Podobnie rzecz ma się, gdy 
rozmawiam o Bogu z moim kolegą satanistą. Z kolei inny kolega – żarliwy 

14 Można tę sytuację odnieść do syndromu sygnalizowanego wcześniej syndromu 
„Apollo”. 

15 Piszę o tym szerzej w: A. Walulik, Pierwsze, drugie i trzecie dno uczenia się dorosłych, 
art. cyt.
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172 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

katolik – twierdzi, że jest prowadzony osobiście przez Ducha (określa to ‘oni mi 
powiedzieli’) i w rozmowach z nim muszę mieć bardzo dobrą znajomość pisma, 
a nie tylko wyobrażeń o nim. Natomiast w rozmowach z praktykującymi ka-
tolikami nastawionymi głównie na zaspokajanie własnych pragnień material-
nych przez „podłączenie” Boga do swoich ambicji finansowo-konsumpcyjnych, 
próbuję im uzmysłowić w oparciu o Pismo Święte, że proszą Chrystusa o to, 
co On z definicji odrzucał, więc jak może spełniać ich modlitewne pragnienia 
itd.? Wszystko to wymaga rzetelnej i ugruntowanej wiedzy, stąd wiedza, którą 
wyniosłem z Kursu jest bardzo przydatna w moim życiu, bardzo.

(M.S., mężczyzna, lat 40, wykształcenie wyższe).

Wyszczególnione przez Respondenta obszary wykorzystywania wiedzy 
religijnej pozwalają wskazać elementy, które to umożliwiają:

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: treści religij-
ne poznane podczas Korespondencyjnego Kursu Biblijnego są używane 
w dyskursie z wierzącymi o odmiennej orientacji religijnej; respondent 
wysoko ocenia poziom merytoryczny Kursu i jego znaczenie dla rozwoju 
jego religijności. 

•	 Charakterystyka skutków: wysoka wiedza religijna; kompetencje argu-
mentacyjne w sporach i dyskusjach na tematy religijne; wiedza na temat 
innych interpretacji religii; wiedza na temat uchybień i niekonsekwencji 
w postawach religijnych znajomych.

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: wysoka erudycja, która w połączeniu 
z wiedzą religijną umożliwia prowadzenie dyskusji na tematy religijne.

Analiza narracji uświadamia, że respondent opisuje głównie swoje re-
akcje na zachowania i postawy wyznających inną wiarę (świadkowie Jeho-
wy, ewangelicy, sataniści). Jest świadomy, że wiara potrzebuje argumentacji 
i dlatego podjął się studiowania Biblii za pośrednictwem KKB (Wszystko to 
[rozmowy z „wierzącymi inaczej” – przyp. A.W.] wymaga rzetelnej i ugrun-
towanej wiedzy, stąd wiedza, którą wyniosłem z Kursu jest bardzo przydat-
na w moim życiu, bardzo. Tę propozycję kształcenia religijnego dorosłych 
uznaje za wielowątkowy dyskurs, który daje mu podstawy do formułowania 
sądów i opinii. Respondent podkreśla znaczenie rzetelnej wiedzy religijnej, 
w szczególności biblijnej w spotkaniu z „wierzącymi inaczej”, których zna-
jomość Ewangelii jest często wyższa niż katolików (w rozmowie (…) muszę 
mieć bardzo dobrą znajomość Pisma Świętego, a nie tylko mgliste wyobrażenie 
o Ewangelii). Rzetelna wiedza religijna jest dla niego sposobem na właściwe 
rozumienie wiary. W tym znaczeniu wiedza religijna nabyta podczas Kursu 
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173Moderacje osłabiające i synergie dyssypacyjne

służy osłabieniu lub falsyfikacji zadań dorosłości, które – zdaniem respon-
denta – są sprzeczne z ideą chrześcijaństwa (w rozmowach z praktykującymi 
katolikami nastawionymi głównie na zaspokajanie własnych pragnień mate-
rialnych (…), próbuję im uzmysłowić (…), że proszą Chrystusa o to, co On 
z definicji odrzucał, więc jak może spełniać ich modlitewne pragnienia itd.?). 
Treści religijne uzyskane w trakcie Kursu wykorzystuje w licznych rozmo-
wach i dyskusjach, a jego zaangażowanie w poszukiwanie argumentów wia-
ry jest imponujące. Jednakże nie wynikają z tej aktywności znaczące skutki 
indywidualne i społeczne. Z narracji nie wynika, żeby „inaczej wierzący” 
zmienili swój punkt widzenia lub też, żeby znajomi respondenta odstąpili od 
swoich ambicji „finansowo-konsumpcyjnych” ani też, że zaszły zmiany w ży-
ciu respondenta (poza większym poczuciem słuszności swego rozumienia 
wyznawanej wiary). Nie można też wskazać, czy owa aktywność jest efektem 
uczestnictwa w kursie. Opis wskazuje bardziej na potrzebę uzupełnienia po-
siadanej już wiedzy religijnej, by korzystając z niej, osłabić działania, które są 
niezgodne z poglądami respondenta. 

Przykład osłabiającego oddziaływania treści religijnych na negatywne na-
stawienie do świata zawarty jest w narracji Marii D. zamieszkującej na pod-
karpackiej wsi:

Początkowo moja religijność była religijnością naturalną. Porządnie błądziłam 
wtedy w moim życiu i zrobiłam wiele błędów, które są nie do naprawienia. 
Wstyd się przyznać, ale najgorszą moją udręką był alkohol. Dopiero dzisiaj 
wiele się mówi o alkoholizmie wśród kobiet. Żeby opisać wieloletni dramat 
wynikający z mojego picia – nie ma słów! Z tego bagna wyciągnął mnie mój 
ukochany Mąż i religia! Mąż uczestniczył wtedy w Kursie Biblijnym i mogłam 
podczytywać jego zeszyty kursowe. Wtedy nastąpiło moje otwarcie na wiarę. 
Po raz pierwszy zrozumiałam, jak bardzo krzywdzę swoim piciem moją rodzi-
nę, szczególnie męża. To był zwrot w mojej walce z uzależnieniem. Stopniowo, 
coraz mniej i mniej, aż w końcu absolutna abstynencja! Abstynencja, tak jak 
celibat u kapłanów, to u mnie zobowiązanie do końca życia. Od tamtego czasu 
zaczęłam czytać Pismo Święte systematycznie, głębiej przeżywać Eucharystię, 
choć wiele spraw nie rozumiałam. Biorąc przykład z Męża i ja zapisałam się na 
Korespondencyjny Kurs Biblijny i skończyłam go z sukcesem. Myślę, że znajo-
mość Pisma Świętego a tym samym poznawanie Boga i zbliżanie się do Niego 
jest bardzo ważną sprawą. Na wiele spraw patrzy się inaczej, nie popełnia się 
tak wielu błędów. Można i trzeba pytać Boga, jak postąpić w wielu sprawach  
i w tym przypadku lżej jest kierować domem. Dziś jestem emerytką, od dzie-

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



174 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

więciu lat chorą wdową, lecz nie narzekam na swój los. Zgadzam się z Wolą 
Bożą, gdyż otrzymałam drugie życie. 

(M.D., kobieta, lat 65, wykształcenie średnie).

Autorka, opisując swoje doświadczenia związane z poznawaniem Biblii 
i zmaganiami codzienności, umożliwia wyodrębnienie w nich istotnych 
elementów:

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: treści re-
ligijne zostały odkryte w sytuacji uzależnienia alkoholowego; wspo-
maganie respondentki przez męża, który uczestniczył w kształceniu 
religijnym;

•	 Charakterystyka skutków: stan abstynencji (stopniowo, coraz mniej 
i mniej, aż w końcu absolutna abstynencja! Abstynencja tak jak celibat 
u kapłanów to u mnie zobowiązanie do końca życia); wysoki stopień 
religijności; zadowolenie i satysfakcja z życia.

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: przejście od alkoholizmu do 
abstynencji.

Wskazana podczas analizy narracji identyfikacja zmiany jakościowej (to 
był zwrot w mojej walce z uzależnieniem. (…) w końcu absolutna abstynen-
cja!) umożliwia interpretację oddziaływań poznawanych treści na realiza-
cję zadań dorosłości. Treści religijne spowodowały u respondentki wzrost 
religijności i pogłębienie wiary, co było czynnikiem stymulującym do pra-
cy nad zmniejszeniem uzależnienia alkoholowego aż do stanu abstynencji, 
traktowanej jak kategoria z konotacjami religijnymi (mąż uczestniczył wtedy 
w Kursie Biblijnym i mogłam podczytywać jego zeszyty kursowe. Wtedy nastą-
piło moje otwarcie na wiarę). To wydarzenie znaczące, które charakteryzuje 
nową jakość w życiu respondentki. Sama jednoznacznie określa ją jako dru-
gie życie. Respondentka wskazuje na udział w tej przemianie dwóch czynni-
ków: swojego męża i religijności wzbudzonej czytaniem zeszytów kursowych 
KKB (z tego bagna wyciągnął mnie mój ukochany Mąż i religia!). To dzięki 
nim zostały osłabione działania, za które dziś respondentka się „wstydzi”. 
Można w tym procesie wskazać na dwa etapy zdobywania wiedzy. Pierwszy 
o charakterze uczenia się z codzienności. Podczas tego etapu kobieta poddaje 
refleksji postawę męża i korzysta z jego materiałów edukacyjnych. Wyraź-
nie widać tu emocjonalny wymiar uczenia się. Drugi etap to uczestnictwo 
w KKB. Obydwa sposoby uczenia się wspólnie z kontekstami codzienności 
wniosły nową jakość w życie kobiety. 
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175Moderacje osłabiające i synergie dyssypacyjne

Aktywność edukacyjna, która jest udziałem przywołanych responden-
tów, może przyczynić się do osłabienia pewnych czynności i emocji. W sy-
tuacji, gdy ma miejsce jedynie zmiana ich natężenia dochodzi do zmian, 
które mogą posiadać istotne znaczenie dla realizacji zadań dorosłości, ale 
są to zmiany ilościowe i ich oddziaływania mają charakter moderacyjny lub 
katalityczny (narracja M.S.). W niektórych przypadkach osłabienie pewnych 
działań przybiera natomiast postać nowej jakości. W tych przypadkach moż-
na uznać, że powstaje ono dzięki synergii dyssypacyjnej, która wyraża się 
w postaci efektu rozproszenia uwarunkowań uniemożliwiających realizację 
zadań dorosłości (narracja M.D.). Synergia dyssypacyjna przedstawia sobą 
instrument, którego istota polega na rozpraszaniu czynników utrudniają-
cych ich realizację. 

Znaczenie dyssypacji dla formułowania treści i realizacji zadań dorosło-
ści jest istotne w tym sensie, że jest ona czynnikiem korygującym i modyfi-
kującym obszar treści niereligijnych i religijnych biorących udział w samore-
alizacji dorosłego. (dziś jestem emerytką, od dziewięciu lat chorą wdową, lecz 
nie narzekam na swój los. Zgadzam się z Wolą Bożą, gdyż otrzymałam drugie 
życie). Mechanizm ten jest niezbędny w realizacji większości zadań dorosło-
ści, bowiem człowiek znajduje się najczęściej w obszarze wielu oddziaływań, 
których wektory mogą być przeciwne. Nie idzie przy tym o dyssypację przez 
odrzucenie inności lub całkowitą negację. Negacja odnosi się do treści, które 
są w zdecydowanej opozycji do wartości chrześcijańskich16, przy czym nawet 
wtedy negacja jest raczej ostracyzmem aksjologicznym, niż agresją przeciw 
tym treściom (poznawanie Boga i zbliżanie się do Niego jest bardzo ważną 
sprawą. Na wiele spraw patrzy się inaczej, nie popełnia się tak wielu błędów).

Dyssypacja treści niereligijnych, które są niekomplementarne z warto-
ściami i tradycjami chrześcijańskimi może być minimalizowana w sytuacji, 
kiedy te treści nie posiadają istotnego znaczenia w realizacji zadań dorosłości 
lub ich usunięcie wiązałoby się z dużymi staraniami, znaczącymi rezygna-

16 Pojęcie to budzi z jednej strony coraz większe zainteresowanie, a z drugiej interpre-
towane jest często nieprecyzyjnie lub błędnie. W niniejszej publikacji przyjęto, że w wycho-
waniu oparcie się na wartościach chrześcijańskich musi oznaczać uznanie Boga za wartość 
nadrzędną, co nie neguje uznania ich za wartości na wskroś ludzkie. Anna Błasiak przyjmu-
je, że: Wartości chrześcijańskie nie są wartościami abstrakcyjnymi, istniejącymi jako ideały, są 
one wartościami wcielonymi w kulturę, zarówno w jej wymiarze podmiotowo-osobowym, jak 
i w wymiarze przedmiotowym. Dlatego z jednej strony są to wzorce osobowościowe ukształ-
towane pod wpływem wartości chrześcijańskich, a z drugiej – dzieła inspirowane prawdą 
Ewangelii. A. Błasiak, Aksjologiczne aspekty procesu wychowania, Wyd. WSFP „Ignatianum” 
WAM, Kraków 2009, s. 154-155.
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cjami, istotnymi kosztami. Dominująca przyczyna niekomplementarności to 
odmienne tradycje aksjologiczne lub w skrajnej sytuacji spłaszczenie syste-
mu wartości albo daleko posunięte uproszczenia17. Synergia dyssypacyjna 
jest więc efektywna w sytuacji, kiedy dorosły wychowany w tradycji religij-
nej odchodzi od wzorców i schematów zachęcony mirażem kultury masowej 
i popularnej18 oraz współczesnych trendów obyczajowości (wstyd się przy-
znać, ale najgorszą moją udręką był alkohol. Dopiero dzisiaj wiele się mówi 
o alkoholizmie wśród kobiet). 

W wyniku synergii dyssypacyjnej może pojawić się „przypomnienie” źró-
deł lub korekta systemu preferencji jednych treści względem innych treści. 
W przypadku niskiej jakości wychowania religijnego synergia dyssypacyjna 
z pewnością będzie mniej efektywna, bowiem efekt „odświeżenia” wzorców 
z dzieciństwa jest mniejszy lub żaden. Można zatem przyjąć, że w sytuacji 
kiedy dorosły nie ma żadnych odniesień do treści religijnych z okresu przed 
osiągnięciem dorosłości synergia dyssypacyjna jest pustym mechanizmem, 
który nie daje żadnych efektów. Jednak nawet wtedy istnieje szansa wzbu-

17 W obszarze wychowania jest to głównie problem przekazywania wartości i umiejęt-
ności. J. Homplewicz wyjaśnia, że gdy przyjmiemy założenie, że dopiero przekaz wartości 
i umiejętności kształtuje istotę procesów wychowania (bo nie wystarcza przekaz jedynie infor-
macji, wiadomości czy wiedzy), to stajemy wobec całej nowej metodologii przekazu wartości. 
Przerasta to zwykłą dydaktykę szkolną i wszelkie praktyki przymuszeń i przyuczeń. W świecie 
wartości oddziałuje się wartościami, a na osobowość – osobowością: „Trzeba być osobowością, 
by kształtować osobowość drugiego”. Przekazu wartości nie można też oprzeć jedynie na prze-
kazie werbalnym, na samym mówieniu o wartościach. Nie wystarczy bowiem o wartościach 
wiedzieć i jakoś je rozumieć – bo nadto trzeba je uznać i przyjąć z całym przekonaniem, 
oddaniem i aplauzem. J. Homlewicz, Alternatywy i koherencje w osobowo pojętych procesach wy-
chowania, w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, pr. zb. pod red.  
F. Adamskiego, Wyd. UJ, Kraków 1999, s. 141.

18 Kultura masowa i popularna traktowana jako produkt postmodernistyczny uzasadnia 
pytanie o status metanarracji. Klasyczne poglądy w tej kwestii, np. Lyotarda, skłaniają się 
ku tezie, że wielkie narracje ulegają schyłkowi. Dominic Strinati zapytuje jednak: (…) czym 
jest sam postmodernizm, jeśli nie kolejną metanarracją? Prezentuje on określone spojrzenie 
na wiedzę i jej nabywanie oraz ogólne wyjaśnienie zmian zachodzących we współczesnych 
społeczeństwach. Zakłada, że mówi nam coś prawdziwego o świecie i wie, dlaczego jest zdolny 
to robić. Dlatego trudno nie uważać postmodernizmu za metanarrację. Jeśli jest to kolejna me-
tanarracją, czy można mówić o jej schyłku? Można twierdzić, że postmodernizm jest ostatnią 
metanarracją. Ale czy można to stwierdzić, nie posługując się inną metanarracją? Wydawa-
łoby się, że metanarrację nie tylko są daleko od schyłku, ale są czymś, bez czego nie możemy 
się obejść. Jednakże, ponieważ postmodernizm – mimo swych protestów – musi być ujmowany 
jako metanarrację, nie wynika z tego, że jest uprawnione dalsze myślenie w kategoriach już 
ustalonych metanarracji, jak marksizm albo modernizm”. D. Strinati, Wprowadzenie do kul-
tury popularnej, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 192.
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dzenia zainteresowania dorosłego dla nowej optyki rozumienia własnej do-
rosłości, której zasady tworzą pewien system wartości uwiarygodniony przez 
kilkadziesiąt wieków istnienia pewnych tradycji czy zwyczajów. Oznacza to, 
że synergia dyssypacyjna nie musi wyrażać się w postaci działań o charakte-
rze negatywnym lub działań opozycyjnych znoszących przyczyny pierwot-
nej sytuacji. Treści religijne mogą wywoływać pozytywne oddziaływania, 
w zgodności doktrynalnej z ideą wyznawanej religii (zaczęłam czytać Pismo 
Święte systematycznie, głębiej przeżywać Eucharystię, choć wiele spraw nie ro-
zumiałam) i przyczyniać się do polepszenia jakości życia dorosłego. Można 
zatem uznać, że synergia dyssypacyjna w odniesieniu do zadań dorosłości 
jest konstruktywnym wydarzeniem, które – mając za bezpośrednią przyczy-
nę oddziaływanie treści religijnych i pośrednio inne czynniki natury bio-
graficznej, osobowościowej, sytuacyjnej – wpływa na obraz rzeczywistości 
i funkcjonowanie dorosłego (porządnie błądziłam wtedy w moim życiu i zro-
biłem wiele błędów, które są nie do naprawienia). Dyssypację można trakto-
wać jako alternatywę między wzmocnieniem i osłabieniem z tym wyjątkiem, 
że wymienione mechanizmy wymagają od dorosłego innego zaangażowania 
poznawczego, którego częścią może być interioryzacja. 

Dyssypacja nie jest warunkowana obecnością interioryzacji, gdyż może 
być realizowana takimi zachowaniami poznawczymi, jak unikanie, ignoran-
cja, zaprzestanie z emocjami lekceważenia, zniechęcenia lub znudzenia. Jest 
to do pewnego stopnia taktyka polegająca na poznawczej i emocjonalnej se-
paracji od tych aspektów rzeczywistości, które na mocy dotychczasowej wie-
dzy dorosłego lub jego przeczuć, albo poglądów innych dorosłych mogłyby 
być źródłem osobistej szkody lub utraty cenionej wartości (po raz pierwszy 
zrozumiałam jak bardzo krzywdzę swoim piciem moją rodzinę, szczególnie 
męża). Synergia dyssypacyjna nie jest przy tym klasycznym mechanizmem 
unikania, gdyż separując określoną sytuację, odnosi ją do domniemanego 
czasu przyszłego poprzez doświadczenia czasu teraźniejszego i przeszłego. 
Dorosły musi przy tym uważać na obszar dyssypacji, gdyż przez nieuważne 
uogólnienia i generalizację może się pozbawić wartości oczekiwanych i an-
tycypowanych. Dyssypacyjność obliguje też dorosłego do postawy częścio-
wego choćby otwarcia poznawczego (biorąc przykład z Męża i ja zapisałam 
się na Korespondencyjny Kurs Biblijny i skończyłam go z sukcesem), gdyż dys-
sypacja poza poznaniem zmienia swoją kategorię i przechyla się w kierunku 
doktrynerstwa, nihilizmu lub skrajnie rozumianej ortodoksji.

Moderacyjne i synergiczne... - 12
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5.7. Model z synergią dyssypacyjną

Zachodzące zmiany w rozumieniu własnej dorosłości mogą następować 
także dzięki nabywanej wiedzy, która uruchamia synergię dyssypacyjną. 
Dynamikę tych oddziaływań ilustrują zachowania M. D. (zob. s. 173-174), 
które w konsekwencji prowadzą do radykalnej zmiany postawy. Osoba ta 
kształtuje swoją dorosłość, wykorzystując treści religijne do niwelowania  
(z oczekiwanym skutkiem) swych dotychczasowych uwarunkowań życio-
wych. Osoba ta w wyniku uczestnictwa w KKB (także męża) wzmacnia swo-
ją religijność i dokonuje reinterpretacji dotychczasowego życia (poznawanie 
Boga i zbliżanie się do Niego jest bardzo ważną sprawą. Na wiele spraw patrzy 
się inaczej, nie popełnia się tak wielu błędów). Wymienione elementy upoważ-
niają do przyjęcia w konstruowanym modelu za zmienne jawne egzogenicz-
ne oddziaływań osłabiających, sytuacyjnych i bazowych oraz poczucie sen-
sowności. Natomiast za zmienne jawne endogeniczne należy przyjąć zadania 
rodzinne i egzystencjalne. Opisany przez Marię D. proces kształtowania wła-
snej dorosłości za pomocą synergii dyssypacyjnej pozwala określić konteksty 
życiowe, w których proces ten ma miejsce. W tym przypadku (oprócz stałych 
elementów modelu, jakimi są: synergia odpowiadająca podstawowemu od-
działywaniu treści religijnych i kształtowanie własnej religijności) za istotne 
konteksty uznano: odniesienia temporalne (żeby opisać wieloletni dramat 
wynikający z mojego picia – nie ma słów!), stosunek do codzienności (nie na-
rzekam na swój los), potrzebę uporządkowania własnego życia (trzeba pytać 
Boga, jak postąpić w wielu sprawach). Model zawierający wyżej wymienione 
składowe przedstawia ryc. 5.7.1.

Wskazane w modelu relacje pokazują, że funkcjonowanie M. D. uaktyw-
nione w wyniku synergii dyssypacyjnej odnosi się głównie do zadań rodzin-
nych i egzystencjalnych. Doświadczanie jej skutków w tych obszarach wyma-
ga jednak weryfikacji dotychczasowego stosunku do codzienności i poziomu 
własnej religijności. Ten wycinek rzeczywistości ilustrują relacje pomiędzy 
synergią dyssypacyjną i wskazanymi zadaniami dorosłości oraz kształto-
waniem własnej religijności. Należy też zwrócić uwagę na występowanie 
pewnego rodzaju reakcji łańcuchowej pomiędzy synergią, kształtowaniem 
religijności oraz określonymi przez respondentkę zadaniami dorosłości. 
Dodatkowo bezpośredni wpływ na zadania rodzinne posiadają odniesienia 
temporalne, a na zadania egzystencjalne potrzeba uporządkowania dotych-
czasowego życia. Potrzeba uporządkowania dotychczasowego życia jest wy-
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179Model z synergią dyssypacyjną

nikiem reinterpretacji stosunku do codzienności i uznaniem religijności za 
ważny czynniki uaktywnienia tej potrzeby.

Synergia
dyssypacyjna

Oddziaływania
osłabiające

Odniesienia
temporalne

Kształtowanie
własnej religijności

Poczucie
sensowności

Zadania
egzystencjalne

-2,220

1,430

1,171

0,916

-0,852

Stosunek do
codzienności

Oddziaływania
sytuacyjne

Oddziaływania
bazowe

Potrzeba uporządkowania
własnego życia

Zadania
rodzinne

3,141

0,869

0,841

1,420

-2,110

ryc. 5.7.1. Model z synergią dyssypacyjną

Opisane powyżej zależności są wynikiem oddziaływania wiedzy re-
prezentowanej w modelu przez określone oddziaływania treści religijnych 
i poziom poczucia sensowności. Dlatego w modelu wskazano bezpośrednie 
relacje zachodzące od oddziaływań osłabiających do synergii dyssypacyjnej 
i odniesień temporalnych; od oddziaływań sytuacyjnych do odniesień tem-
poralnych i stosunku do codzienności; od oddziaływań bazowych do kształ-
towania własnej religijności oraz od poczucia sensowności do kształtowania 
własnej religijności.
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Skonstruowany w ten sposób model uzyskał zbieżność w 55. kroku itera-
cji, ale przy bardzo niskiej wartości funkcji rozbieżności (0,471). Już te pod-
stawowe informacje świadczą o racjonalności modelu. Uświadamiają one, że 
osoba doświadczająca synergii dyssypacyjnej napotyka na drodze usuwania 
uwarunkowań uniemożliwiających realizację zadań dorosłości wielorakie 
trudności (rozpraszanie niekorzystnych uwarunkowań należy do immanent-
nych cech synergii dyssypacyjnej). Można przypuszczać, że pozytywny efekt 
działań dorosłego w tym procesie możliwy jest tylko wówczas, gdy nastąpi to, 
co K. Dąbrowski określa jako dezintegrację pozytywną19. Intuicje te potwier-
dzają uzyskane podczas modelowania strukturalnego liczne wysokie ujemne 
wartości parametrów ścieżkowych. Świadczą one o odmiennym działaniu 
jednostki od przyjętego w społeczności wzorca. W przedstawionym modelu 
zwraca uwagę wysoka ujemna wartość (-2,22) parametru relacji pomiędzy 
„oddziaływaniami sytuacyjnymi” treści religijnych i „odniesieniami tem-
poralnymi”. Oddziaływania sytuacyjne pomagają nadać sens znaczącym 
wydarzeniom. Jest ono wyjątkowo uwarunkowane sytuacją indywidualną 
i społeczną jednostki. Dlatego uogólnienia w tym zakresie są niemożliwe. Co 
więcej, można założyć, że osoba dorosła, uznając poszczególne wydarzenia 
za znaczące, często spotyka się z niezrozumieniem ze strony społeczności. 

Nietypowość funkcjonowania dorosłego doświadczającego synergii dys-
sypacyjnej w wyniku oddziaływania wiedzy religijnej występuje również na 
styku dotychczasowych doświadczeń i sfery religijnej (zob. wskaźniki re-
lacji: „synergia dyssypacyjna” i „kształtowanie religijności” oraz „potrzeba 
uporządkowania własnego życia”). Nietypowość ta wynika między innymi 
z tego, że w standardach społecznych za człowieka religijnego uznawana jest 
osoba spełniająca przyjęte kryteria moralne i etyczne. Oznacza to, że religia 
jest dla człowieka swego rodzaju „nagrodą za życie”. Zwykle nie bierze się 
natomiast pod uwagę sytuacji odwrotnej. Polega ona na tym, że człowiek 
poszukuje w religii wsparcia do usunięcia utrudnień występujących przy 
realizacji zadań dorosłości. Doświadczenia autorki analizowanej narracji 
pokazują, że uzyskuje ona nową jakość życia, korzystając z wartości, jakie 
może dać człowiekowi wiara. Wynika z tego, że próba poszukiwania sposo-
bu obecności dorosłego doświadczającego synergii dyssypacyjnej w wyniku 
oddziaływania wiedzy religijnej przywołuje wiarę jako wartość, która może 
w znaczący sposób wspomagać człowieka w radzeniu sobie ze skomplikowa-

19 K. Dąbrowski, Trud istnienia, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, s. 8-13.
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ną codziennością. Niebagatelną rolę mogą w tych sytuacjach odegrać umie-
jętności (np. refleksji, retrospekcji) kształtowane podczas edukacji religijnej. 
Pomagają one zracjonalizować dotychczasowe zachowania przez korzystanie 
z pogłębionej wiedzy religijnej i uwrażliwiają na związki sfery wiary i co-
dziennego życia.

5.8. Moderacje i synergie aktywacyjne

Część respondentów prezentuje w swoich narracjach jeszcze inne sytu-
acje z udziałem oddziaływań dynamicznych, w których można rozpoznać, 
że wiedza religijna uruchamia realizację różnych aspektów zadań dorosłości. 
Oddziaływanie to występuje w dwóch głównych formach: w formie mecha-
nizmu inicjującego realizację aspektu zadania dorosłości lub z dyfuzją tre-
ści religijnych w istotę i sens uruchamianego zadania dorosłości. W wielu 
przypadkach oddziaływanie aktywacyjne dokonuje operacji wyboru strate-
gii lub taktyki realizacji zadań dorosłości lub pełni rolę mechanizmu selek-
cji zadań akceptowanych lub nieakceptowanych z punktu widzenia wartości 
religijnych.

Dla Jana C., zamieszkującego w mieście średniej wielkości w wojewódz-
twie pomorskim spotkanie z Biblią dało pretekst do zainteresowania się isla-
mem nie tylko jako religią monoteistyczną, ale również jej odniesieniami do 
współczesnego świata:

Kurs Biblijny dał mi bardzo wiele. Zdobyta wiedza pomogła mi wiele spraw 
zrozumieć. Stałem się bardziej pewny w sprawach dotyczących spraw wiary 
i religii. Nie boję się podjąć dyskusji na te tematy, ale uświadomiłem sobie, że 
na świecie są duże napięcia między religią muzułmańską a naszą katolicką. 
Być może będą się one nasilały. Niewiele lub nic nie wiemy o różnicach w pod-
stawach wiary naszej i ich. A przecież czcimy tego samego Boga i łączy nas Sta-
ry Testament. Może dobrze byłoby zainicjować jakiś kurs – szkolenie na temat 
tych różnic. Może trzeba by przygotować część ludzi, którzy mogliby z muzuł-
manami prowadzić dialog, dyskutować z nimi, wcześniej poznając ich podsta-
wy wiary? Może łatwiej znalazłyby się tematy wspólne i łatwiej można byłoby 
się porozumieć? Nie czekając na inicjatywy Kościoła, zainteresowałem się głę-
biej islamem. Kiedy się ocenia współczesny terroryzm, to myśli się głównie o is-
lamie. Ale to błędne myślenie. Islam jest przeciwny zabijaniu niewinnych ludzi. 
Warto, żeby każdy katolik choć raz w życiu wziął do ręki Koran i z szacunkiem 

Moderacje i synergie aktywacyjne
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poczytał sobie bez jakichkolwiek uprzedzeń! Kurs Biblijny otworzył mi oczy na 
inne wielkie religie świata i dalej będę rozwijać swoje zainteresowania 

(J.C., mężczyzna, lat 67, technik-technolog, miasto).

Refleksja, którą prowadzi autor powyższej narracji pozwala wskazać inte-
resujące badawczo elementy:

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: respondent 
nie uszczegóławia oddziaływania treści religijnych w trakcie Korespon-
dencyjnego Kursu Biblijnego, natomiast opisuje pragmatyczne znaczenie 
uzyskanej wiedzy religijnej. Jest to przede wszystkim kompetencja do 
uczestniczenia w dyskusjach na tematy religijne. Respondent nie precy-
zuje tematyki rozmowy ani nie prezentuje swoich rozmówców.

•	 Charakterystyka skutków: uczestniczenie w Kursie było dla respondenta 
otwarciem na religię islamu. 

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: poszukiwanie związków pomiędzy ka-
tolicyzmem i islamem.

Wskazane na drodze analizy narracji czynniki odnoszą się do stanowi-
ska respondenta wobec islamu. Opis znaczenia islamu i jego intencje w od-
niesieniu do terroryzmu sugerują, że mężczyzna jest stosunkowo dobrze 
zorientowany w ogólnych założeniach tej religii (kiedy się ocenia współcze-
sny terroryzm, to myśli się głównie o islamie. Ale to błędne myślenie. Islam 
jest przeciwny zabijaniu niewinnych ludzi). Zainteresowanie islamem, które 
samo w sobie jest wartościowym obszarem poznawczym, nie stanowi jednak 
nowej jakości, przede wszystkim ze względu na stosunkowo powierzchowny 
charakter tego zainteresowania. Sądy na temat islamu mają u respondenta 
charakter popularny i mogą być formułowane na bazie ogólnej erudycji do-
rosłego (uświadomiłem sobie, że na świecie są duże napięcia między religią 
muzułmańską a naszą katolicką). Być może za deklarowanymi zainteresowa-
niami islamem stoją poważne studia nad Koranem i czytanie literatury z tym 
związanej. Jednak w narracji respondenta te aspekty są pomijane, co może 
sugerować, że nie istnieją. W wypowiedzi zwraca uwagę sformułowanie za-
chęty (dla współmiernych) do zainteresowania się islamem i pogłębienia 
wiedzy na temat tej religii. Można przypuszczać, że pogłębienie wiedzy na 
temat wyznawanej wiary uruchamia chęć podejmowania inicjatyw w zakre-
sie lepszego zrozumienia innej religii (Kurs Biblijny otworzył mi oczy na inne 
wielkie religie świata i dalej będę rozwijać swoje zainteresowania). W przy-
padku opisanym w narracji ma ona jednak bardziej charakter deklaratywny 
niż działaniowy. 
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Z kolei Magdalena Sz. zamieszkała w Piotrkowie Trybunalskim prezentu-
je przyczyny zainteresowania Biblią i Kursem Biblijnym: 

(…) Na Kurs Biblijny zapisałam się, bo chciałam lepiej zrozumieć opisane życie 
Żydów czasów Chrystusa i samego Chrystusa. By ktoś wytłumaczył mi sens nie-
których przypowieści i jak to się miało do tamtejszego życia, zwyczajów, kultury. 
Nie rozumiem Pisma Świętego. Jest pisane innym językiem. Mnóstwo porów-
nań, opisów, odnośników do zwyczajów, czy kultury żydowskiej, która jest mi 
obca. Dlatego trudność w zrozumieniu tekstu. Czasami tłumaczyłam sobie coś 
po swojemu. A to niekoniecznie znaczy dobrze, właściwie. Nauczyłam się jed-
nak codziennie pracować z zeszytami kursowymi, czytać Biblię, zastanawiać się 
nad tekstem, przenosić go na siebie, swoje życie. „Co ja zrobiłabym?”, „Jakbym 
się zachowała wtedy…?” – oto pytania, które sobie stawiam. Czasami chcia-
łabym jeszcze o coś dopytać. Dowiedzieć się szczegółów. Ale nie ma kogo. Jest 
kartka. Czarno-na białym i tyle. Koniec. Ale to nie był koniec. Z zainteresowań 
dla kultury żydowskiej, tej historycznej i współczesnej, pojechałam na wycieczkę 
do Izraela. Zebrałam małą biblioteczkę judaików, chodzę po muzeach, w któ-
rych zbiory mają żydowską historię i oczywiście, jeżeli tylko mam możliwość, to 
uczestniczę w corocznym Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie… 

(M.Sz., kobieta, lat 36, wykształcenie wyższe techniczne, miasto).

W zaprezentowanej narracji można wskazać istotne elementy z punktu 
widzenia prowadzonych badań:

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: głównym moty-
wem poznania Biblii była dla respondentki ciekawość i pragnienie poznania 
historii narodu żydowskiego i jego kultury. Mimo początkowych trudności 
dzięki systematyczności nauki respondentka odnosi sukces. Jedną z metod 
internalizacji treści biblijnych było „przenoszenie” tych treści na obszar wła-
snego życia i badanie metodami projekcji skutków własnego zachowania 
i postępowania. 

•	 Charakterystyka skutków: wzrost wiedzy religijnej; zainteresowanie historią 
i kulturą żydowską, ciągły charakter działań pogłębiających wiedzę (kolek-
cjonowanie biblioteki judaików, uczestniczenie w wycieczkach, zwiedzanie 
muzeów, uczestniczenie w cyklicznych festiwalach kultury żydowskiej.

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: rozumienie kultury żydowskiej dla celów 
religijnych i kulturowych.

Dostrzeżone w narracji skutki i powstałe w ich efekcie zmiany umożli-
wiają interpretację opisywanych przez autorkę wydarzeń. Respondentka 
zwraca uwagę na niezrozumiałe dla niej w Biblii obszary, tematy, kwestie (nie 
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rozumiałam Pisma Świętego jest pisane innym językiem). Omawia swój trud 
uczenia się i samotne błądzenie. Zainteresowanie historią i kulturą żydowską 
wpisuje się w zadanie dorosłości związane z rozwojem intelektualnym, sa-
mokształceniem i całożyciowym uczeniem się. Uczestniczenie w Korespon-
dencyjnym Kursie Biblijnym było impulsem stymulującym rozszerzenie 
zainteresowań na obszar pozabiblijny i pozareligijny. Intensywność zainte-
resowań respondentki oraz towarzyszące jej aktywności (wycieczki, udział 
w wydarzeniach kulturalnych, zwiedzanie muzeów, wizyty w księgarniach) 
nadają życiu kobiety nową jakość. Impulsem do ich podjęcia jest uczest-
nictwo w kształceniu religijnym i być może związane z tym faktem niemałe 
trudności. Być może ich pokonanie i odniesiony sukces edukacyjny były mo-
tywami inicjującymi nowe zainteresowania. 

Przedstawione powyżej narracje i ich analizy wskazują, że treści reli-
gijne poznawane podczas studiowania Biblii uruchamiają kolejne sposoby 
działania lub ich motywację. Podjęta aktywność edukacyjna koryguje do-
tychczasowe zachowania (narracja J.C.) lub inicjuje nową jakości w życiu re-
spondentów (narracja M.Sz.). Można w tym przypadku mówić o pojawieniu 
się synergii aktywacyjnej polegającej na tym, że treści religijne uruchamiają 
poprawną i efektywną realizację zadań dorosłości. Synergia aktywacyjna jest 
zmianą, która uruchamia nową jakość w funkcjonowaniu dorosłego, którą 
można postrzegać w zakresie ważności, głębokości i trwałości zmiany. Ten 
rodzaj synergii jest istotny dla inicjacji wielu działań o zróżnicowanym cha-
rakterze, w tym niektóre z nich odnoszą się do treści i realizacji zadań do-
rosłości20. Nieobecność tej synergii powoduje brak czynnika stymulującego 
oraz wyzwalającego, który mimo potencji, jaka istnieje w dorosłym, może 
być zdominowany przez inne czynniki, niekoniecznie optymalne z punktu 
widzenia rozwoju dorosłego.

Wpływ aktywacyjny może być jednorazowy i impulsowy. Może też być 
rozłożony w czasie i mieć miejsce w różnych interwałach. Oddziaływanie 
to może być przy tym linearne, to znaczy kolejne skutki mogą być czynni-
kami aktywacyjnymi dla następujących po sobie aspektów zadań dorosło-
ści. Treści religijne będące nośnikiem opisywanego oddziaływania stanowią 

20 Dobrym przykładem jest studium przypadku Waltera, 55-letniego pastora konserwa-
tywnego Kościoła baptystów, który kiedy był nastolatkiem, poczuł powołanie, które opisuje 
jako wezwanie go przez Boga do tego, żeby został pastorem, C. Rogers, Studium przypadku 
17, w: D. Ashcraft, Teorie osobowości. Studia przypadków. Ćwiczenia, Wyd. PWN, Warszawa 
2001, s. 58-59.
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o specyfice oddziaływania i dla osoby dorosłego wierzącego przedstawiają 
sobą dużą ważność (czasami chciałabym jeszcze o coś zapytać, dowiedzieć się 
szczegółów, ale nie było nikogo. Tylko kartka. Czarno na białym i tyle. Ko-
niec. Ale to nie był koniec). Tak rozumiany aktywacyjny wpływ o charakte-
rze linearnym jest wymiarem postawy, której cechą charakterystyczną jest 
konsekwencja. Modyfikacją aktywacji linearnej w realizacji zadań dorosłości 
jest możliwość wpływów asynchronicznych, czyli takich, które pomijają po-
rządek sekwencyjny na rzecz oddziaływań mających miejsce w momentach 
określonych przez ważność sytuacyjną, życiową, określone przewidywania 
lub prognozy21. Jeszcze innych charakter oddziaływań aktywacyjnych przyj-
muje realizacja zadań dorosłości w układzie diachronicznym, gdy oddziały-
wanie aktywujące treści religijnych odbywa się jednocześnie wobec wszyst-
kich aspektów zadania dorosłości.

Analiza narracji wskazuje, że poznawanie treści religijnych może inicjo-
wać ważne dla dorosłego zmiany w realizacji zadań dorosłości. Inicjacja ta 
w przypadku Korespondencyjnego Kursu Biblijnego może odnosić się z jed-
nej strony do samej treści kursu, z drugiej zaś do czynników związanych 
z uczestniczeniem w przedsięwzięciu edukacyjnym i kształceniowym (list od 
kierownika Kursu, przesyłki materiałów dydaktycznych, obowiązek realiza-
cji prac kontrolnych).

Oddziaływanie aktywujące jest charakterystyczne dla sytuacji, w której do-
rosły posiada stosunkowo niski wejściowy potencjał religijny i dopiero sytu-
acja uczestniczenia w Kursie uruchamia mechanizmy aktywności nieobecne 
we wcześniejszym etapie życiowym respondenta (mnóstwo [w Biblii – przyp. 
A.W.] porównań, opisów, odnośników do zwyczajów czy kultury żydowskiej, 
która była mi obca. Dlatego trudności w rozumieniu tekstu. Czasami tłumaczy-
łam sobie coś po swojemu). Z tego też powodu synergia aktywacyjna występuje 
częściej w sytuacjach charakterystycznych dla inicjacji dojrzałej religijności, 
niż w sytuacji kiedy religijność dorosłego jest w fazie zaawansowanej. 

Niewątpliwy wpływ edukacji religijnej na formułowanie i realizację zadań 
dorosłości wydaje się bezsprzeczny przede wszystkim za przyczyną postula-
tywnych treści zawartych w religii i odnoszących się do społeczności wier-

21 Regulacyjną rolę religii opisuje G. Allport wprowadzając dwa typy religijności: religij-
ność zewnętrzną i religijność wewnętrzną. Szerzej badania w obszarze regulacyjnych funkcji 
religii, szczególnie w sytuacji chorób nieuleczalnych, w sytuacjach ekstremalnych i granicz-
nych oraz w sytuacji transgresji opisane są w: M. Wandrasz, Religijność a postawa wobec cho-
roby. Badania pacjentów z chorobami nowotworowymi, Wyd. KUL, Lublin 1998, s. 74-76.

Moderacje i synergie aktywacyjne
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186 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

nych jako całości i do każdej osoby wierzącej z osobna „Co ja zrobiłabym?”, 
„Jakbym się zachowała wtedy…?” – oto pytania, które sobie stawiam. (…). 
Społeczny i indywidualistyczny charakter religii wymaga określonego akty-
wizmu dorosłego w obszarze jakości życia duchowego oraz postaw i zacho-
wań związanych z różnymi obszarami realizacji i samorealizacji. Kształcenie 
religijne jako określona forma praktyki społecznej wpływa na dorosłego we-
dług kilku schematów uwzględniających wiedzę i kompetencję o charakterze 
niereligijnym:

•	 Kształcenie religijne nie wchodzi w konkretne interakcje ze sferą realizacji 
zadań dorosłości kształtując jedynie uwrażliwienie na sferę aksjologiczną 
(czasami tłumaczyłam sobie coś po swojemu, a to znaczy, że niekoniecznie 
dobrze, właściwie).

•	 Kształcenie religijne wchodzi w interakcję z wieloma zadaniami doro-
słości i jest istotną częścią codzienności dorosłego (nauczyłam się jednak 
codziennie pracować z zeszytami kursowymi, czytać Biblię, zastanawiać się 
nad tekstem, przenosić go na siebie, swoje życie).

•	 Kształcenie i samokształcenie jest systematycznym przedsięwzięciem do-
rosłego, z którego wynika nowa jakość jego życia (Z zainteresowań dla 
kultury żydowskiej, tej historycznej i współczesnej, pojechałam na wyciecz-
kę do Izraela. Zebrałam mała biblioteczkę judaików, chodzę po muzeach, 
(…) uczestniczę w corocznym Festiwalu Kultury Żydowskiej).

Możliwa jest również postawa nieobecności (absencji) w kształceniu reli-
gijnym niezależnie od stopnia religijności, agnostycyzmu lub ateizmu. Wiara 
i religijność dorosłego otwierają go poznawczo i emocjonalnie na treści re-
ligijne i odwrotnie. Kryzys religijny lub postawy agnostyczne osłabiają mo-
tywację i zainteresowanie kształceniem religijnym. Nie oznacza to, że treści 
religijne i wynikająca z nich wiedza nie mogą przedstawiać określonego in-
teresu poznawczego dla dorosłych znajdujących się poza Kościołem. Z tego 
też powodu wynikająca z treści religijnych synergia aktywacyjna może od-
grywać istotną rolę w realizacji zadań dorosłości w części nie odnoszącej się 
do religii bezpośrednio lub pośrednio.

5.9. Model z synergią aktywacyjną

Innym wymiarem wypełniania zadań dorosłości jest odkrywanie waż-
ności, głębokości i trwałości zmian występujących w rozumieniu i realizo-
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waniu dorosłości przy pomocy wiedzy religijnej. Jest to zachęta do wysiłku 
zrozumienia sposobu działania osoby doświadczającej synergii aktywacyj-
nej. Przykładem takich działań jest wypowiedź Magdaleny Sz. (zob. s. 183). 
Jej autorka, opisując przyczyny zainteresowania Biblią, łączy skutki uczest-
nictwa w KKB ze stojącymi przed nią zadaniami natury społecznej i egzy-
stencjalnej. Zadania te wyznaczają kierunek rozumienia obecności kobiety 
w społeczności dorosłych. Charakterystyczne jest też i to, że wiedza religijna 
nie jest dla niej jedynie faktografią lub poszukiwaniem gotowych recept na 
skomplikowane problemy codzienności. 

W konstruowanym na podstawie tej wypowiedzi modelu zadaniom spo-
łecznym i egzystencjalnym przyznano status zmiennych jawnych endoge-
nicznych. Natomiast poszukiwanie przez tę kobietę zrozumienia Biblii na 
płaszczyźnie intelektualnej (chciałam lepiej zrozumieć opisane życie Żydów 
czasów Chrystusa i samego Chrystusa) pokazuje, że zaistnienie synergii ak-
tywacyjnej dokonuje się dzięki obecności oddziaływań łącznych (jeżeli tylko 
mam możliwość, to uczestniczą w corocznym Festiwalu Kultury Żydowskiej 
w Krakowie) i decyzyjnych (z zainteresowań dla kultury żydowskiej, tej histo-
rycznej i współczesnej. Pojechałam na wycieczką do Izraela). Bezpośrednie 
powiązanie treści religijnych i zadań dorosłości (charakterystyczna cecha 
oddziaływań łącznych) oraz precyzja decyzyjna, którą prezentuje respon-
dentka pozwalają uznać, że innym istotnym czynnikiem w zaistnieniu syner-
gii aktywacyjnej może być poczucie zrozumiałości. Poczucia tego nie należy 
jednak odnosić do umiejętności wyjaśniania zjawisk, o których opowiada 
Biblia, lecz do rozumienia w ich świetle wydarzeń codzienności (nauczyłam 
się jednak codziennie pracować z zeszytami kursowymi, czytać Biblię, zastana-
wiać się nad tekstem, przenosić go na siebie, swoje życie). Wymienione czynni-
ki zostały uznane za zmienne jawne egzogeniczne konstruowanego modelu. 
Zainteresowania kobiety i poszukiwanie sposobów ich realizacji wyznaczają 
obszary, których obecność zdaje się być nieodzowna dla ważności skutków 
synergii aktywacyjnej. Dla prezentowanego przez Magdalenę Sz. sposobu 
obecności w świecie dorosłych obszary te są wyznaczane przez stosunek do 
tradycji religijnej (nie rozumiem Pisma Świętego. Jest pisane innym językiem) 
oraz związek wiary i życia codziennego („Co ja zrobiłabym?”, „Jakbym się 
zachowała wtedy…?” – oto pytania, które sobie stawiam). Zestawiając te pyta-
nia z zainteresowaniami kobiety, zauważyć można wyraźną potrzebę samo-
rozwoju. Elementy te stanowią składowe proponowanego modelu w postaci 
zmiennych niejawnych (zob. ryc. 5.9.1.).

Model z synergią aktywacyjną
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188 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

Synergia
aktywacyjna

Oddziaływania
aktywacyjne

Stosunek do
tradycji religijnej

Związek wiary
i życia codziennego

Potrzeba rozwoju

Kształtowanie
własnej religijności

Oddziaływania
łączone

Oddziaływania
decyzyjne

Poczucie
zrozumiałości

Zadania
społeczne

Zadania
egzystencjalne

-1,264

-3,109

1,170

2,879

8,273

-6,645

1,479

ryc. 5.9.1. Model z synergią aktywacyjną

Interpretacja zaprezentowanego przez respondentkę opisu jej obecności 
w świecie dorosłych zwraca uwagę na koncentrację myślenia wokół związku 
wiary i życia codziennego. Zostało to w modelu zilustrowane wielokrotną 
relacją innych czynników („oddziaływania łączone” i „oddziaływania de-
cyzyjne” oraz „stosunek do tradycji religijnej” i „potrzeba rozwoju”) do tej 
zmiennej. Dlatego do żadnej innej zmiennej nie wskazano tak licznych od-
niesień (nawet zadania dorosłości, które w modelach stanowią podstawowy 
punkt odniesienia). Ten sposób interpretacji wyznacza sama autorka nar-
racji, która nie tyle koncentruje się na poszczególnych wydarzeniach, lecz 
na próbie uzasadnienia słuszności podjętej przed laty decyzji o uczestnic-
twie w KKB. Wynika z tego, że synergia aktywacyjna posiada inną dynamikę 
niż pozostałe oddziaływania dynamiczne. Nie wiąże się ona bezpośrednio 
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z tempem zachodzących zmian, lecz z umiejętnością korzystania z nabytych 
doświadczeń. Dlatego uznano, że oddziaływania aktywacyjne wraz z czynni-
kiem „poczucie zrozumiałości” inicjują i wzbudzają potrzebę kształtowania 
własnej religijności. 

W przedstawionym sposobie odkrywania związków pomiędzy uczest-
nictwem w Kursie Biblijnym i wydarzeniami codzienności można dostrzec 
działania zmierzające do odnalezienia własnego miejsca w społeczności 
dorosłych. Kobieta wyraźnie wpisuje się w społeczne działanie wyrażone 
w relacji od „synergii aktywacyjne” do „kształtowania własnej religijności” 
o czym świadczy wysoka wartość (8,274) parametru ścieżkowego tej rela-
cji. Z drugiej zaś strony wysoka ujemna wartość (-6,645) parametru rela-
cji od „potrzeby rozwoju” do „kształtowania własnej religijności” wskazuje 
odmienny od społecznie przyjętych standardów sposób działania jednost-
ki. Respondentka podejmuje trud samorozwoju w sferze poznawczej oraz 
osobowościowej i na dojrzałej osobowości kształtuje swoją religijność. Staje 
w ten sposób niejako w opozycji do często społecznie przypisywanej religii 
funkcji kompensacyjnej. Być może wynika to ze stosunkowo młodego wieku 
respondentki (36 lat). 

Adekwatnie można rozpatrywać relacje od synergii aktywacyjnej i po-
trzeby rozwoju do zadań społecznych. Realizacja zadań społecznych jest po-
wszechnie uznawana za skutek samorozwoju jednostki. W ten sposób zrozu-
miała staje się wysoka wartość parametru relacji miedzy potrzebą rozwoju 
i pojawiającymi się zadaniami społecznymi. Inaczej wygląda jednak sytuacja 
w relacji od „synergii aktywacyjnej” do „zadań społecznych”. Działania wy-
nikające z uruchamiania nowej jakości poprzez synergię aktywacyjną (tak 
istotne dla autorki narracji) nie znajdują potwierdzenia w deklaracjach spo-
łeczności, której jest ona członkiem (wysoka ujemna –3,109 wartość para-
metru tej relacji). Być może przyczyną tego stanu rzeczy są nietypowe zain-
teresowania respondentki. 

Zasygnalizowane w powyższym modelu czynniki i zachodzące pomiędzy 
nimi relacje ukazują istotne wyzwanie dla edukacji religijnej dorosłych. Sy-
nergia aktywacyjna dochodzi do głosu w wydarzeniach o silnym nasyceniu 
emocjonalnym. Może to stanowić zarówno atut dla uczenia się dorosłych, 
które zostaje oparte na źródłach religijnych, jak też i utrudnienie tego pro-
cesu. Zaangażowanie emocjonalne sprzyja bowiem uczeniu się dorosłych, 
ale też w kwestiach problematycznych (np. ekumenizm, historia Kościoła, 
niektóre rozstrzygnięcia moralne) reakcje wywołane emocjami mogą utrud-

Model z synergią aktywacyjną

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



190 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

niać rzeczową argumentację. Poza tym synergia aktywacyjna odnosi się do 
działań o zróżnicowanym charakterze i jej związki z zadaniami dorosłości 
często przyjmują charakter odniesień pośrednich. 

Modele, których konstruowanie i interpretację otwiera perspektywa 
„dworca”, ukazują dorosłego w przestrzeni oddziaływań dynamicznych. 
W analizowanych narracjach można zauważyć znaczącą prawidłowość odno-
szenia skutków określonych synergii do kształtowania własnej religijności. Na 
tej podstawie można założyć, że dorosły, decydując się na systematyczne i zor-
ganizowane kształcenie religijne, przyznaje wiedzy religijnej znaczącą wartość 
dla swego rozwoju religijnego, a dopiero pośrednio dla innych obszarów swej 
dorosłości. Założenie to zdaje się być potwierdzeniem występujących dekla-
racji społecznych w tych obszarach życia, które uzyskując nową jakość, nie 
wykraczają poza przyjęte standardy społeczne. Może to świadczyć o tym, że 
w rozumieniu respondentów zdobywanie wiedzy religijnej oraz kształtowa-
nie własnej religijności często uważane jest za pewnego rodzaju oczywistość. 
Z tych też powodów działaniom tym nie nadają oni specjalnej rangi. 

Analizowane w badaniach dane pochodzą głównie od osób w okresie 
późnej dorosłości, dla których (szczególnie w polskiej rzeczywistości spo-
łeczno-politycznej) treści religijne mniej lub bardziej intencjonalnie obec-
ne są w realizacji zadań dorosłości. W przypadku osób młodszych modele 
oddziaływań dynamicznych ukazują możliwość doświadczania trudności 
związanej ze zdobywaniem pewnej równowagi pomiędzy działaniami skie-
rowanymi na osiąganie dojrzałości osobowościowej, społecznej i religijnej, 
a codzienną realizacją zadań rodzinnych, zawodowych i społecznych. In-
terpretacja modeli, których podstawę stanowią oddziaływania dynamiczne 
wiedzy religijnej na zadania dorosłości pokazuje, że dorośli podejmują świa-
domie kształcenie oparte na źródłach religijnych. Można też założyć, że ko-
rzystają oni ze zdobytej wiedzy w sposób mało lub całkowicie nieświadomy. 
Dla organizatorów kształcenia religijnego dorosłych spostrzeżenie to może 
stanowić inspirację do konstruowania takich projektów edukacyjnych, które 
będą otwierały na potrzebę poszukiwania związków wiary i życia codzien-
nego. Należy przy tym zauważyć, że przedstawione powyżej sugestie odno-
szą się do wszystkich dorosłych chrześcijan. Są oni zobowiązani do dawania 
świadectwa wiary w codziennym życiu. Oznacza to, że dynamika stawania 
się dorosłym dotyczy także sfery religijnej człowieka.

Przeprowadzenie powyższych analiz stało się możliwe dzięki zastoso-
waniu metafory „dworzec”. Kategorie wyjazdu i powrotu, przyspieszenia 
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i hamowania, ruchu, zmiany i oczekiwania, spóźnienia itp., tak charaktery-
styczne dla tego miejsca, oddają doskonale specyfikę synergii o charakterze 
dynamicznym. Zakładając, że współczesność wymusza na dorosłym zwięk-
szenie tempa życia, można założyć, iż daje ona nowe możliwości ułatwiające 
rozumienie rzeczywistości i własnego w niej miejsca. Za jedną z ofert skła-
niających do zatrzymania i refleksji nad codziennością jest edukacja, w tym, 
jak pokazują analizowane przypadki, edukacja religijna. 

Skutki aktywności edukacyjnej w postaci oddziaływań o charakterze dy-
namicznym niezależnie od tego, czy inicjują nowe jakości, czy przyspieszają, 
osłabiają lub spowalniają dotychczasowe zachowania, związane są z religij-
nością dorosłego i jego wiarą. Oznacza to, że podjęcie aktywności edukacyj-
nej opartej o źródła religijne zakłada refleksję nad własnym odniesieniem do 
codzienności i transcendencji. Rodzi to potrzebę poznania przedmiotu wiary 
i źródeł przyjętej religii, która częściowo może być zaspokojona przez zdoby-
wanie nowej wiedzy religijnej lub uzupełnianie dotychczasowych wiadomo-
ści. Wiedza religijna jest zatem uznawana za istotny element kształtowania 
własnej religijności. Przy czym może wystąpić również sytuacja odwrotna, 
polegająca na tym, że dopiero wiedza osiągnięta na odpowiednim poziomie 
wzbudza świadomość odpowiedzialności za własną wiarę i stawia dorosłe-
go wobec nieuświadomionego wcześniej zadania, jakim jest kształtowanie 
własnej religijności. Z drugiej strony oznacza to również potrzebę weryfika-
cji dotychczasowych odniesień do własnej dorosłości i stojących przed nią 
zadań. W tym obszarze treści religijne mogą stanowić inspirację do refleksji 
nad codziennością lub odwrotnie to rozważanie nad codziennością może ak-
tywować proces zdobywania wiedzy religijnej. Zależności te wyraźniej wy-
stępują w przypadku oddziaływań synergicznych niż moderacyjnych.

Na podstawie modeli i otrzymanych w procesie modelowania struktural-
nego wartości parametrów ścieżkowych można uznać, że udział dorosłego 
w kształceniu religijnym wymaga zarówno weryfikacji poziomu posiadanej 
wiedzy religijnej, jak i oceny własnych możliwości edukacyjnych. Przy czym 
określenie „możliwości edukacyjne” należy rozumieć zarówno w perspekty-
wie poznawczej, jak i społecznej. Tylko wówczas można mówić o zależno-
ściach, jakie zachodzą pomiędzy treściami religijnymi i zadaniami dorosłości. 
Relacja ta w odniesieniu do oddziaływań dynamicznych jest warunkowana 
odniesieniami do innych ludzi, którzy w bezpośredni lub pośredni sposób 
uczestniczą w skutkach osiąganych dzięki oddziaływaniom treści religij-
nych. Obecność innych osób tworzy kontekst, w którym dorosły podejmu-
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192 Oddziaływania dynamiczne. Modele „dworzec”

jący kształcenie religijne może w praktyce weryfikować zdobytą wiedzę. Nie 
chodzi przy tym jedynie o wzajemne bezpośrednie zachowania, lecz o prze-
strzeń refleksji, jaką tworzą relacje międzyludzkie. To w nich kształtuje się 
umiejętność nowego postrzegania ludzi, a także siebie dzięki temu, że w owej 
przestrzeni dorosły może realizować swoje inicjatywy i cele oraz zaspokajać 
potrzeby.

Dynamika powodowana oddziaływaniami przyspieszającymi, spowalnia-
jącymi, osłabiającymi i aktywującymi jest nierozerwalnie związana z wymia-
rem temporalnym codzienności. Oddziaływania treści religijnych o charak-
terze dynamicznym zarówno w kategorii moderacji, jak i synergii odnoszą 
się do przeszłości (refleksja nad zadaniami zrealizowanymi), aktualnie re-
alizowanych zadań oraz przyszłości (głównie w wymiarze egzystencjalnym 
i eschatologicznym). W tym znaczeniu odniesienia temporalne warunkują 
również stosunek człowieka do codzienności, zwłaszcza jego zachowania 
w sytuacji niekorzystnie rozwiązanych problemów i niepowodzeń.

Konteksty społeczne i jednostkowe umożliwiające oddziaływania treści 
religijnych o charakterze dynamicznym są szczególnie znaczące w odniesie-
niu do synergii, gdyż warunkiem ich zaistnienia jest współdziałanie przy-
najmniej kilku czynników, często o różnym charakterze ontycznym. Moż-
na nawet przypuszczać, że bez pośrednictwa tych czynników synergie nie 
będą miały miejsca i w efekcie obniżona zostanie skuteczność oddziaływań, 
a w niektórych przypadkach wręcz mogą pojawić się skutki negatywne. 

Synergia akceleracyjna, przyspieszając rozumienie i realizację poszcze-
gólnych zadań dorosłości lub ich wybranych aspektów, może sprawiać, że 
dorosłość stanowić będzie rozwojowy i twórczy okres życia na wręcz nie-
oczekiwanym poziomie. Synergia ta może jednak w wyniku braku spójności 
pomiędzy poszczególnymi kontekstami życia powodować zachowania nie-
pożądane lub nawet krzywdzące. Podobny mechanizm powstaje w wyniku 
zaistnienia synergii retardacyjnej i dyssypacyjnej. Dorosły odraczając swoje 
działania lub je rozpraszając, podejmuje je po pewnym czasie w nowej doj-
rzalszej perspektywie, ale zawieszenie to może spowodować również zanie-
chanie lub zaniedbanie w poszczególnych obszarach życia. 

Jeszcze bardziej znaczącą dynamikę można dostrzec w synergii akty-
wującej nowe działania lub inicjującej nowy wymiar aktualnej aktywności. 
W zaistnieniu tej synergii oprócz kontekstów społecznych ważne miejsce 
zajmuje wymiar emocjonalny. Można w jej zaistnieniu dopatrzeć się tego, 
co jest określane jako „pierwsze wrażenie”. Intensywność tego zjawiska może 
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inicjować nie tylko działania związane z uruchamianiem nowych obszarów 
rozwoju, ale także może stanowić punkt wyjścia dla oddziaływań przyspie-
szających. Można też przyjąć, że w wyniku zaistniałej wówczas synergii ak-
celeracyjnej jej skutki będą oczekiwane i pożądane. 

Działanie dorosłego w skomplikowanych sytuacjach życiowych może być 
wzmacniane w wyniku moderacji i synergii o charakterze dynamicznym. 
Ten typ oddziaływań treści religijnych na zadania dorosłości uwidacznia 
się w konkretnych działaniach. Jego spektakularny charakter przyczynia się 
do rozwijania u dorosłego poczucia satysfakcji z realizacji życiowych zadań 
i pozwala na ich zobiektywizowaną ocenę. Analizowane narracje pokazują, 
że treści religijne mogą na różny sposób wyzwalać synergie dynamiczne, co 
może stanowić o potrzebie kształcenia religijnego dorosłych.

Model z synergią aktywacyjną

Moderacyjne i synergiczne... - 13
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Roz dział  6

Oddziaływania konstytutywne. 
Modele „laboratorium”

Dorosły mniej lub bardziej automatycznie dokonuje oceny treści, które 
do niego docierają. Chociaż robi to najczęściej intuicyjnie, przyjmuje jednak 
pewne kryteria dotyczące przydatności, ważności, atrakcyjności. Czyni to 
także w odniesieniu do wiedzy religijnej. Jego stosunek do treści religijnych 
może być warunkowany czynnikami poznawczymi, społecznymi i emocjo-
nalnymi. Czynniki te często decydują o ważności odbieranych treści. Ozna-
cza to, że dla dorosłego podejmującego kształcenie religijne treści jego wiary 
nabierają szczególnego znaczenia i to one warunkują jego stosunek do co-
dzienności. Uznanie treści religijnych za ważne dla realizacji zadań doro-
słości jednocześnie uświadamia, że nie sposób ich pominąć w kształtowaniu 
własnej tożsamości i religijności. Zasada ta jest szczególnie widoczna w od-
niesieniu do treści stanowiących fundament przyjętej religii. Oznacza to, że 
zasadnym staje się pytanie o specyfikę oddziaływań treści podstawowych dla 
wyznawanej wiary na zadania, jakie człowiek realizuje i sposoby jego obec-
ności w społeczności dorosłych.

W rozdziale tym zostaną scharakteryzowane oddziaływania warunkują-
ce, cząstkowe, łączne i bazowe oraz odpowiadające im synergie: warunkują-
ca, parcjalna, koniunkcyjna i istotowa. Modele skonstruowane z udziałem 
tych synergii interpretuje metafora „laboratorium”. 

6.1. Laboratorium metaforą dla rozumienia 
oddziaływań konstytutywnych

Metafora „laboratorium” otwiera perspektywy badawcze dla synergii 
o charakterze konstytutywnym. W odróżnieniu od opisywanej wcześniej 
metafory „dworca” odnosi ona oddziaływania religijne w procesie uczenia 
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się dorosłego w sferę rzeczywistości opartą na określonych zasadach i wy-
sokiej precyzyjności działań. Laboratorium posiada w świadomości potocz- 
nej silną reprezentację symboliczną, należy wskazać takie terminy, jak: wy-
posażenie laboratorium, eksperyment, plan badań, dokładność i czystość 
laboratoryjna. Z kolei specyficznymi terminami dla laboratorium chemicz-
nego może być woda, synteza i kataliza oraz katalizator. Perspektywę me-
taforyczną w obszarze modeli z synergiami konstytutywnymi przedstawia 
tabela 6.1.1.

L.p.
Elementy metafory

Odniesienie metaforyczne / Uwagi
strukturalne funkcjo-

nalne

1. Laboratorium – miejsce 
wydzielone

Metafora laboratorium odnosi się do miejsca, w któ-
rym panują szczególne warunki i możliwości ba-
dań praktycznych. Oddziaływania konstytutywne 
posiadają charakter twórczego wnoszenia do życia 
dorosłych istotnych czynników, których dobór i ze-
stawienie wymaga „laboratoryjnych” umiejętności 
i precyzji. 

2. Wyposażenie labora-
torium

Wyposażenie laboratorium określa możliwości dzia-
łań laboratoryjnych, które wyznaczają nie tylko wa-
runki obserwacji, ale przede wszystkim możliwości 
działań w sferze tworzenia nowej sytuacji i kontek-
stów, w których znajduje się dorosły. Metafora wypo-
sażenia laboratoryjnego w szczególności odnosi się 
do synergii bazowej i warunkującej, dla której odpo-
wiednikami są działanie w sytuacjach nietypowych, 
dojrzałość emocjonalna i uczuciowa oraz jakość sfery 
aksjologicznej, a także indywidualna religijność.

3. Eksperyment

Tworzenie tego, co nowe i nieznane z osobistego 
doświadczenia, choć obserwowanego u innych jest 
immanentne w rozwoju dorosłego. Sfera aksjolo-
giczna, obszar wiary i wymogi życia codziennego 
wymuszają podjęcie wielu złożonych decyzji i uzgod-
nień wewnętrznych (poglądy, postawy, sumienie) 
oraz zewnętrznych (rodzina, grupa odniesienia, 
społeczność zawodowa, społeczeństwo). Synergie 
konstytutywne są więc realizowane w „laboratorium 
mikro” (dorosły wobec siebie samego), w „laborato-
rium mezo” (dorosły wobec członków rodziny i we 
wszystkich innych relacjach spersonifikowanych) 
oraz „laboratorium makro”, w którym dorosły spotka 
się z instytucjami, organizacjami itp. „Laboratorium 
transcendentalne/wiary” nosi charakter unifikujący, 
gdyż samorealizacja i rozwój dorosłego realizuje się 
poprzez wewnętrzne spotkania z Bogiem i spotkanie 
ze wspólnotą religijną. 

Laboratorium metaforą dla rozumienia oddziaływań konstytutywnych
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196 Oddziaływania konstytutywne. Modele „laboratorium”

L.p.
Elementy metafory

Odniesienie metaforyczne / Uwagi
strukturalne funkcjo-

nalne

4. Plan badania laborato-
ryjnego

Metaforę planu można odnieść do Biblii, która pełni 
rolę źródła treści wiary oraz odniesień do analiz rze-
czywistości osobistej i społecznej. Biblia, opowiadając 
o Bożym planie zbawienia w „laboratorium życia”, nie 
jest zestawem instrukcji, algorytmów i technik inter-
pretowania świata dorosłego, lecz jedynie inspiracją 
do lepszego samopoznania, kreowania samowiedzy 
i rozwoju. Istotne jest przy tym, że Biblia proponuje 
dorosłemu plan rozwoju we wszystkich „laboratoryj-
nych” planach – mikro-, mezo- i makro-.

5.
Dokładność 
laborato-
ryjna 

Laboratoryjna dokładność jest przeciwieństwem bra-
ku precyzji, niedokładności i nierzetelności. Synergie 
konstytutywne wymagają „laboratoryjnej” dokład-
ności i rzetelności. Nierzetelności lub posługiwanie 
się substytutami może prowadzić dorosłego w jego 
doświadczeniu życiowym w obszar błędów o róż-
nym statusie. Dorosły występuje przy tym w „labo-
ratorium życia” jako badający i podmiot badany. Po-
dwójna rola dorosłego jest odnoszona do instytucji 
„certyfikujących” (własne sumienie, rodzina, grupa 
zawodowa, społeczność lokalna, Kościół). 

6. Czystość la-
boratoryjna

„Laboratoryjna czystość” może być metaforą na odno-
szenie się dorosłego do źródeł wiedzy religijnej. Mogą 
one stanowić warunek brzegowy dla procesu uczenia 
się dorosłego spójny z innymi źródłami i interpreta-
cjami uznanymi w systemie wiary za obowiązujące.

7. Woda

Podstawowy w chemii organicznej rozpuszczalnik, 
który warunkuje większość reakcji chemicznych. Woda 
to jednocześnie związek chemiczny warunkujący życie 
biologiczne w każdej postaci. Metaforyczna woda, to 
zinternalizowana przez dorosłego wiedza religijna, 
która jest podstawą do wielu działań rozwojowych. 
Metafora ta jest szczególnie bliska synergii bazowej.

8. Synteza

Synteza zachodzi wyłącznie w obecności wybranych 
składników chemicznych. Prezentowane reakcje są 
metaforą na oddziaływania cząstkowe i łączone. Sy-
nergia koniunkcyjna wynikająca z oddziaływania łą-
czonego zachodzi wyłącznie w obecności wybranych 
treści religijnych, a dekompozycja treści religijnych 
znosi efekt synergii w realizacji zadań dorosłości.

9. Katalizator Kataliza

Katalizator to substancja warunkująca przebieg reak-
cji chemicznej, lecz nie ulegająca przemianom w trak-
cie tej reakcji. Obecność katalizatora jako czynnika 
koniecznego i niezbędnego może być metaforą na sy-
nergię warunkującą, która ujawnia istnienie podsta-
wowych treści religijnych jako warunku niezbędne-
go i koniecznego do realizacji (a może i zaistnienia) 
określonych zadań związanych z dorosłością.

tab. 6.1.1. 

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



197

Modele konstytutywne odczytywane w perspektywie metafory „labora-
torium” pokazują, że skutki, które osiągane są w wyniku oddziaływania tego 
typu wiedzy religijnej, odnoszą się do kwestii fundamentalnych wyznawanej 
wiary, o czym świadczą dostrzeżone przez uczestników KKB związki treści 
religijnych z wydarzeniami codzienności. Ich analiza pozwoliła ustalić, że 
w oddziaływaniu treści religijnych o charakterze podstawowym na realiza-
cję zadań dorosłości biorą udział czynniki pośrednie związane z religijnością 
i wiarą oraz wynikające z nich konsekwencje. W narracjach wystąpiły wyda-
rzenia, na podstawie których można przyjąć, że w zależnościach pomiędzy 
oddziaływaniem treści religijnych o charakterze podstawowym dla wyzna-
wanej wiary i codziennością dorosłego uczestniczy poczucie zaradności1 
i sensowności, które są składowymi poczucia koherencji. W skład modeli 
wchodzi również stały czynnik wszystkich modeli. Jest nim kształtowanie 
własnej religijności.

6.2. Moderacje i synergie warunkujące

W tekstach respondentów opisujących związek korespondencyjnego stu-
diowania Biblii z ich życiem można wyróżnić pewną grupę narracji, które 
wydają się być wyrazem szczególnej oceny ważności treści religijnych dla 
osobistego życia badanych dorosłych. Wzmocnienie własnej religijności 
i wiary jest dominującym tematem licznych sformułowań.

Mirosław W., pracownik administracji państwowej proces poznawa-
nia treści religijnych odnosi do edukacji zawodowej realizowanej w okresie 
dorosłości:

Wiarę wyniosłem jak większość Polaków z rodzinnego domu. Potem podtrzy-
mywałem ją dzięki żonie, ale o podnoszeniu wiedzy religijnej nie było mowy. Ja 
sam bardziej byłem zabiegany o to, by utrzymać rodzinę. Nie było to łatwe. (…) 

1 Aaron Antonowsky defin uje poczucie zaradności jako stopień, w jakim człowiek 
spostrzega dostępne zasoby jako wystarczające, by sprostać wymogom, jakie stawiają bom-
bardujące go bodźce, mówiąc „dostępne” mamy na myśli zarówno zasoby, którymi czło-
wiek sam zawiaduje, jak i zasoby, którymi dysponują uprawnieni do tego inni – małżonek 
lub małżonka, przyjaciele, koledzy, Bóg, historia, przywódca partii, lekarz – na których 
może w swoim odczuciu liczyć, którym ufa. Człowiek o silnym poczuciu zaradności nie czu-
je się ofiarą losu ani nie ma poczucia, że życie obchodzi się z nim niesprawiedliwie. W życiu 
zdarzają się rzeczy niepomyślne, ale kiedy już się coś takiego przytrafi, człowiek umie sobie 
z tym poradzić i nie rozpacza bez końca. A. Antonowsky, dz. cyt., s. 33.

Moderacje i synergie warunkujące
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198 Oddziaływania konstytutywne. Modele „laboratorium”

Po otrzymaniu pierwszego zeszytu doszedłem do wniosku, że ten Kurs przera-
sta moje oczekiwania. Ponieważ kończyłem w swoim życiu dużo różnych kur-
sów, tylko że zawodowych, byłem w pewnym stopniu do tego przyzwyczajony. 
Tu wiedzę musiałem zdobywać sam, czytając Pismo Święte i zeszyty, żeby po-
tem dawać odpowiedzi. Przemogłem się i zacząłem mój upragniony kurs. Po-
czątkowo nauka ta nastręczała mi dużo kłopotów. Ogrom wiedzy zaczął mnie 
przerastać. (…) Po kryzysie zacząłem tematykę Pisma Świętego przyswajać 
sobie z łatwością! Uczestnictwo w Kursie Biblijnym otworzyło mi szerzej oczy 
na sprawy Kościoła, ugruntowało i poszerzyło moją wiedzę religijną. Dzięki 
nabytej wiedzy jestem, jak mi się wydaje, dobrym katolikiem, mężem, ojcem, 
dziadkiem. Obecnie z żoną odwiedzamy sanktuaria Maryjne w Polsce.

(M.W., mężczyzna, lat 59, żonaty, pracownik administracji państwowej).

W przedstawionej narracji można wskazać elementy istotne dla funkcjo-
nowania dorosłego podejmującego edukację:

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: respondent 
wskazuje początkowe znaczące trudności w percepcji treści w KKB spo-
wodowane wymogiem samodzielnej pracy ze wskazanymi źródłami tre-
ści oraz wymogiem prac kontrolnych w formie pisemnej.

•	 Charakterystyka skutków: podwyższenie świadomości religijnej na te-
mat Kościoła; lepsze wykonywanie zadań rodzinnych; inspiracja do 
pielgrzymowania.

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: uwrażliwienie na sprawy Kościoła.

Wyszczególnione w analizie elementy informują, że autor doświadczył 
wielu pozytywnych skutków dzięki studiowaniu Biblii (dzięki nabytej wie-
dzy jestem, jak mi się wydaje, dobrym katolikiem, mężem, ojcem, dziadkiem). 
Należy jednak zauważyć, że wszystkie prezentowane w opisie zmiany po- 
siadają charakter ilościowy i są kontynuacją dotychczasowych obszarów,  
które wymienia respondent (wiarę wyniosłem jak większość Polaków z ro-
dzinnego domu). Jako nowy element stylu życia można uznać pielgrzymo-
wanie do sanktuariów maryjnych, ale respondent ogranicza się jedynie do 
poinformowania o podejmowanym przedsięwzięciu bez wskazania, jakie ma 
to znaczenie dla przeżywanej dorosłości. Narracja respondenta, mimo wska-
zania wielu pozytywnych efektów wynikających z uczestnictwa w Kursie 
Biblijnym, nie wskazuje na ujawnienie się nowej jakości w funkcjonowaniu 
mężczyzny.

Wyjątkowy i niepowtarzalny rodzaj satysfakcji duchowej uzyskanej dzię-
ki uczestnictwu w edukacji prezentuje mieszkaniec dużego miasta na terenie 
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Warmii i Mazur, który odnosi zyski z uczestnictwa w kursie do innych (niż 
religijne) obszarów własnej codzienności:

(…) Kurs Biblijny, który przeszedłem, przerabiałem z potrzeby serca i nie dał 
mi on żadnych uprawnień zawodowych, lecz przyniósł mi osobistą satysfakcję, 
którą trudno z czymkolwiek porównać. To nie tylko teoria. Mogłem doradzić 
mojej synowej w skomplikowanej sprawie życiowej, też osobie wierzącej. Dzięki 
temu uratowała twarz w bardzo niezręcznej sytuacji. Podobnie rzecz się mia-
ła, kiedy wnuk od córki narozrabiał i groził mu kurator dla nieletnich. Męska 
rozmowa o wartościach i tym, co ważne w życiu, wiele dała! Oczywiście, że nie 
mogłem się powoływać wprost na Biblię, ale miałem ją cały czas „z tyłu głowy” 
(…). Coraz częściej pełnię funkcję „rodzinnego pogotowia ratunkowego” w do-
radzaniu w trudnych sytuacjach życiowych! 

(N.P., mężczyzna, lat 50, wykształcenie średnie techniczne).

Opisana w narracji satysfakcja pozwala wyodrębnić istotne dla procesu 
badawczego elementy:

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: motywacja do 
uczestniczenia w kursie emocjonalna i uczuciowa ze świadomością zawo-
dowej „nieprzydatności” Kursu.

•	 Charakterystyka skutków: wzrost wiedzy religijnej; skutek emocjonalno- 
-poznawczy: zadowolenie wynikające z przyswojenia treści religijnych; 
skuteczny charakter interwencji w trudnych sytuacjach życiowych, wzrost 
samooceny.

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: nowa kompetencja z zakresu „porad-
nictwa” w sytuacjach rodzinnych, która obok pełnienia dotychczasowej 
roli rodzinnej istotnie wzbogaciła życie respondenta. 

Dostrzeżone w wyniku analizy narracji kompetencje związane z porad-
nictwem umożliwiają mężczyźnie podejmowanie nowej, ważnej i potrzebnej 
roli społecznej. Dla uzyskania tych kompetencji istotna okazała się wiedza 
wyniesiona z Korespondencyjnego Kursu Biblijnego. Stała się ona stymula-
torem nowej istotnej kompetencji życiowej, która wymaga nie tylko wiedzy 
(Biblia nie jest zbiorem dobrych rad), ale przede wszystkim zdolności empatii 
i refleksji. Być może do uzyskania tych kompetencji przyczyniły się metody 
stosowane w pracy z tekstami. Autor wprawdzie o nich nie wspomina, ale 
metody proponowane uczestnikom mają pomóc w interpretowaniu wyda-
rzeń, o których opowiada Biblia. Umiejętność ta może służyć odkrywaniu 
sensu codzienności. Prowadzone przez Respondenta rozmowy na tematy 
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religijne właśnie zmierzają do nadawania życiu nowej jakości, z której korzy-
stają także inni (coraz częściej pełnię funkcję „rodzinnego pogotowia ratunko-
wego” w doradzaniu w trudnych sytuacjach życiowych!).

W przytoczonych wypowiedziach dostrzec można szczególny charakter 
kształcenia religijnego, co wyraża się w odkryciu znaczenia poznawanych 
treści dla rozwoju religijnego i duchowego jednostki. Korzyści wynikające 
ze studiowania Biblii są przenoszone na cały obszar życiowy, w tym na re-
alizację zadań dorosłości (oczywiście, że nie mogłem się powoływać wprost 
na Biblię [w pełnieniu roli doradcy – przyp. A.W.], ale miałem ją cały czas  
„z tyłu głowy” ). Tak jednoznaczna ocena ważności treści religijnych w wielu 
obszarach funkcjonowania osoby dorosłej sugeruje, że dorosły, stając pomię-
dzy treściami religijnymi a głębokością i intensywnością wiary oraz zadania-
mi dorosłości, odkrywa nowe rozumienie swojej obecności w tej rzeczywi-
stości. Może ona posiadać charakter modelujący codzienność dorosłego, co 
wyraża się w narracji M.W. Jednak treści religijne, do których odwołują się 
respondenci, nie kreują jedynie prostych, cząstkowych interpretacji świata 
osoby dorosłej, lecz wnoszą uogólnienia mające charakter pewnego global-
nego rozumienia własnej osoby w rzeczywistości społecznej i świecie wiary 
(narracja N.P.). Zależność tę można określić mianem synergii warunkującej, 
która wskazuje na istnienie podstawowych treści religijnych jako warunku 
niezbędnego i koniecznego do realizacji (a może i zaistnienia) określonych 
zadań związanych z dorosłością. Tak określona synergia wskazuje na sil-
ne uwarunkowanie percepcji treści religijnych od zadań dorosłości. Warto 
przy tym zauważyć, że obydwa obszary warunkują się wzajemnie2, bowiem 
treść zadań dorosłości i ich realizacja jest dla osób wierzących w znaczącym 
stopniu uwarunkowana obecnością istotnych treści religijnych i odwrotnie, 
współtworzenie możliwości dostępu i korzystania z treści religijnej wynika 
z realizacji odpowiednich zadań dorosłości. 

2 Można w tym przypadku mówić o kategorii sprzężenia zwrotnego. Pojęcie sprzężenia 
zwrotnego typowe dla rozważań systemowych swój początek bierze z rozważań cyberne-
tycznych. Marian Mazur, prekursor polskiej cybernetyki pisał, że teoretycznie każda zmia-
na zachodząca w jakimkolwiek punkcie przestrzeni wywołuje zmiany we wszystkich innych 
punktach. W praktyce wpływ ten jest w wielu punktach znikomo mały i może być pominięty. 
Dzięki temu, bez szkody dla ścisłości rozważań, można wyodrębnić pewne obiekty i zajmo-
wać się ich oddziaływaniami tylko na określone obiekty, z pominięciem pozostałych. W naj-
prostszym przypadku będą wchodzić w grę tylko oddziaływania między dwoma określonymi 
przypadkami. Związek między obiektami polegający na oddziaływaniach będziemy nazywać 
sprzężeniem. M. Mazur, Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, Wyd. PWN, Warsza-
wa 1966, s. 18. 
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Synergia warunkująca może zachodzić na kilku poziomach współo-
becności aktywności edukacyjnej i realizacji zadań dorosłości. Wynika to 
z faktu, że przekazywanie treści religijnych posiada charakter procesualny 
i można w nim wskazać szereg podprocesów, których znaczenie jest odręb-
ne i specyficzne dla ostatecznego rezultatu kształcenia (Kurs Biblijny, który 
przeszedłem, przerabiałem z potrzeby serca i nie dał mi on żadnych uprawnień 
zawodowych, lecz przyniósł mi osobistą satysfakcję, którą trudno z czymkol-
wiek porównać. To nie tylko teoria). 

W szczególnej sytuacji synergia warunkująca może występować bez za-
planowanego procesu zdobywania wiedzy religijnej, a jedynie na mocy pew-
nej kulturowej i religijnej konwencji, która treściom religijnym przypisuje 
wysoką ważność jeszcze przed ich poznaniem. Konsekwencją takiej posta-
wy poznawczej jest to, że efekt synergii warunkującej może powstawać za 
przyczyną naznaczenia treści religijnych szczególną ważnością bez wnikania 
w jej zawartość treściową. Wartość dodana treści religijnych bierze się ze sto-
sunku do źródła tej wiedzy, jaką w przypadku KKB jest Biblia3; ze stosunku 
do Kościoła jako wspólnoty wierzących i hierarchii: ze stosunku do papieży, 
w tym głównie do polskiego papieża Jana Pawła II; ze stosunku do władz pol-
skiego episkopatu, do szczególnie cenionych i szanowanych biskupów oraz 
z szacunku do poszczególnych kapłanów we wspólnotach lokalnych Kościo-
ła katolickiego4. 

Synergia warunkująca w sytuacji nieobecności treści wiedzy religijnej lub 
w sytuacji tylko formalnego uznania ważności treści religijnej bez jej interio-

3 Spotkanie wierzącego z Biblią ma szerszy kontekst niż tylko religijny. Traktując Biblię 
także jako dokument kultury literackiej, można uznać, że dochodzi do spotkania, a nawet 
konfrontacji dwóch kultur – kultury literackiej – czy szerzej: humanistycznej – i kultury na-
ukowo-technicznej, która jest właściwością współczesnej cywilizacji. Zob. K. Łukasiewicz, 
Socjologia jako „trzecia kultura, „Kultura Współczesna. Teoria – Interpretacje – Krytyka” 
2000/4(26), s. 13.

4 Według A. Schüza, wiedza mająca społeczną genezę może pochodzić z różnych źró-
deł: może wypływać z bezpośredniego doświadczenia innej osoby, która komunikuje mi 
to doświadczenie; może być bezpośrednim doświadczeniem innej osoby – niekoniecznie 
naocznego świadka i niekoniecznie bezpośrednio mi przekazane – która interpretuje zaob-
serwowane zdarzenia zgodnie z systemem wewnętrznych istotności znacznie różniącym się 
od mojego własnego; opinie innej osoby – oparte na faktach pochodzących z bezpośredniej 
obserwacji lub wiedzy o społecznej genezie, ale uporządkowane i pogrupowane wedle syste-
mu istotności podobnego do mojego; opinie innej osoby wypływające z tych samych źródeł, 
co poprzednio, ale grupowane zgodnie z systemem istotności zdecydowanie różniącym się 
od mojego. Wiedza ta może uzyskiwać jeszcze dodatkowe znaczenie, gdy jest powszechnie 
akceptowana. A. Schütz, Światły obywatel. Esej o społecznym zróżnicowaniu wiedzy, „Litera-
tura na Świecie” 1985 nr 2, s. 280-284.
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ryzacji jest cząstkowa, bo oparta jedynie na zasłyszanych fragmentach treści 
religijnych. Synergia warunkująca, która posiada źródła uznaniowe sprzyja, 
co prawda, istotnym moderacjom zadań dorosłości, lecz zakres tych zmian 
i ich niska homogeniczność sprawia, że religijność wyraża się w zadaniach 
dorosłości niekonsekwentnie, chaotycznie, przypadkowo lub dewocyjnie5. 
Realizacja zadań rozwojowych dla dorosłego wierzącego jawi się zatem jako 
fakultatywne uwzględnienie wybranych treści religijnych w formie pewne-
go „skrótu” aksjologicznego lub w formie szczegółowych analiz wybranych 
aspektów zawartych w źródłach treści religijnych (Biblia, dokumenty Koś-
cioła, bieżące nauczanie lub w treści prezentowanych w mediach określanych 
jako religijne lub kościelne). Synergia warunkująca wyraża się przy tym jako 
intencja dorosłego uwzględniająca w realizacji zadań dorosłości treści reli-
gijne, bez szczegółowego określenia źródeł ich pochodzenia i sposobu per-
cepcji. Jest to bardziej sytuacja pewnej deklaracji potrzeby zdobywania wie-
dzy religijnej, nierzadko będąca jednocześnie deklaracją wierności zasadom 
Kościoła. Przy czym za wzniosłymi deklaracjami tej wierności nie musi iść 
żadne szczegółowe uzasadnienie takiej postawy. Zwykle zależność ta wystę-
puje w przypadku oddziaływań moderujących (Jestem wierzącym i prakty-
kującym katolikiem jak duża większość Polaków. Obecnie z żoną odwiedzamy 
sanktuaria Maryjne w Polsce).

Odmienne formy synergia warunkująca przybiera w sytuacjach uczestni-
czenia dorosłego w systematycznych (np. zorganizowanych) formach kształ-
cenia religijnego. Wynika to z założenia, że takie sposoby zdobywania wiedzy 
religijnej gwarantują na ogół właściwy poziom merytoryczny i dydaktyczny, 
który jest warunkiem planowanej efektywności nauczania i uczenia się. In-
stytucjonalne formy kształcenia religijnego są realizowane na szeregu krajo-
wych wyższych uczelni, które zgodnie ze swoim statusem prawnym oferują 
studia na kierunku teologia lub zgodnie z przyjętą misją proponują studen-
tom wykłady i seminaria w zakresie wiedzy religijnej6. Jakość kształcenia 

5 Troska o to, by uniknąć tego typu zjawisk jest wyraźnie obecna w prezentowanych 
narracjach.

6 Warto w tym miejscu zacytować duchownego anglikańskiego Johna Henry’ego New-
mana (1801–1890), który przeszedł na katolicyzm i w odniesieniu do kształcenia religijnego 
stwierdza, że gdy Kościół zakłada uniwersytet, nie rozmiłowuje się w talencie, geniuszu, wie-
dzy dla nich samych, ale ze względu na swoje dzieci, z myślą o ich duchowym rozkwicie, ich 
religijnym wpływie na otoczenie i pożytku z ich działania, dążąc do takiego ich szkolenia, by 
lepiej spełniali swoje życiowe zadania i do uczynienia z nich bardziej inteligentnych, spraw-
nych, aktywnych członków społeczeństwa, J.H. Newman, Idea uniwersytetu, Wyd. PWN, 
Warszawa 1990, s. 81.
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ogólnego i zakres przekazywanych treści religijnych jest uzależniony w tych 
placówkach od szeregu czynników (nie są one tematem niniejszej publikacji 
i dlatego zostają pominięte przy analizie zagadnienia). Z dużą dozą pewności 
można jednak założyć, że przekazują one pogłębioną wiedzę religijną, któ-
ra w sposób znaczący wpływa na indywidualne biografie ich absolwentów 
w każdym wieku (studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, dokto-
ranckich, podyplomowych itp.)7.

O ile akademickie formy kształcenia religijnego obejmują głównie mło-
dych dorosłych, o tyle interesującym jest uwzględnienie w procesie kształce-
nia religijnego na poziomie akademickim innych grup wiekowych. Zainte-
resowanie KKB jest doskonałą ilustracją takiej potrzeby (Mogłem doradzić 
mojej synowej w skomplikowanej sprawie życiowej, też osobie wierzącej. Dzięki 
temu uratowała twarz w bardzo niezręcznej sytuacji. Podobnie rzecz się mia-
ła, kiedy wnuk od córki narozrabiał i groził mu kurator dla nieletnich. Męska 
rozmowa o wartościach i tym co ważne w życiu wiele dała! ). Być może inną 
formą instytucjonalnego kształcenia religijnego dla osób w wielu średnim 
i senioralnym mogłyby być Katolickie Uniwersytety Trzeciego Wieku, które 
aktualnie w swej formule ogólnokształcącej przeżywają swoisty renesans lub 
oferta nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycz-
nych (np. e-learning)8.

Synergia warunkująca, ujawniająca się wśród dorosłych podejmujących 
kształcenie religijne, w zależności od okresu dorosłości przybiera zróżnico-
wane formy. Wynikają one głównie z rozwoju psychofizycznego dorosłego 
w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz z oczywistych różnic w za-
kresie funkcjonowania społecznego. Dlatego związek synergii warunkującej 
z realizacją zadań dorosłości posiada w grupach wiekowych zróżnicowany 
charakter. Młodzi dorośli, stojąc u progu dorosłości, dysponują z zasady mi-

7 Na Wydziale Pedagogicznym „Ignatianum” rozpoczęto badania nad wpływem stu-
diów wyższych na rozwój młodego dorosłego, w których uwzględnia się także oddziaływa-
nie treści religijnych. 

8 Propozycję e-learnigowego Kursu Biblijnego zgłosił jeden z uczestników „konwen-
cjonalnego” Korespondencyjnego Kursu Biblijnego. Oczywiste zyski z posługiwania się 
e-learningiem są ograniczone dostępnością uczestników w wieku i senioralnym do Inter-
netu oraz brakiem umiejętności posługiwania się komputerem. Zapewne kolejne pokolenia 
dorosłych zainteresowanych nauką na odległość „wymuszą” porzucenie klasycznych form 
opartych na nośniku papierowym i instytucji pocztowej na rzecz aplikacji e-learningowych. 
Sytuacja ta wydaje się być nieuchronna choć dziś mimo coraz powszechniejszego używania 
poczty elektronicznej listy tradycyjne wzbudzają pozytywne emocje w znacznie szerszym 
zakresie. Zob. Th. Moore, Bratnie dusze. Tajemnica dobrych związków, Wyd. JACEK SAN-
TORSKl & CO, Warszawa 1995, s. 139-149.
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nimalnym doświadczeniem życiowym i stosunkowo rozległą wiedzą religijną 
(jej zdobycie umożliwia katecheza realizowana w ramach edukacji formalnej). 
Dorośli w wieku średnim lub senioralnym dysponują znaczącym doświadcze-
niem życiowym i religijnym, chociaż nierzadko bez znaczącej wiedzy religij-
nej, co daje powody do przypuszczeń, że synergia warunkująca zachodząca 
pomiędzy zadaniami dorosłości i wiedzą religijną może się ujawniać w dwóch 
trybach: bieżącym lub retrospektywnym9. W przypadku analizowanej narra-
cji odnoszą się one do zadań rodzinnych, społecznych i egzystencjalnych.

6.3. Model z synergią warunkującą

Model, dla którego punkt wyjścia stanowi synergia warunkująca, został 
skonstruowany na podstawie narracji N.P. – mężczyzny w okresie średniej 
dorosłości. Jego refleksje koncentrują się wokół problemów rodzinnych (zob. 
s. 199). W ich rozwiązywaniu respondent z sukcesem korzysta z wiedzy za-
inspirowanej uczestnictwem w KKB. Przy czym to nie sama wiedza biblijna 
daje mu satysfakcję, lecz jej zastosowanie w skomplikowanych sytuacjach ro-
dzinnych (coraz częściej pełnię funkcję „rodzinnego pogotowia ratunkowego” 
w doradzaniu w trudnych sytuacjach życiowych!). Mężczyzna, decydując się 
na studiowanie Biblii i pełniąc funkcje doradcze w rodzinie, nie oczekuje wy-
miernych korzyści dla siebie (Kurs Biblijny, który przeszedłem, przerabiałem 
z potrzeby serca i nie dał mi on żadnych uprawnień zawodowych). Dlatego 
uznano, że oddziaływanie wiedzy religijnej odnieść można zarówno do za-
dań rodzinnych, jak i egzystencjalnych. Stanowią one zmienne egzogenicz-
ne modelu z synergią warunkującą. W analogiczny sposób ustalona została 
stała zmienna niejawna poszczególnych modeli określana jako „kształtowa-
nie własnej religijności”. Podstawę do umieszczenia w modelu tego czynnika 
stanowiło stwierdzenie mężczyzny: Oczywiście, że nie mogłem się powoły-
wać wprost na Biblię, ale miałem ją cały czas „z tyłu głowy”. Pozwala ono 
założyć, że realizacja zarówno zadań rodzinnych, jak i egzystencjalnych od-
bywa się w kontekście kształtowania własnej religijności. Za inne konteksty 

9 Znacząca część zadań dorosłości była realizowana przez dorosłych przynależących 
do grupy badawczej kilkadziesiąt lat temu. Retrospektywny charakter synergii może obja-
wić się reinterpretacją zrealizowanego zadania dorosłości lub współczesnym uzupełnieniem 
pominiętego aspektu. Może to być również uzupełnienie zrealizowanego zadania dorosłości 
do współczesnych wymogów cywilizacyjnych, obyczajowych itp. Zależność ta przywołuje 
na myśl to, co Peter Jarvis odnosi do uczenia się i „bycia w świecie” przez rozpamiętywanie. 
Zob. P. Jarvis, dz. cyt., s. 116-117. 
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jego obecności i działania w społeczności przyjęto: „umiejętność działania 
w sytuacjach nietypowych” (podobnie rzecz się miała, kiedy wnuk od córki 
narozrabiał i groził mu kurator dla nieletnich), „poczucie odpowiedzialności 
za jakość życia innych” (dzięki temu uratowała twarz w bardzo niezręcznej 
sytuacji) oraz wspomniany już wcześniej „stosunek do wiedzy religijnej”. Na 
ten ostatni czynnik warto zwrócić uwagę, gdyż mężczyzna przyznaje wiedzy 
religijnej wysoką rangę w spełnianiu jego nowej funkcji – rodzinnego dorad-
cy (mogłem doradzić mojej synowej w skomplikowanej sprawie życiowej, też 
osobie wierzącej). Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że jest ona moż-
liwa do spełnienia tylko jako konsekwencja zdobytej wiedzy. Narracja N.P. 
w sytuacji modelowej przybrała następującą postać (zob. ryc. 6.3.1.): 

Synergia warunkująca
Oddziaływania
warunkujące

Umiejętność działania
w sytuacjach nietypowych

Kształtowanie
własnej religijności

Poczucie
zaradności

Zadania
rodzinne

-0,724

1,126

-1,748

-4,477

-5,622

2,464

Poczucie odpowiedzialności
za jakość życia innych

Oddziaływania
aktywacyjne

Oddziaływania
bazowe

Zadania
egzystencjalne

Stosunek do wiedzy
religijnej

-3,265

ryc. 6.3.1. Model z synergią warunkującą

Model z synergią warunkującą
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Przedstawiona powyżej sytuacja modelowa pokazuje, że w działaniach 
autora narracji można dostrzec zaakcentowany związek pomiędzy zdobytą 
wiedzą religijną i nowymi umiejętnościami w zakresie doradztwa rodzin-
nego. Mężczyzna w ten sposób charakteryzuje swoje działanie, które wyraź-
nie wskazuje na warunkujące oddziaływania synergiczne. To w tę synergię 
wpisuje się wzajemne warunkowanie pomiędzy religijnością i zadaniami do-
rosłości. Dlatego w prezentowanym modelu wskazano bezpośrednie relacje 
pomiędzy „synergią warunkującą” i „zadaniami rodzinnymi” oraz „kształto-
waniem własnej religijności”. Jednocześnie zachodzi w tych relacjach sprzę-
żenie poprzez zwrot czynnika „kształtowanie własnej religijności” do „zadań 
rodzinnych”. 

Uwarunkowanie działania inspirowanego wiedzą religijną wskazuje na 
osiągnięcie nowych umiejętności podnoszących jakość życia społecznego. 
Można przypuszczać, że jednym z czynników wpływających na zaistnienie 
synergii warunkującej były oddziaływania aktywacyjne sprzyjające umiejęt-
ności działania w sytuacjach nietypowych. W przypadku analizowanej nar-
racji na jej powstanie mogło mieć wpływ również poczucie zaradności i od-
powiedzialności za jakość życia innych. Dlatego w stosunku do tej zmiennej 
wskazano zarówno liczne relacje endogeniczne, jak i egzogeniczne. Nato-
miast bezpośrednie odniesienia autora narracji do treści religijnych skłania-
ją do wskazania zapożyczonych (przez „kształtowanie własnej religijności” 
i „poczucie odpowiedzialności za jakość życia innych”) relacji pomiędzy 
„oddziaływaniami bazowymi” i „zadaniami egzystencjalnymi”. Adekwatnie 
do tych zależności zostały wskazane relacje pomiędzy „poczuciem zaradno-
ści” i „zadaniami dorosłości” zapośredniczone przez „umiejętność działania 
w sytuacjach nietypowych” (dla zadań rodzinnych) i „stosunek do wiedzy 
religijnej” (dla zadań egzystencjalnych).

Zinterpretowana w ten sposób obecność mężczyzny w społeczności do-
rosłych pozwoliła na skonstruowanie modelu, który w wyniku przeprowa-
dzonego badania okazał się racjonalny. Uzyskał on zbieżność w 29. kroku 
iteracji przy niskiej wartości funkcji rozbieżności wynoszącej 0,62. Z tego 
też powodu towarzyszące badaniom pytanie o powiązania zachodzące po-
między działaniem jednostki a przyjętymi przez społeczność zachowania-
mi w przypadku modelu z synergią warunkującą wydaje się być szczególnie 
istotne. Przypuszczenie to zostało potwierdzone wskaźnikami parametrów 
ścieżkowych poszczególnych relacji. Zgodnie z przyjętą zasadą interpretacji 
zwrócono uwagę na te relacje, które uzyskały wysokie wartości bezwzględ-
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ne, co w opisywanym przypadku odnosi się głównie do wartości ujemnych. 
Oznacza to, że w tych obszarach działania jednostki są odmienne od po-
wszechnie uznawanych. 

W omawianym modelu można dostrzec, że wysokie dodatnie wartości 
parametrów ścieżkowych uzyskały jedynie relacje pomiędzy „synergią wa-
runkującą” i czynnikami, w których jej skutki są bezpośrednio dostrzegane 
(od „synergii” do „umiejętności działania w sytuacjach nietypowych” i „za-
dań rodzinnych”). Prawidłowość ta może świadczyć o tym, że dla osób, które 
wiedzę religijną uznają za istotną wartość (jest to jedna z zasadniczych cech 
badanej grupy), ta wiedza jest na tyle ważna, że niejako warunkują od niej 
jakość swojej dorosłości. Należy zauważyć, że nie występuje w tym procesie 
prawidłowość, którą można by określić mianem warunkowania wewnętrz-
nego (stosunkowo wysoka ujemna wartość relacji zachodzącej od „synergii 
warunkującej” do „kształtowania własnej religijności”). Oznacza to, że osoby 
takie posiadają już pewien poziom wiedzy religijnej, a potrzeba uzyskania 
pogłębionej wiedzy ma służyć nie tyle zaspokojeniu ich potrzeb religijnych, 
ile bardziej inspirowaniu treściami religijnymi życiowych działań. Słuszność 
takiego wnioskowania zdają się potwierdzać wspomniane wysokie ujemne 
wartości parametrów ścieżkowych od „oddziaływań aktywacyjnych” i „po-
czucia odpowiedzialności za jakość życia innych” do „umiejętności działania 
w sytuacjach nietypowych” oraz „poczucia odpowiedzialności za jakość ży-
cia innych” do „zadań rodzinnych” i „zadań egzystencjalnych”. Ilustrują one 
sytuację, która może wręcz sugerować nieobecność treści religijnych w dzia-
łaniach dorosłego. W przypadku analizowanej grupy – osób podejmujących 
systematyczną edukację religijną należy przypuszczać, że nie chodzi o brak 
odpowiedniej wiedzy religijnej, lecz bardziej o to, że działanie dorosłego 
uwarunkowane jest wiedzą religijną w sposób zapośredniczony. 

Model obecności dorosłego w społeczności skonstruowany wokół syner-
gii warunkującej pokazuje szeroki wachlarz możliwości wzajemnego warun-
kowania się treści religijnych i zadań dorosłości. Wskazuje on na potrzebę 
tworzenia różnorodnych form zdobywania i pogłębiania wiedzy religijnej. 
Jednocześnie staje się niemal apelem skierowanym do organizatorów opartej 
o źródła religijne edukacji dorosłych, by w przygotowaniu jej programów 
uwzględniać aktualne zadania życiowe osób biorących w niej udział.

Model z synergią warunkującą

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



208 Oddziaływania konstytutywne. Modele „laboratorium”

6.4. Moderacje cząstkowe i synergie parcjalne

Stosunkowo często doświadczane przez autorów narracji oddziaływanie 
zdobytej wiedzy jest pojedynczą informacją religijną, która inicjuje lub uru-
chamia określone działania dorosłego. Odgrywają one istotną rolę w proce-
sie uczenia dorosłego, ponieważ treści uczestniczące w tym oddziaływaniu 
nie muszą występować w obecności innych treści, nie muszą tworzyć swego 
rodzaju zamkniętego „pakietu wiedzy”. Zostały one umownie określone mia-
nem oddziaływań cząstkowych, ale ich rozumienie nie ogranicza się jedynie 
do wąskiej definicji, czy cytatu biblijnego. Kategoria pojedynczej treści może 
zawierać zarówno pojedynczą informację biblijną, wskazanie teologiczne, ale 
także obszerne rozważania z nią związane. Treść wywołująca oddziaływania 
cząstkowe nie musi być przy tym, co trzeba podkreślić, formalnie skodyfi-
kowana. Wystarczy jedynie, że respondent wyróżnia dane treści i wskazu-
je je jako oddziałujące. Stefan F., emeryt z miejscowości w województwie 
pomorskim przytacza w swojej refleksji dwa cząstkowe zainteresowania 
tematyczne: 

Trzydzieści siedem lat pracy. Emerytura. Trochę dziwny czas, nie trzeba już 
myśleć o pracy. Teraz mogę pracować bez dodatkowych obciążeń. Utrzymuję 
kontakt z zawodem i czasami podejmuję zastępstwa. Oczekuję też na wnu-
ka, może będę pomocny synowi w wychowaniu jego syna. Kończy się pewien 
etap i jest więcej czasu na rozwój duchowy. Jak przeżyć taki czas? Myślę, że 
Korespondencyjny Kurs Biblijny pomaga mi, podając przykłady ludzi, którzy 
byli przed nami i pięknie przeżyli swoje życie. Święty Józef to taki skromny  
„facet”, który mi imponuje, bo był przykładem sprawnego rozwiązywania spraw 
rodzinnych i zawodowych. KKB dało mi też inspirację do interesowania się de-
monologią, czyli nauką o bytach istniejących między Bogiem i człowiekiem. 
Mam dużą kolekcję aniołów10, które wiszą na ścianach w całym domu. W zbie-
ractwie aniołów pomaga mi małżonka i cała rodzina. Więc dziękuję Bogu za 
własne życie, za jego błogosławieństwo, opiekę i moje „anielskie” hobby.

(S.F., mężczyzna, lat 62, wykształcenie wyższe humanistycznym).

Opisane przez respondenta związki pomiędzy uczestnictwem w KKB 
i codziennością pozwalają wskazać na cechy tych relacji:

10 Należy zauważyć, że autor narracji utożsamia naukę o aniołach (dobrych duchach) 
i demonach. W teologii chrześcijańskiej angelologia nie jest łączona z demonologią. Zob.  
K. Rahner, H. Vorgrimler, dz. cyt., s. 11, 79.
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•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: Kurs Biblijny 
wskazał godne naśladowania biografie świętych nowotestamentowych 
oraz był inspiracją do zainteresowania się demonologią i założeniem ko-
lekcji aniołów.

•	 Charakterystyka skutków: satysfakcja z pełnienia nowej roli społecznej 
(emeryta); uznanie św. Józefa jako wzoru do naśladowania; satysfakcja 
z nowych zainteresowań oraz z pasji kolekcjonerskiej i zbioru aniołów. 

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: zainteresowanie postacią św. Józefa; 
zainteresowanie rodziny własną pasją; satysfakcja związana z wypoczyn-
kiem na emeryturze.

Wskazane w analizie narracji cechy autor umieszcza w kontekstach życio-
wych. Opowiada o odczuciach, jakie towarzyszą mu w uznaniu swej nowej 
roli życiowej i społecznej, jaką jest rola emeryta. Uderza bardzo świadome 
poszukiwanie swojego miejsca w „starej” społeczności, ale w „nowej” roli 
(kończy się pewien etap i jest więcej czasu na rozwój duchowy. Jak przeżyć taki 
czas?). Można też zauważyć poczucie odpowiedzialności za właściwą realiza-
cję zadań tego okresu życia. Respondent rozwija swoje zainteresowania, na 
które być może nie mógł poświęcić więcej czasu w okresie pracy zawodowej. 
Kwestię wolnego czasu podkreśla wyjątkowo wyraźnie, co można uznać za 
motyw podjęcia decyzji o uczestnictwie w KKB. Studiowanie Biblii zwróciło 
jego uwagę na osobę św. Józefa oraz problematykę dotyczącą świata duchów, 
która była inspiracją do pasji kolekcjonerskiej (zaangażowana jest w nią cała 
rodzina). Respondent nie uszczegóławia procesu wpływu treści religijnych, 
wskazując jedynie, że to Kurs Biblijny stał się powodem jego zainteresowa-
nia wybranymi treściami religijnymi. Wpływ cząstkowych treści religijnych 
na respondenta wywołuje skutki o charakterze pozytywnym i ważnym dla 
samorealizacji, szczególnie w tak ważnym czasie, jakim jest początek emery-
tury. Zainteresowanie biografią św. Józefa nie stanowi jednak nowej jakości, 
bowiem biografie świętych stanowią integralną część wielu treści religijnych, 
w tym biblijnych. Podstawowe znaczenie błogosławionych i świętych w reli-
gii, to afirmacja własnym życiem postaw nacechowanych szczególną religij-
nością i głęboką wiarą. Również nowe zainteresowanie respondenta i pasja 
kolekcjonerska nie kreują nowej jakości, gdyż nie generują one szczególnych 
konsekwencji indywidualnych i społecznych, nie licząc satysfakcji z realizo-
wanego hobby. 

Interesujący przykład wpływu oddziaływań cząstkowych prezentuje nar-
racja Witolda B., inżyniera z Łodzi: 

Moderacje cząstkowe i synergie parcjalne

Moderacyjne i synergiczne... - 14
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(…) Biblia daje mi odpowiedź na pytania dotyczące przyszłości mojego życia, 
w tym przede wszystkim rozwoju zawodowego. Poziom cywilizacji jest tak dy-
namiczny, że bez rozwoju osobistego nie da się żyć. Studiowanie Pisma Świę-
tego koryguje moje zachowanie i plany zawodowe. (…) Kurs Biblijny, którego 
jestem absolwentem, dał mi wiedzę do lepszego zrozumienia encykliki naszego 
Papieża „Laborem exercens” z września 1981 roku. Encyklikę tę znam niemal 
na pamięć i wiele razy brałem udział w rozmowach i dyskusjach na jej temat. 
Wiele sporów między związkami zawodowymi i kierownictwem firmy udało 
się załatwić dzięki wspólnej płaszczyźnie porozumienia, którą dla pracowni-
ków i pracodawców była ta encyklika papieska.

(W.B., mężczyzna, lat 48, wykształcenie wyższe).

W treści powyższej refleksji można wyróżnić istotne dla procesu badaw-
czego elementy: 

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: treści biblijne 
(respondent jest absolwentem Kursu Biblijnego) dały możliwość zainte-
resowania się encykliką „Laborem exercens”.

•	 Charakterystyka skutków: rozwój zawodowy; wzrost religijności; wzrost 
wiedzy na temat encykliki „Laborem exercens”; korekta planów zawodo-
wych i zmiana zachowań w sytuacjach zawodowych. 

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: wpływ treści religijnych i w szczegól-
ności encykliki „Laborem exercens” na sytuację zawodową respondenta.

Wyodrębnione elementy pokazują, że narracja nie zawiera szczegółowych 
objaśnień dotyczących tematów wzajemnych odniesień treści religijnych i ob-
szarów życia zawodowego z wyjątkiem sporów między pracownikami i pra-
codawcami w firmie, w której respondent jest zatrudniony. To odniesienie 
pozwala jednak wskazać na znaczącą obecność poznawanych treści zarówno 
w sferze osobistego rozwoju zawodowego, jak i w obszarze rozwiązywania zło-
żonych problemów organizacyjnych w całym przedsiębiorstwie. Tak efektyw-
ne oddziaływanie cząstkowych wątków religijnych daje podstawę do zaklasy-
fikowania opisanego oddziaływania jako nowej jakości. Treści religijne będące 
przedmiotem niniejszej analizy odnoszą się do treści biblijnych związanych 
z rozwojem zawodowym respondenta, które stały się powodem do szczegó-
łowego zainteresowania się encykliką papieską Laborem exercens. To jej treść 
miała istotny udział w rozwoju osobistym i zawodowym respondenta. 

Przytoczone powyżej przykłady oddziaływań cząstkowych odnoszą się do 
sytuacji ze zmianą modelujacą dotychczasowe postawy (narracja S.F.) oraz 
z pojawieniem się nowego procesu równoznacznego z pojawieniem się no-
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wej jakości (narracja W.B.). Pojawienie się nowej jakości dzięki cząstkowym 
treściom religijnym pozwala uznać, że jest to efekt synergiczny o charakterze 
parcjalnym, który powstaje w wyniku spotkania dorosłego z pojedynczymi 
treściami i wątkami. Zjawisko to można rozpatrywać z perspektywy dwóch 
źródeł interpretacyjnych: ważności treści religijnej inicjującej synergię par-
cjalną dla dorosłego oraz ważności treści religijnej inicjującej synergię par-
cjalną dla procesu kształcenia religijnego. 

Ważność pojedynczej treści religijnej dla dorosłego może wynikać z wielu 
przesłanek. Jedną z nich jest odniesienie kontekstualne wobec innych treści. 
Wówczas treść wzbudzająca synergię parcjalną może być izolowana episte-
micznie od innych wątków i sama wnosi potencjał synergizujący. Może jed-
nak zaistnieć również sytuacja, która jest bardziej prawdopodobna, że treść 
synergii parcjalnej występuje w określonych zależnościach z dotychczasową 
wiedzą religijną dorosłego (Kurs Biblijny, którego jestem absolwentem, dał 
mi wiedzę do lepszego zrozumienia encykliki naszego Papieża „Laborem exer-
cens”). Synergia parcjalna wyzwalana impulsem pojedynczej treści religijnej 
i nie mająca żadnych dotychczasowych odniesień do zinterioryzowanej wie-
dzy religijnej, może pełnić rolę inicjacyjną wobec potrzeby szerszego pozna-
nia wiary i religii. Z kolei synergia parcjalna wyzwolona treścią religijną ma-
jącą odniesienia do dotychczasowej wiedzy odgrywa w procesie kształcenia 
religijnego dominujące znaczenie i z punktu widzenia uczenia się dorosłego 
jest najczęstsza. Nie ma przy tym większego znaczenia, czy jest to przekaz 
treści religijnych systematyczny czy incydentalny, zorganizowany czy spon-
taniczny, indywidualny czy zbiorowy. 

Innym ważnym odniesieniem treści religijnych wyzwalających syner-
gię parcjalną jest kontekst treści i wiedzy pozareligijnej. Zadania dorosłości 
w dominującym stopniu są zestawione z treściami o charakterze pragma-
tycznym, operacyjnym, sytuacyjnym. Powstaje przy tym zasadne pytanie 
o możliwość oddziaływania między treściami religijnymi i niereligijnymi (Bi-
blia daje mi odpowiedź na pytania dotyczące przyszłości mojego życia, w tym 
przede wszystkim rozwoju zawodowego). Problem ten można uznać za jedną 
z centralnych kwestii w obszarze realizacji zadań dorosłości, gdyż zadania 
dorosłości nie są tożsame z treściami religijnymi11. Można zatem przyjąć, że 
wzajemne oddziaływanie między treściami religijnymi i niereligijnymi za-

11 Należy przy tym zaznaczyć, że treści religijne nie są, a w każdym razie nie powinny 
być, traktowane jako zbiór instrukcji lub algorytmów kierujących, nadzorujących i kontro-
lujących realizację zadań dorosłości.

Moderacje cząstkowe i synergie parcjalne
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chodzi głównie w sytuacjach, gdy wiedza niereligijna, którą posiada dorosły 
wymaga odniesienia do pojedynczej treści religijnej lub wtedy, gdy pojedyn-
cza treść religijna „domaga się” odniesienia do treści niereligijnych.

Treści religijne wywołujące synergię parcjalną można przypisać do wa-
runków istotnych lub nawet przełomowych, gdyż ich pojedyncze występo-
wanie powoduje znaczący efekt w postaci właściwej synergii (wiele sporów 
między związkami zawodowymi i kierownictwem firmy udało się załatwić 
dzięki wspólnej płaszczyźnie porozumienia, którą dla pracowników i praco-
dawców była ta encyklika papieska). Z tego też względu treść taka nawet po 
ustaniu synergii parcjalnej i zastąpieniu jej lub zdominowaniu przez inne 
synergie w dalszym ciągu odgrywa doniosłą rolę w zbiorze treści religijnych, 
które są w posiadaniu dorosłego. Może również zachodzić sytuacja taka, że 
treść religijna powodująca synergię selektywną nie jest treścią, która nie była 
do tej pory znana dorosłemu, lecz dopiero zaistnienie okoliczności dodatko-
wych podnosi znaczenie tych treści religijnych do rangi synergizującej12. Jest 
to interesujący przykład, kiedy dotychczasowa treść ulega swoistej aktywacji. 
Jeżeli aktywacja istniejącej treści wynika z określonej fazy procesu uczenia 
się lub aktywności autorefleksyjnej w zbiorze posiadanych przez podmiot 
treści religijnej, to oznacza, że synergia selektywna wynika z przesłanek we-
wnętrznych (poziom cywilizacji jest tak dynamiczny, że bez rozwoju osobi-
stego nie da się żyć. Studiowanie Pisma Świętego koryguje moje zachowanie 
i plany zawodowe). 

Akt nadania nowego znaczenia treści religijnej może się również odby-
wać przez dodanie dodatkowych treści rozszerzających znaczenie dotych-

12 Interesującym problemem jest powiązanie kształcenia religijnego w perspektywie 
uczenia się od innych. Separacja terytorialna uczestników KKB redukuje ten czynnik akty-
wizacji uczenia się do minimum, ale całkowicie nie znosi. Joanna Rutkowiak przyjmuje, że 
właśnie praca stanowi główną treść życia ludzkiego. Przyjmuję także taką filozoficzną inter-
pretację sensu pracy, zgodnie z którą człowiek pracujący jest równocześnie istotą potrzebującą 
i twórczą, która w procesie zaspokajania potrzeb kreuje zarazem swój świat i samą siebie, 
a proces jej autokreacji jest też procesem nabywania samowiedzy. Takie postawienie problema-
tyki pracy pozwala już powiązać ją z zagadnieniem edukacji, a pośrednio – z kwestią uczenia 
się od obcych. Skoro bowiem w pracy dostrzega się głębokie korzenie ludzkiej autokreakcji 
i uzyskiwania samowiedzy, to przyjąć można, że przejmowanie od innych takich modeli pracy, 
jakie przewyższają wzorce rodzime, sprzyja osiąganiu wyższego poziomu własnego rozwoju. 
Praca, widziana wówczas jako szeroko pojęta edukacja, może wywierać określony merytorycz-
ny wpływ na jakość edukacji widzianej wąsko, a – w rewersie – można by widzieć edukację 
jako czynnik współkształtujący jakość ludzkiej pracy”. J. Rutkowiak, Szanse i bariery uczenia 
się od outsidera, w: Uczenie się od outsidera. Perspektywa europejskiej współpracy edukacyj-
nej, pr. zb. pod red. J. Rutkowiak, Wyd. „Impuls”, Kraków 1997, s. 115.
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czasowych treści lub spowodowanie nowej ich interpretacji. Nadanie nowe-
go znaczenia istniejącej treści jest jednym z ważniejszych celów kształcenia 
religijnego, bowiem znaczenie szeregu treści religijnych jest otwarte na od-
krycie dodatkowych lub nowych znaczeń. Dotyczy to zarówno treści o cha-
rakterze nominalno-postulatywnym (np. przykazania), treści o charakterze 
narracyjnym (Biblia), jak i treści o charakterze opracowań analitycznych, 
syntetycznych (podręczniki, opracowania, analizy). Otwartość hermeneu-
tyczna treści religijnych jest podstawową cechą, która pozwala na nadawa-
nie im profilu znaczeniowego zgodnego z bieżącym poznaniem dorosłego 
(encyklikę tę znam niemal na pamięć i wiele razy brałem udział w rozmowach 
i dyskusjach na jej temat).

Nadawanie nowego znaczenia dotyczy także tych treści, które są uzna-
wane za doktrynalne. Nie oznacza zmian w zakresie treści wiary czy fun-
damentów aksjologicznych. Dzięki badaniom naukowym w poszczególnych 
dyscyplinach teologicznych i otwartości Kościoła na „znaki czasu”13 otrzy-
mują one nową interpretację. Nowa interpretacja tych treści występuje tak-
że wówczas, gdy dorosły uświadomi sobie, że jego dotychczasowa wiedza 
była niewystarczająca do właściwego zrozumienia wydawałoby się znanych 
i oczywistych prawd. Wiedza religijna dorosłego w decydującym stopniu jest 
częściowa, powierzchowna, intuicyjna i niejednokrotnie bardzo odległa od 
teologicznej poprawności, a oparta na niej indywidualna interpretacja treści 
religijnych i odpowiadająca jej interioryzacja może być podstawą do kon-
strukcji modelu rozmytej wiary religijnej.

Mechanizm powstawania synergii parcjalnej jest bliski spontanicznym 
reakcjom poznawczym i zwykle bazuje na ciekawości dorosłego. Dlatego 
istotną rolę w we właściwym wykorzystaniu synergii parcjalnej w realizacji 
zadań dorosłości może pełnić kształcenie religijne. Będąc zorganizowaną 
formą przekazywania treści religijnych spełnia ono szereg wymogów także 
dydaktycznych. Programowany charakter nauczania zorganizowanego jest 
najczęściej wskazaniem procedur samokształceniowych. Treści religijne za-
prezentowane w trakcie nauczania wraz z szerokim kontekstem teologicz-
no-biblijnym, historycznym lub nawet psychologicznym sprzyjają postawom 
poznawczym skierowanym na prolongatę wątków, konsekwencji, skutków, 
które są zawarte w nowych treściach i związanych z nimi znaczeniach. 

13 Przykłady stanowią dokumenty Soboru Watykańskiego II, encykliki i inne dokumen-
ty papieskie oraz nauczanie Kościoła na temat aktualnych problemów wiary i moralności.

Moderacje cząstkowe i synergie parcjalne
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214 Oddziaływania konstytutywne. Modele „laboratorium”

Synergia parcjalna stanowi więc niezwykle ważny mechanizm rozwoju 
dorosłego, bowiem zwielokrotnia potrzeby poznawcze jednostki, kreuje na-
turalną logikę poznania opartą na ciekawości i pasji poznania. Wielokierun-
kowy charakter inicjacji synergii parcjalnej wskazuje na możliwość trakto-
wania tych czynników bardziej jako inspirujących, niż posiadających status 
argumentacji treściami o charakterze oczywistym lub powszechnie znanych. 
Synergia parcjalna tym samym nie poddaje się łatwemu programowaniu. 
Samo środowisko treści i wiedzy, w którym może ona wystąpić musi się cha-
rakteryzować pewną redundancją. Nie sposób bowiem przewidzieć wszyst-
kich możliwych skutków oddziaływania treści religijnej z dotychczasową 
wiedzą religijną i niereligijną dorosłego, interakcji w sferze wiary oraz emocji 
i uczuć o charakterze niereligijnym. Tak duża liczba zmiennych niezależnych 
utrudnia możliwość zaplanowania synergii parcjalnej, chociaż doświadcze-
nie dydaktyczne nauczyciela może wskazać pewne kierunki nauczania doro-
słego, w których może się pojawić ta synergia. Rozwój dorosłego wynikający 
z zaistnienia synergii parcjalnej jest znaczącym wydarzeniem dla obydwu 
stron procesu andragogicznego: nauczyciela i dorosłego ucznia.

6.5. Model z synergią parcjalną

Inny sposób obecności w życiu społeczności dorosłych (choć również 
wynikający z wiedzy religijnej konstytuującej rozumienie i realizację zadań 
życiowych) prezentuje Witold B. – inżynier z Łodzi (zob. s. 210). Studio-
wanie Biblii wywołuje w nim efekt synergiczny, którego podstawę stanowi 
oddziaływanie pojedynczego wątku treści religijnych (Kurs Biblijny, któ-
rego jestem absolwentem, dał mi wiedzę do lepszego zrozumienia encykliki 
naszego Papieża Laborem exercens…). Aktywności wynikającej z doświad-
czania synergii parcjalnej towarzyszy przekonanie o możliwości harmonij-
nego współdziałania na płaszczyźnie zawodowej. Możliwość tę łączy autor 
narracji z posiadaną wiedzą religijną (Encyklikę tę znam niemal na pamięć 
i wiele razy brałem udział w rozmowach i dyskusjach na jej temat). Można 
zatem przyjąć, że w sytuacji opisanej przez Witolda B. oprócz oddziaływań 
cząstkowych mają miejsce także oddziaływania harmoniczne, a działaniom 
mężczyzny towarzyszy poczucie zaradności. Czynniki te zostały uznane za 
zmienne jawne egzogeniczne. Oddziaływanie wymienionych czynników 
posiada bezpośredni związek z kontekstami osobowościowymi i społeczny-

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



215

mi jednostki. Witold B. w swojej wypowiedzi zwraca uwagę na „poczucie 
sprawstwa”14 (wiele sporów między związkami zawodowymi i kierownictwem 
firmy udało się załatwić dzięki wspólnej płaszczyźnie porozumienia, którą dla 
pracowników i pracodawców była ta encyklika papieska). U jego podstaw leży 
styl myślenia mężczyzny, który można określić jako „jedność w myśleniu 
i działaniu”15 (studiowanie Pisma Świętego koryguje moje zachowanie i plany 
zawodowe). Ten styl myślenia przekłada się na kształtowanie własnej religij-
ności. Wskazane konteksty zostały uznane za zmienne latentne proponowa-
nego modelu. Ich bezpośredni związek z zadaniami dorosłości (zawodowy-
mi, społecznymi i egzystencjalnymi) wyrażony został przez autora narracji 
w sposób jednoznaczny. Wzajemne zależności rozpoznanych i przedstawio-
nych powyżej elementów przedstawia model z udziałem synergii parcjalnej 
(zob. ryc. 6.5.1.). 

Model ten pokazuje, że inicjowane synergią parcjalną działanie dorosłego 
koncentruje się wokół „poczucia sprawstwa”. Świadczą o tym wielokrotne 
odniesienia do tej zmiennej innych czynników („synergii parcjalnej”, „od-
działywań harmonicznych”, „poczucia zaradności”, „jedności w myśleniu 
i działaniu”). Autor narracji skutki tych wpływów odnosi do szerokiego kon-
tekstu swojej obecności w świecie dorosłych. Można przyjąć, że są to szero-
ko rozumiane zadania społeczne. Zależności te są na modelu zilustrowane 
relacjami prowadzącymi od „synergii parcjalnej”, „oddziaływań harmonicz-
nych” i „poczucia zaradności” do „poczucia sprawstwa”, a następnie od tego 
czynnika do „zadań społecznych”. 

14 Shaun Gallagher wyjaśnia, że poczucie sprawstwa (sense of agency) dotyczy aspek-
tu ludzkiego doświadczenia, w którym dana osoba doświadcza siebie jako przyczynę lub 
autora myśli albo działania. Zob. S. Gallagher, Sense of agency and higher order cognition: 
Levels of explanation for schizophrenia, „Special issue on Agency and Cognition, Cogni-
tive Semiotics” 2 (2003), http://www.cognitivesemiotics.com/wp-content/uploads/2007/05/
cognitive-semiotics-0.pdf. Poczucie sprawstwa zakłada przyjęcie odpowiedzialności za 
wykonane zadanie, stanowi wiarę we własne możliwości skutecznego i efektywnego dzia-stanowi wiarę we własne możliwości skutecznego i efektywnego dzia-
łania, pozwala postrzegać swoje dzieje jako wynik własnych decyzji. Zob. Ż. Kaczmarek, 
Obraz szkoły średniej w percepcji studentów pedagogiki, w: Polski system edukacji po reformie. 
Stan, perspektywy, zagrożenia, pr. zb. pod red. P. Waśko, M. Wrońskiej, A. Zduniak, Wyd. 
ELIPSA, Poznań-Warszawa 2005, s. 384.

15 Spójność w myśleniu i działaniu rozumiana jest jako jedność świadomości. Oznacza 
to, że jej brak jest jednym z przejawów codziennej fragmentacji osobowości. Spójność to 
stan, w którym człowiek ma poczucie własnych zasobów i wszystkie myśli, emocje i nasta-
wienie pozostają w harmonii z celem. Zob. M.T. Brown, Multiple personality and personal 
identity, “Philosophical Psychology” 2001, vol. 14, nr 4.

Model z synergią parcjalną
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Synergia parcjalna
Oddziaływania

cząstkowe

Poczucie sprawstwa

Jedność w myśleniu
i działaniu

Kształtowanie
własnej religijności

Oddziaływania
harmoniczne

Poczucie
zaradności

Zadania
zawodowe

Zadania
egzystencjalne

4,649

6,024

-1,6801,761

1,146

3,091

1,191

Zadania
społeczne

-7,643

10,826

5,904

ryc. 6.5.1. Model z synergią parcjalną

Ważność synergii parcjalnej dla realizacji zadań zawodowych i społecz-
nych oraz kształtowania własnej religijności ilustrują bezpośrednie relacje 
od „synergii parcjalnej” do tych dwóch grup zadań dorosłości oraz do „po-
czucia sprawstwa” i „kształtowania własnej religijności”. Przyjmując obec-
ność czynnika, jakim jest „kształtowanie własnej religijności” i uznanie go za 
skutek zdobywania wiedzy religijnej, warto zauważyć, że proces ten w połą-
czeniu z synergią parcjalną oraz jednością w myśleniu i działaniu ma swoje 
odniesienia do wszystkich dostrzeżonych przez mężczyznę zadań dorosłości 
(zawodowych, społecznych i egzystencjalnych). Poza tym liczne odniesienia 
do poszczególnych zmiennych utworzyły model, który charakteryzuje się 
wieloma skomplikowanymi relacjami, co można uznać za ilustrację skutków 
obecności pojedynczej treści religijnej w skomplikowanych kontekstach ży-
ciowych jednostki. 

Analiza wartości parametrów ścieżkowych poszczególnych relacji i uzy-
skana zbieżność (wprawdzie dopiero 59 kroku iteracji, przy wartości funkcji 
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rozbieżności 1,01) może sugerować, że jednostka doświadczająca synergii 
parcjalnej funkcjonuje zgodnie z przyjętymi przez społeczność standardami. 
Ilustrują to liczne, wysokie wartości wielu parametrów ścieżkowych. Należy 
jednak zauważyć, że do tej grupy nie wchodzą relacje skierowane do „zadań 
zawodowych” (poza zależnością z „jednością w myśleniu i działaniu”), które 
są istotne dla autora analizowanej narracji. Zależności te pokazują, że se-
paracja treści religijnych od życia zawodowego dla powojennego pokolenia 
Polaków była wyjątkowo wyrazista. Może to wynikać zarówno ze skompli-
kowanej sytuacji społeczno-politycznej okresu PRL-u jak i trudności w in-
terpretowaniu relacji na linii: sukces i wiara. Sytuacja ta może świadczyć 
również o tym, że obecność synergii parcjalnej jest trudno identyfikowalna 
w nawet tak homogenicznej społeczności, jaką są absolwenci KKB. Poza tym 
sama natura tej synergii zakłada możliwość osiągania znaczących efektów 
w wyniku innych wątków treściowych, a co za tym idzie doświadczania ich 
w odmiennych obszarach dorosłości.

Wielowątkowość tego modelu ilustrują także relacje, które osiągnęły war-
tości ujemne parametrów ścieżkowych. Przebiegają one od „synergii parcjal-
nej” do „poczucia sprawstwa” i „kształtowania własnej religijności”. Sytuacja 
taka pokazuje, że nawet wówczas, gdy jednostka funkcjonuje w ujednolico-
nych kontekstach i podlega podobnym wpływom (w tym przypadku treści 
biblijnych) sposoby i obszary ich doświadczania, interpretowania i w konse-
kwencji działania są najczęściej odmienne. Oznacza to, że oczekiwania do-
tyczące skuteczności edukacji opartej na źródłach religijnych nie powinny 
opierać się na uogólnieniach wynikających z uproszczonych mechanizmów 
przyczynowo-skutkowych. Co więcej, można wręcz powiedzieć, że niemoż-
liwe jest, by osoby korzystające z kształcenia religijnego działały zawsze we-
dług określonych standardów – nawet tych najbardziej umocowanych trady-
cją i społecznymi oczekiwaniami. Dlatego w ocenie skuteczności kształcenia 
religijnego (a często i postaw osób z niego korzystających) należy uwzględ-
niać zarówno konteksty indywidualne jednostki, jak i konteksty społeczno- 
-ekonomiczne, polityczne i kulturowe. 

Rzeczywistość przedstawiona w modelu z synergią parcjalną pokazuje 
ważną kwestię dotyczącą wzajemnej zależności pomiędzy wyznawaną wiarą 
i jej wymaganiami oraz postawami wobec wydarzeń codzienności. Istnie-
je realne niebezpieczeństwo powierzchownego przeżywania codzienności, 
gdy akcenty ważności idei i działania zostaną nierównomiernie rozłożone. 
Przynależność religijna tylko z tradycji może szybko przerodzić się w nie-

Model z synergią parcjalną
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218 Oddziaływania konstytutywne. Modele „laboratorium”

zrozumiały rytuał powodujący frustrację. Z kolei wyłączne skupienie się na 
rozwoju wiary z pominięciem innych sfer życia może przyczynić się do po-
czucia bezradności w obliczu codziennych obowiązków i budzić lęk przed 
zaangażowaniem w pełnię życia. Zabieganie o zachowanie równowagi nie 
jest relatywizowaniem wartości, lecz dążeniem do osiągania dojrzałości 
w sferze rozwoju osobowościowego, społecznego, duchowego i religijnego. 
Tę perspektywę myślenia otwiera zastosowana tutaj metafora „laborato-
rium”. Według jej założeń, dorosły obserwując skutki wykorzystania określo-
nej wiedzy religijnej, przy ich zastosowaniu dokonuje „eksperymentowania” 
w określonych obszarach swojej codzienności.

6.6. Moderacje łączne i synergie koniunkcyjne

Z kolei inna część respondentów opisuje sytuacje, w których wiedza 
religijna koresponduje z określonymi sytuacjami życiowymi w ramach re-
alizowanych zadań dorosłości. Można określić tę sytuację mianem „dopa-
sowania” treści religijnych do problemów życia codziennego. Mimo że do-
pasowania te posiadają charakter uznaniowy, to wywierają istotny wpływ na 
realizacje różnych przedsięwzięć w życiu dorosłego. Odniesienia wzajemne 
treści religijnych i określonych aspektów zadań dorosłości dają podstawę do 
ujęcia tego typu relacji jako odrębnej kategorii oddziaływań, których cechą 
wyróżniającą jest połączenie religijnego episteme i praxix przez relację od-
powiedniości. Narracja Aleksandry W. zamieszkałej w Rawie Mazowieckiej 
prezentuje sytuację skomplikowaną dla respondentki w wymiarze emocjo-
nalnym i religijnym:

(…) Troska o wspomaganie rozwoju i startu oraz w ogóle w pomaganiu może 
przybierać najrozmaitsze formy. W pewnych kulturach (Indianie Pueblo) dzie-
ci wychowuje się miękko i łagodnie, w innych brutalnie, szorstko. (…) Wszędzie 
jednak rodzice (lub przynajmniej sama matka) są odpowiedzialni za pomyśl-
ność swoich dzieci. Ja osobiście staram się pomóc dzieciom, na przykład w for-
mie finansowej. Polega to na tym najczęściej, że biorę jakiś kredyt. Doświad-
czam jednak regularnie, że pieniądze „psują” ludzi, nawet najbliższych. Jak 
pomagam jednemu dziecku, to drugie i trzecie jest zazdrosne. Jak pomagam 
drugiemu, to pierwsze i trzecie jest zazdrosne itp. Jakkolwiek pomagać, to za-
wsze ktoś jest niezadowolony, a przecież nie mogę odmówić pomocy własnym 
dzieciom! Ukończenie Kursu Biblijnego dało mi odwagę i pewność, żeby po-
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rozmawiać z dziećmi o ich niezdrowych reakcjach w ujęciu religijnym. Mało 
pomogło, więc jeszcze raz przestudiowałam Stary i Nowy Testament w poszu-
kiwaniu przykładów, kiedy jedna osoba pomagała drugiej. Znalazłam wiele 
takich sytuacji, choć naturalnie żadna z nich nie była podobna do mojej. Za-
zdrość też znalazłam w Biblii. No, cóż. Jestem spokojniejsza teraz i gdy widzę 
objawy zazdrości, to śmieję się z nich i mówię, że nie są pierwszymi, którzy tak 
reagują i pokazuję im Biblię. Wtedy po chwili i oni się uśmiechają. 

(A.W., kobieta, lat 63, wykształcenie wyższe humanistyczne).

W narracji pojawiają się następujące elementy badanych obszarów:

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: poszukiwanie 
analogii do wydarzeń codzienności i opowiedzianych w Biblii. 

•	 Charakterystyka skutków: wiedza na temat emocji zazdrości w Biblii; 
zdystansowanie reakcji dorosłych dzieci względem poczucia zazdrości; 
polepszenie sytuacji wewnątrzrodzinnej.

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: satysfakcja z powodu zniwelowania 
dyskomfortowej i trudnej dla respondentki sytuacji emocjonalnej.

Wskazane w analizie narracji skutki zdobytej wiedzy religijnej są powo-
dem zniwelowania dyskomfortowej dla kobiety sytuacji w ramach realizacji 
zadań rodzinnych. Rozwiązanie, choć tylko częściowe, sytuacji dyskomfor-
tu osoby pomagającej (dzieciom) dokonało się poprzez odniesienie działań 
respondentki do zdobytej podczas kursu wiedzy dzięki odnalezieniu po-
dobieństw tematycznych (jestem spokojniejsza teraz i gdy widzę objawy za-
zdrości, to śmieję się z nich i mówię, że nie są pierwszymi, którzy tak reagują 
i pokazuję im Biblię). Efekt dydaktyczny uzyskany przez respondentkę jest 
spektakularny, jednakże nie stanowi nowej jakości uzyskanej w wyniku od-
działywań treści religijnych. Kobieta poczuła się uspokojona dzięki nowej 
wiedzy i być może to jej stan emocjonalny spowodował inne zachowania 
dzieci. Można powiedzieć, że poprawa relacji rodzinnych została osiągnięta 
„obok” treści biblijnych, to znaczy, że nie uczestniczyły one bezpośrednio 
w procesie zmiany. Świadczy o tym uwaga respondentki, która przyznaje, że 
rozmowy z dziećmi oparte na tematach religijnych, a dotyczące ich „niezdro-
wych” reakcji nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Przykład Tadeusza K., najstarszej w analizowanym materiale osoby, jest 
wyjątkowo charakterystyczną ilustracją zależności treści religijnych i odnie-
sienia do typowego dla jego okresu życia zadania dorosłości: 

Ograniczenia fizyczne w wieku podeszłym są sprawą normalną. Jedni mają 
więcej, inni mniej. Po prostu trzeba je zaakceptować i ile możliwości leczyć 
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220 Oddziaływania konstytutywne. Modele „laboratorium”

w różny sposób. Ale trzeba z tym żyć, starać się nie narzekać i dalej egzystować, 
dziękując Bogu za życie. Bo długie życie to jest Łaska. Wkraczam w 85 rok 
mojego życia i bardzo Bogu za tę łaskę dziękuję. To dobrze, że Kurs Biblijny był 
korespondencyjny. Do skrzynki pocztowej dojdę, ale gdybym miał kilkadziesiąt 
razy jechać do miasta, to nie dałbym rady, zwłaszcza zimą. Mam jednak pewien 
życiowy problem, który chyba ma większość starszych ludzi, zwłaszcza, gdy 
zbliża się ich kres życia, a mają jakieś dobra materialne i dorosłe dzieci. Wie-
dza religijna daje mi tylko częściowo wskazania do podjęcia decyzji spadkowej 
(mieszkanie 65 metrów i działka budowlana 30 arów pod miastem). Chrystus 
też rozdawał, co miał i nie warunkował tego wiarą w Boga. Moje dzieci nie 
mieszkają zbyt daleko, ale obchodzę ich tylko dwa razy w roku, gdy przysyłają 
kartkę świąteczna (dobrze, że jeszcze o tym pamiętają, bo o urodzinach, imie-
ninach i Dniu Ojca zapomnieli już dawno!). Odwiedza mnie natomiast często 
córka sąsiadki, studentka przemiła, buddystka z przekonania, z którą bardzo 
wiele rozmawiamy o świecie, ludziach i religiach. Czasami wpada ze swoim 
chłopakiem, też studentem. Ta dziewczyna, to prawie jak wnuczka. Z ciekawo-
ścią przeglądała moje zeszyty kursowe i czasami dopytuje się o różne sprawy. 
No i nigdy się nie kłócimy! Tak sobie myślę, że ten jej buddyzm mi nie przeszka-
dza, bo dziewczyna jest uczciwa i ma wielkie serce. Nasz Papież i Dalajlama 
bardzo się cenili. Chyba się zdecyduję. 

(T.K., mężczyzna, lat 84, wykształcenie średnie).

W narracji wskazać można następujące ważne z perspektywy badawczej 
elementy:

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: uznanie dłu-
giego życia za łaskę; chęć dobrego wykorzystania czasu z uwzględnieniem 
trudności wynikających z dolegliwości wynikających z wieku. 

•	 Charakterystyka skutków: refleksja nad codziennością; odnajdywanie 
w tekstach biblijnych motywacji do realizacji zadań życiowych; uświado-
mienie sobie odpowiedzialności za własne decyzje.

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: zerwanie ze stereotypowym myśleniem 
i działaniem w zależności od przyjętych standardów.

Zmiana, która została dostrzeżona podczas analizy narracji posiada ce-
chy, które mogą świadczyć o nowej jakości życia. Wstępna decyzja testamen-
towa wynika z posiadanej wiedzy religijnej sformułowanej w stwierdzeniu: 
Chrystus też rozdawał, co miał i nie warunkował tego wiarą w Boga i zwią-
zanych z nią odniesień ekumenicznych: myślę, że ten jej buddyzm mi nie 
przeszkadza (…) i nasz Papież i Dalajlama bardzo się cenili, a także z przy-
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czyn psychologicznych: dziewczyna jest uczciwa i ma wielkie serce. Religijny 
i ekumeniczny wątek wraz z pozostałymi motywami integrują się w procesie 
odchodzenia od stereotypowego myślenia i działania respondenta. Decyzja 
dotycząca wskazania osoby jako spadkobiercy wobec tradycyjnego schema-
tu podziału wewnątrz rodziny została zakwestionowana na rzecz przyznania 
praw spadkowych córce sąsiadki. Uwzględniając współczesne koszty nieru-
chomości oraz działek budowlanych oraz religijne uwarunkowania decyzji, 
można dostrzec w tym wpływie nową jakość. Mężczyzna nie traktuje wie-
dzy religijnej jako dyrektywy w rozwiązaniu dylematu spadkowego. Zdoby-
ta wiedza uświadamia mu, że człowiek sam musi wziąć odpowiedzialność 
za podejmowane decyzje, a treści religijne mogą stanowić jedynie pomoc 
w rozwiązywaniu problemów. Ostatecznie dokonuje wyboru serca, wspoma-
gając się swoistym rozumieniem ekumenizmu i przyznając, że wiedza religij-
na tylko częściowo daje mu wskazania do podjęcia decyzji spadkowej.

Przytoczone powyżej przykłady oddziaływań łącznych odnoszą się do 
sytuacji ze zmianą ilościową w obszarze zależności pomiędzy wiedzą religij-
ną i zadaniami dorosłości (narracja A.W.) oraz do oddziaływań, w których 
występuje nowa jakość. Narracja T.K. pokazuje, że oddziaływania treści reli-
gijnych na zadania dorosłości o cechach łączących mogą mieć charakter sy-
nergii koniunkcyjnej. Zachodzi ona wyłącznie w obecności wybranych treści 
religijnych, a dekompozycja treści religijnych znosi efekt synergii w realizacji 
zadań dorosłości. Takie zdefiniowanie synergii koniunkcyjnej zawiera w so-
bie implicite uwarunkowanie w treści i realizacji zadań dorosłości. Nie idzie 
bowiem w tej synergii wyłącznie o synergizujący układ treści religijnych, 
lecz o synergizującą wzajemność między układem treści religijnych i zadań 
dorosłości.

Zaistnienie synergii koniunkcyjnej w odniesieniu do osoby dorosłej wy-
maga pewnych niezbędnych kompetencji i predyspozycji oraz przynajmniej 
w niektórych przypadkach, obecności osoby wspierającej te procesy16. Sy-
nergii koniunkcyjnej nie doświadcza dorosły z małą wiedzą religijną, gdyż 
przekazywane treści muszą mieć swój kontekst w innych treściach religij-
nych; ani ten dorosły, który nie posiada umiejętności zastosowania posia-
danej wiedzy w sytuacjach nietypowych17. Dlatego obecność nauczycie- 

16 Można przypuszczać, że w przypadku młodych dorosłych zadania te przejmuje men-
tor. Zob. L. Miś, art. cyt., s. 52-53.

17 Na poziomie dydaktyki można odnieść tę umiejętność do realizacji celów na po-
ziomie zastosowania wiadomości w sytuacjach problemowych, a w procesie uczenia się 
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222 Oddziaływania konstytutywne. Modele „laboratorium”

la18 na etapach poprzedzających ujawnienie się synergii koniunkcyjnej jest 
potrzebna nie tylko z przyczyn optymalizacyjnych (wzajemne oddziaływanie 
wiedzy religijnej i zadań dorosłości). Jest ona potrzebna również w procesie 
projektowania przyszłych przedsięwzięć. Te ostatnie wymagają odpowied-
niej wiedzy na temat indywidualnych uwarunkowań dorosłego (Ogranicze-
nia fizyczne w wieku podeszłym są sprawą normalną. To dobrze, że Kurs Bi-
blijny był korespondencyjny. Do skrzynki pocztowej dojdę, ale gdybym miał 
kilkadziesiąt razy jechać do miasta, to nie dałbym rady, zwłaszcza zimą). 

Wiedza religijna uczestnicząca w synergii koniunkcyjnej charakteryzuje 
się pewną wzajemną konfiguracją wynikającą ze znaczenia i logiki tych treści 
oraz odniesień do innych treści i zadań dorosłości. Nie oznacza to, że tre-
ści wchodzące w skład „pakietu koniunkcyjnego” muszą być homogeniczne 
w zakresie treściowym. Mogą one odnosić się do różnych obszarów wiedzy 
religijnej. Mimo to ich wzajemna konfiguracja musi wynikać każdorazowo 
z indywidualnej analizy posiadanej wiedzy religijnej dorosłego, jego dyspo-
zycji poznawczej oraz bieżącej sytuacji w obszarze realizacji zadań dorosłości 
(z ciekawością przeglądała [córka sąsiadki – przyp. A.W.) moje zeszyty kurso-
we i czasami dopytuje się o różne sprawy). Oznacza to również, że „zestawy” 
treści religijnych, które ujawniają synergię koniunkcyjną są zindywidualizo-
wane. Jest to bowiem jedyny sposób optymalizacji efektów synergii koniunk-
cyjnej ze względu na odniesienia treści religijnych do treści i realizacji zadań 
dorosłości. Optymalizacja ta powinna odnosić się, co wcześniej podkreślo-
no, do specyfikacji zadań dorosłości oraz treści religijnych tworzących zasób 
wiedzy religijnej dorosłego w danym etapie jego życia.

Synergia koniunkcyjna może wynikać z pewnego problemu wiary, który 
musi zostać rozwiązany, nie zaś zawieszony, odłożony lub zamrożony. Religij-
ność codzienna wymaga od dorosłego częstego potwierdzenia swojej wiary. 
Stąd synergia koniunkcyjna wyraża się w postaci korespondującej z kontek-
stami codzienności, które są dla dorosłego istotne (Mam jednak pewien życio-
wy problem, który chyba ma większość starszych ludzi, zwłaszcza, gdy zbliża się 
ich kres życia, a mają jakieś dobra materialne i dorosłe dzieci). Efekt synergii 

dorosłych do etapu eksperymentowania w koncepcji uczenia się przez doświadczenie za-
proponowanym przez D. Kolba. Umiejętność działania w sytuacjach nietypowych dotyczy 
zarówno wydarzeń radosnych jak i trudnych, czyli wszystkich, które wywołują zaskoczenie 
i domagają się pozarutynowych rozwiązań. Zob. B. Niemierko, Między oceną szkolną a dy-
daktyką, Wyd. WSiP, Warszawa 1991, s. 62; K. Illeris, dz. cyt., s. 44-51.

18 Chociaż w przypadku KKB rola nauczyciela jest inna od tradycyjnie przyjętej jednak 
jest ona znacząca dla wielu respondentów. Potrzebę tę zaspokajają (na ile to możliwe), pro-
wadząc korespondencję z organizatorami kursu.
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koniunkcyjnej może ulec redukcji lub zostać zniesiony wobec ustania sytuacji 
warunkującej ten rodzaj synergii, to jest odpowiednich treści religijnych lub 
dekompozycji wiedzy religijnej będącej w posiadaniu dorosłego. Działanie 
podejmowane przez dorosłego w związku z wyróżnionym aspektem religij-
ności wzmacnia jego religijność i jak to pokazuje analizowana narracja, są to 
zobowiązania do działań bezterminowych, które nie ograniczają się do poje-
dynczych czynów, lecz mają kontynuacje wieloletnie lub całożyciowe. 

Realizację wybranych aspektów zadań dorosłości można ujmować jako 
proces zapośredniczony przez kształcenie religijne. Taki mechanizm zapośred-
niczenia występuje we wszystkich oddziaływaniach i synergiach, co podnosi 
znaczenie procesu uczenia się w codzienności dorosłego. Ze względu na cha-
rakter efektów kształcenia religijnego można wyróżnić efekty religijne, pozare-
ligijne oraz sytuację braku efektów. Ostatnia sytuacja jest możliwa w przypad-
ku niezrozumienia treści religijnej i wynikającego z tego braku interioryzacji 
wiedzy. Dwie pierwsze sytuacje mogą występować oddzielnie lub też wystę-
pować razem, warunkując się wzajemnie. Oddziaływania łączne i możliwa do 
zaistnienia synergia koniunkcyjna posiada szczególny charakter. U podstaw 
jej działania leży wcześniejsza wiedza dorosłego, która wchodzi w złożoną re-
lację z bieżącą sytuacją, której uczestnikiem jest dorosły. Tak rozumiana zależ-
ność między zinternalizowaną wiedzą dorosłego i jego codziennością nadaje 
wiedzy dorosłego i procesowi uczenia się wysoki status ważności. Wiedza ta 
jest bowiem ważnym lub dominującym czynnikiem do przyjęcia określonej 
oceny, decyzji i podjęcia działania przez dorosłego w codzienności.

Oddziaływanie łączne, a synergia koniunkcyjna w szczególności, sprzyja 
wykształceniu się mechanizmów szybkiego tworzenia odniesień: wiedza re-
ligijna – zadania dorosłości. Podwyższona szybkość tworzenia takich odnie-
sień jest niezbędna dla efektywnej realizacji postawy opartej o kanony wiary 
religijnej. Codzienność, która charakteryzuje się dynamiką zmienności nie-
zależną od intencji dorosłego, wymaga komplementarnej dynamiki wiedzy 
i samowiedzy dorosłego. Tylko wówczas jest on w stanie właściwie odczytać 
rzeczywistość w perspektywie nabytej wiedzy religijnej.

6.7. Model z synergią koniunkcyjną

Sposób wykorzystania oddziaływań konstytutywnych w wymiarze połą-
czenia wiedzy religijnej i praktyki codzienności ilustruje model oparty na 
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224 Oddziaływania konstytutywne. Modele „laboratorium”

narracji Tadeusza K. (zob. s. 219-220). Działania mężczyzny uświadamiają, 
że pomiędzy układem treści religijnych i realizacją zadań dorosłości może 
istnieć wzajemność, która jest immanentnie związana z synergią koniunk-
cyjną. W przypadku Tadeusza K. wzajemność zachodząca pomiędzy wiedzą 
religijną i codziennością dotyczy zadań rodzinnych i egzystencjalnych (mam 
jednak pewien życiowy problem, który chyba ma większość starszych ludzi, 
zwłaszcza, gdy zbliża się ich kres tycia a mają jakieś dobra materialne i dorosłe 
dzieci). Wzajemności wynikającej z synergii koniunkcyjnej towarzyszą od-
działywania adaptacyjne (tak sobie myślę, że ten jej buddyzm mi nie przeszka-
dza, bo dziewczyna jest uczciwa i ma wielkie serce. Nasz Papież i Dalajlama 
bardzo się cenili) i decyzyjne (chyba się zdecyduję) oraz poczucie sensowności 
(trzeba z tym [dolegliwościami fizycznymi wynikającymi z wieku – przyp. 
A.W.] żyć, starać się nie narzekać i dalej egzystować dziękując Bogu za życie. 
Bo długie życie to jest Łaska). Elementy te („oddziaływania adaptacyjne”, „od-
działywania decyzyjne” i „poczucie sensowności”) stanowią zmienne jawne 
tego modelu. Realizacja jednego z istotnych zadań okresu późnej dorosłości, 
jakim jest przystosowanie do spotkania ze śmiercią, wyraża się w postrze-
ganiu ludzi (no i nigdy się nie kłócimy!), co wynika z wyraźnie odczuwanej 
przez respondenta potrzeby uporządkowania dotychczasowego życia. Z dru-
giej strony specyficzne dla tego okresu życia postrzeganie ludzi związane 
jest z odniesieniem do uznawanej tradycji religijnej (Chrystus też rozdawał 
co miał i nie warunkował tego wiarą w Boga). Konteksty te razem z „syner-
gią koniunkcyjną” i „kształtowaniem własnej religijności” zostały uznane za 
zmienne latentne modelu (zob. ryc. 6.7.1.).

Przedstawiony w powyższym modelu sposób obecności osoby w społecz-
ności dorosłych wskazuje na aktywność relacyjną czynników określanych 
mianem „konteksty”, a w języku modelowania strukturalnego uznawanym 
za zmienne latentne. Pierwsza grupa ukształtowała się wokół synergii ko-
niunkcyjnej, co jest niejako oczywiste, gdyż to ten typ oddziaływania stano-
wił punkt wyjścia do utworzenia modelu. Warto zauważyć, że podobnie jak 
w innych modelach wskazano tylko jedną relację do synergii, a wszystkie po-
zostałe jako efekt oddziaływania synergii, co może stanowić potwierdzenie 
przyznania w tym przypadku oddziaływaniom łącznym statusu synergii.

Najbardziej liczna grupa zależności – zarówno egzo-, jak i endogenicz-
nych powstała wokół zmiennej określonej mianem „stosunek do tradycji re-
ligijnej”. Być może jest to efekt spotkania wiedzy religijnej i zadań dorosłości 
w przedstawionym przez respondenta obszarze. W interpretacji wydarzeń, 
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Synergia
koniunkcyjna

Oddziaływania
łączone

Stosunek do
tradycji religijnej

Postrzeganie ludzi

Kształtowanie
własnej religijności

Oddziaływania
dostosowawcze

Poczucie
sensowności

Zadania
rodzinne

Zadania
egzystencjalne

-0,613

0,741

2,111

1,053 32,283

0,751

-1,168

Oddziaływania
decyzyjne

Potrzeba
uporządkowania życia

7,201

Ryc. 6.7.1. Model z synergią koniunkcyjną

opisanych przez Tadeusza K. schodzą się bowiem treści religijne dwóch wiel-
kich tradycji religijnych: chrześcijaństwa i buddyzmu. Można przypuszczać, 
że jest to jeden z bardziej znaczących czynników uruchamiających syner-
gię koniunkcyjną. Kolejna grupa aktywności relacyjnej utworzyła się wokół 
kontekstu społecznego, jakim jest „postrzeganie innych ludzi”. W tej grupie 
relacji można mówić o równowadze oddziaływań endo- i egzogenicznych. 
Sytuacja ta jest wynikiem postrzegania przez respondenta drugiego czło-
wieka w sposób zrównoważony. Jego widzenie związków z innymi osobami 
nie ma charakteru oceny. Mężczyzna dostrzega zarówno wady, jak i zalety, 
walory i trudności wzajemnych relacji. Ostatnią grupę skupiającą liczne 
relacje dostrzec można wokół „kształtowania własnej religijności”. Jest ona 
naturalnym efektem wzajemności pomiędzy wiedzą religijną i zadaniami 
dorosłości. Wprawdzie w dotychczasowych klasyfikacjach zadań dorosłości 

Model z synergią koniunkcyjną

Moderacyjne i synergiczne... - 15

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



226 Oddziaływania konstytutywne. Modele „laboratorium”

(jak wskazywano to we wcześniejszych analizach) nie wymienia się tego typu 
zadania, to przyglądając się działaniom osób podejmujących systematyczną 
edukację religijną można uznać, że traktują one kształtowanie własnej re-
ligijności za istotne zadanie dorosłości. Na tej podstawie można wręcz sy-
gnalizować potrzebę włączenia tego zadania do proponowanych katalogów 
zadań dorosłości.

W wyniku przedstawionej interpretacji uzyskano model obecności w spo-
łeczności dorosłych, który uzyskał zbieżność w 24. kroku iteracji przy funk-
cji zbieżności 0,477. Wartości parametrów ścieżkowych zwracają szczegól-
ną uwagę na zależności wyznaczone wokół zmiennej „stosunek do tradycji 
religijnej”. Ujemne wartości parametrów w relacjach od „synergii koniunk-
cyjnej” i „oddziaływań adaptacyjnych” informują, że w społecznym rozu-
mieniu stosunek dorosłego do tradycji religijnej powinien być ugruntowany 
i w konsekwencji stały. Tymczasem doświadczenie Tadeusza K. pokazuje, że 
niezależnie od wieku może on podlegać zmianom i to nie tylko w posta-
ci drobnych korekt. Dorosły może mu nadawać nową jakość, nie zrywając 
z dotychczasową tradycją religijną. Na tej podstawie można przypuszczać, że 
odniesienia społeczne do stałości tradycji religijnej dotyczą raczej wzajem-
ności zachodzących pomiędzy wiedzą religijną i standardowymi zadaniami 
dorosłości, mniej natomiast miedzy dynamiką w obrębie samej religijności 
i wiary. Świadczy o tym wyjątkowo wysoka (32,28) wartość parametru ścież-
kowego relacji pomiędzy „synergią koniunkcyjną” a „kształtowaniem własnej 
religijności”. Zgodność, jaka zachodzi pomiędzy rozumieniem doświadczeń 
przez autora narracji a standardami społecznymi w zakresie wymogu kształ-
towania własnej religijności, zdaje się po raz kolejny potwierdzać uznanie go 
za istotne zadanie dorosłości. 

Model zainicjowany wzajemnością pomiędzy konfiguracją treści reli-
gijnych a zadaniami dorosłości, co jest typowe dla synergii koniunkcyjnej, 
kieruje uwagę organizatorów edukacji religijnej dorosłych w stronę progra-
mowania kształcenia opartego na źródłach religijnych. Model ten zachę-
ca do wyboru takich treści kształcenia, które będą wspomagały dorosłego 
w kształtowaniu najbardziej problematycznych obszarów jego dorosłości. 
Oznacza to coś więcej niż tylko wspomaganie w realizacji zadań dorosłości. 
Koniunkcja pomiędzy wiedzą religijną a zadaniami dorosłości może sprzyjać 
odkrywaniu nowych zadań i zachęcać do osobistej odpowiedzialności za ich 
realizację.
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6.8. Moderacje bazowe i synergie istotowe

Zależność między wiedzą religijną zdobywaną podczas kształcenia na 
Korespondencyjnym Kursie Biblijnym a realizacją zadań dorosłości może 
opierać się także na wykształconej już w procesie edukacji i samokształcenia 
dorosłego religijności. Zasób wiedzy religijnej, którą posiada dorosły, stano-
wi swoistą podstawę – bazę do kolejnych etapów uczenia się. Jest ona jedno-
cześnie istotnym czynnikiem w formułowaniu i realizacji zadań dorosłości. 
Oddziaływania bazowe dostrzec można w narracjach dorosłych, którzy czę-
sto opisują kształtowanie własnej religijności jako sytuację warunkującą ich 
życie codzienne i samorealizację życiową.

Irena K., emerytowana ekspedientka z miejscowości na Podkarpaciu 
w swojej codzienności ważne miejsce przypisuje pogłębianiu wiedzy re-
ligijnej: 

(…) Przez pogłębianie wiedzy religijnej (KKB, prasę katolicką, spotkania 
w grupach itp.) moje życie stopniowo się zmieniało. Lepsze zrozumienie Pisma 
Świętego zbliżało mnie do Boga. Zrozumiałam, że mimo różnych trudności, 
niepowodzeń, cierpień – można być szczęśliwym, jeżeli zawierzy się Bogu. (…) 
On często nas doświadcza, ale nigdy nie pozostawia samych. Trzeba Mu mocno 
ufać. Wszystkie trudne sprawy zawierzam Panu Bogu i wierzę, że On nigdy nie 
zawiedzie. (…) Widzę również, że mój mąż zmienił się bardzo. Stał się bardziej 
otwarty dla innych, bardzo gościnny, chociaż kiedyś było inaczej. (…) Od dłuż-
szego czasu też wspólnie modlimy się. Codziennie odmawiamy różaniec i Ko-
ronkę do Miłosierdzia Bożego. Dzięki temu nasze życie ma inny rytm, sprawy 
wydają się jaśniejsze i prostsze do załatwienia. 

(I. K., kobieta, lat 65).

Zależności pomiędzy wiedzą religijną i codziennością respondentki moż-
na umieścić w następujących obszarach:

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: treści religijne 
umożliwiają pewien rodzaj uniezależnienia; respondentka pisze o lep-
szym zrozumieniu Biblii. Wiedza ta daje jej pretekst do formułowania 
postulatów religijnych o charakterze ogólnym. 

•	 Charakterystyka skutków: inna treść relacji z Bogiem; nowa atmosfera 
w domu; praktyki codziennych modlitw; lepsze samopoczucie obydwoj-
ga małżonków.

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: zmiany w zachowaniu męża.

Moderacje bazowe i synergie istotowe
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Cechy zależności pomiędzy wiedzą religijną i zadaniami dorosłości wy-
szczególnione podczas analizy narracji pokazują, że respondentka przyznaje 
aktywności poznawczej poprzez samokształcenie i spotkania wspólnotowe 
duże znaczenie – głównie z myślą o pogłębianiu swojej religijności. Jedno-
cześnie na bazie swoich doświadczeń formułuje opinię, że wiedza religijna 
przybliża do Boga, zaś bliskość Boga to zapewnienie Jego opieki, jeżeli tylko 
człowiek zechce Bogu okazać ufność (wszystkie trudne sprawy zawierzam 
Panu Bogu i wierzę, że On nigdy nie zawiedzie). Określonym przemianom 
religijnym uległ również mąż respondentki, który codziennie towarzyszy jej 
w modlitwach i uroczystościach religijnych. Pogłębienie wiary wpływa także 
na realizację zadań dorosłości bezpośrednio lub za pośrednictwem wzrostu 
religijności, której rozwojowi sprzyja pogłębienie wiedzy religijnej. Zależno-
ści te wywołują określone zmiany w życiu respondentki. W odniesieniu do 
niej samej nie noszą one jednak charakteru nowej jakości, gdyż skutki mają 
charakter typowy dla pogłębionej wiary. Nową jakość zachowania publicz-
nego prezentuje natomiast mąż respondentki (stał się bardziej otwarty dla 
innych, bardzo gościnny, chociaż kiedyś było inaczej). Nowy styl życia mężczy-
zny w starszym wieku wymagał przełamania nawyków i stereotypów relacji 
interpersonalnych i zachowań religijnych. Z treści narracji nie wynika jed-
nak, czy zmiany te zaszły w wyniku oddziaływań treści religijnych.

Wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i najbliższych Ry-
szarda F., inżynier metalurg zamieszkała w Krakowie, uznaje za efekt kształ-
cenia na Kursie Biblijnym: 

„Moja wiedza religijna, a może i większości z nas zatrzymuje się na etapie 
szkoły podstawowej. Dopiero okres dojrzałości był dla mnie czasem odnalezie-
nia swojego miejsca – czyli wspólnoty, w której mogę się realizować. Odnala-
złam sens i cel życia. Tam też poprzez odpowiednią formację rozwinęłam się 
duchowo; zobaczyłam wiele spraw, których do tej pory nie dostrzegałam. Nie 
było jednak tak, że do tej pory byłam analfabetką religijną. Wiele czytałam 
prasy kościelnej i zgromadziłam niemałą literaturę na tematy związane z re-
ligią katolicką. Jedną z pierwszych książek, którą kupiłam było „Odkrywanie 
Boga” L. Borosa. Pamiętam doskonale jego rozważania na temat milczenia. 
Cytując Ignacego z Antiochii, Borosa napisał, że „Kto posiadł słowo Chrystusa, 
ten także usłyszy jego milczenie”. Napisał również, że Jezus był cichy, ale to nie 
była zwykła cichość, którą mają w sobie ludzie dobrzy. Boskość Chrystusa wy-
szła z milczenia. I jeszcze jedno zdanie pamiętam z tej książki: „Mowa Jezusa 
była przezwyciężona ciszą”. Kurs Biblijny wyczulił mnie na milczenie i ciszę. 
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Odnajduję ją w wielu miejscach, najbardziej u innych, gdy cierpią. Odnajduję 
milczenie i ciszę w sobie. Dzięki temu lepiej widzę i słyszę innych ludzi, własne 
dorosłe już dzieci, przyjaciół, innych ludzi. Jest to dla mnie bardzo ważny etap 
mojego życia.

(R.F., kobieta, lat 57, wykształcenie wyższe).

Analiza narracji odkrywa istotne zależności pomiędzy wiedzą religijną 
autorki i sposobem przeżywania dorosłości: 

	 •	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: respondent-
ka używa ogólnego określenia, że Kurs Biblijny wyczulił mnie na milcze-
nie i ciszę. Ogólny charakter narracji nie daje możliwości szczegółowego 
określenia udziału w zmianach ze strony grupy odniesienia (wspólnota) 
i ze strony treści religijnych nabytych dzięki udziałowi w Korespon-
dencyjnym Kursie Biblijnym. Znaczącymi są informacje respondentki 
o czytelnictwie prasy kościelnej i literatury religijnej, które – jak się wy-
daje – pełniły przez wiele lat istotną rolę w procesie jej samokształcenia 
religijnego.

•	 Charakterystyka skutków: odnalezienie grupy odniesienia, w której re-
spondentka mogła się realizować; odnalezienie celu i sensu życia; rozwój 
duchowy; uwrażliwienie na duchowe i religijne znaczenie milczenia i ci-
szy; poczucie ważności bieżącego etapu rozwoju życiowego.

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: nowa wrażliwość duchowa i społeczna. 

Określenie zmiany w postaci otwarcia się na milczenie i ciszę wskazuje 
na nową jakość relacji pomiędzy religijnością a codziennością respondent-
ki (Kurs Biblijny wyczulił mnie na milczenie i ciszę; zobaczyłam wiele spraw, 
których do tej pory nie dostrzegałam). Treści Kursu Biblijnego, odnosząc się 
do rozległej wiedzy religijnej, którą posiadała respondentka w okresie wcze-
śniejszym, uformowały w niej nowy rodzaj wrażliwości duchowej i religijnej. 
Interesujące rozważania dotyczące religijnego charakteru milczenia i ciszy 
respondentka przeniosła na obszar związany z samopoznaniem siebie i rela-
cjami z innymi ludźmi. Umiejętność słuchania słów i tego, co jest poza sło-
wami, stało się nowym instrumentarium życiowym respondentki o dużym 
znaczeniu. Jednocześnie podkreśla ona znaczenie wspólnoty19, którą odnala-
zła w wieku dojrzałym i dzięki której się realizuje. Odnalezienie sensu i celu 
życia, to określenia, które wyczerpują katalog najważniejszych aspektów  

19 O charakterze wspólnoty można jedynie domniemywać z charakteru całej wypowie-
dzi. Treść narracji, która koncentruje się na treściach religijnych pozwala uznać, że chodzi 
o grupę odniesienia posiadającą charakter religijny.

Moderacje bazowe i synergie istotowe
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życia respondentki. Rozwój duchowy jest jednocześnie otwarciem na niedo-
strzegalne do tej pory obszary życia. Prezentacja wpływu treści religijnych na 
respondentkę wskazuje na wystąpienie w jej życiu nowej jakości. 

Przytoczone powyżej przykłady oddziaływań wiedzy religijnej na co-
dzienność dorosłych uczestników aktywności edukacyjnej wskazują, że 
istotne miejsce w życiu dorosłych zajmują fundamentalne zasady wyznawa-
nej wiary. Ilustrują one sytuacje ze zmianą moderującą (narracja I.K.) oraz 
oddziaływania, w których pojawia się nowa jakość (narracja R.F.). Oddzia-
ływania treści religijnych uwzględniające posiadane i zinterioryzowane pod-
stawy wiary, które charakteryzują się nową jakością, można uznać za efekt 
synergii istotowej. Stanowi ona taki rodzaj oddziaływań, które wykorzystując 
treści religijne i odnosząc się do posiadanej wiedzy i przekonań religijnych 
jednostki, wzmacniają religijność i realizację zadań dorosłości. Synergia ta 
posiada charakter szczególny, ponieważ – jak żadna inna – odnosi się w tak 
znaczący sposób do religijności dorosłego i pośrednio, do treści i realizacji 
zadań dorosłości. Efekt wzmocnienia religijności osiągany jest kilkuetapowo, 
przy czym najistotniejsze z nich to:

•	 Określenie jakości wiedzy religijnej u dorosłego (nie było jednak tak, że 
do tej pory byłam analfabetką religijną).

•	 Dobór treści religijnych właściwych do podniesienia wiedzy religijnej do-
rosłego (odnalazłam sens i cel życia. Tam też poprzez odpowiednią forma-
cję rozwinęłam się duchowo).

•	 Określenie właściwego kanału komunikacyjnego i formy ekspresji treści 
religijnych skierowanych ku dorosłemu (Dopiero okres dojrzałości był dla 
mnie czasem odnalezienia swojego miejsca – czyli wspólnoty w której mogę 
się realizować).

•	 Troska ze strony nauczyciela nad prawidłowością przekazu treści religij-
nych (Kurs Biblijny20 wyczulił mnie na milczenie i ciszę).

Określenie jakości wiedzy religijnej u dorosłego jest proste w zinstytucjo-
nalizowanych formach kształcenia religijnego, gdyż ich uczestnicy są podda-
ni zasadom organizacyjnym i ocenie merytorycznej właściwym danym pla-
cówkom kształceniowym. Określenie jakości wiedzy religijnej u pozostałych 
dorosłych wydaje się być znacznie utrudnione z racji braku tradycji ewalu-
acyjnej u wierzących. Ewaluacje dotyczące wiedzy religijnej zwykle kończą 

20 Przyjęto, że chodzi o specyfikę kształcenia korespondencyjnego, w którym materiały 
do samokształcenia i zawarte w nich wskazówki spełniają „rolę nauczyciela”. 
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się na ostatniej klasie edukacji formalnej, czyli odnoszą się co najwyżej do 
etapu wchodzenia w dorosłość (moja wiedza religijna, a może i większości 
z nas zatrzymuje się na etapie szkoły podstawowej). Skutki nieobecności ewa-
luacji treści religijnej u dorosłych mogą być powodem znaczącej unifikacji 
treści i form kształcenia religijnego dorosłych. Unifikacja taka nie różnicuje 
dorosłych według posiadanej wiedzy religijnej, tylko ujednolica kategorię 
dorosłych do jednego uśrednionego audytorium. Oznacza to tym samym 
ograniczoną efektywność merytoryczną i metodyczną w stosunku do efek-
tów, które mogłyby być uzyskane przy kształceniu religijnym uwzględniają-
cym różny poziom wiedzy religijnej u dorosłych, czego nie można powie-
dzieć w odniesieniu do KKB. Mimo że nie zakłada on żadnych warunków 
wstępnych, to jednocześnie proponuje różnorodność merytoryczną oraz 
metodyczną. Dzięki temu uczestnik może sam decydować o stylu swojej pra-
cy21. Być może dlatego tak wyraźnie podkreślane jest w narracjach, że wiedza 
religijna daje podstawy do realizacji zadań życiowych.

Czynnikiem uruchamiającym synergię istotową są treści religijne prze-
kazywane dorosłemu w różnych formach procesu kształcenia religijnego. 
Synergia ta może zachodzić wówczas, gdy dorosły uzna treści religijne za 
korzystne dla jego rozwoju duchowego i religijnego. Inne treści religijne są 
powtórzeniem wiedzy przez niego już posiadanej lub są zbyt trudne do in-
telektualnego przyjęcia. Jeszcze inne treści mogą mieć rangę oczywistych  
i z tego powodu mogą być ignorowane lub pomijane. Brak świadomości po-
ziomu wiedzy religijnej może prowadzić do traktowania kształcenia religijne-
go w sposób fasadowy i rytualny, gdzie ważniejsza jest sama czynność kształ-
cenia i uczestniczenia, niż jego treści w nim zawarte oraz stopień rozumienia 
przekazywanej wiedzy religijnej. Należy również zauważyć, że transfer treści 
w procesie kształcenia (samokształcenia) religijnego nie jest równoznaczny 
z podniesieniem stopnia religijności czy wiary22. 

21 Zasady te zostały opisane w rozdziale 1.3.
22 Karol Tarnowski, omawiając papieską encyklikę Fides et ratio, stwierdza: Łącznikiem 

między właściwym człowiekowi poszukiwaniem prawdy a mądrością Krzyża jest fenomen 
wiary jako takiej. Na jej temat czytamy w encyklice kilka oświecających zdań. Wiara jest związa-
na nieuchronnie z intersubiektywną i społeczną kondycją człowieka, włączonego w rodzinę i różne 
tradycje. Nie będąc w stanie wszystkiego poznać i sprawdzić samemu, człowiek wierzy innym. 
To „zawierzanie wiedzy zdobytej przez innych” bogaci człowieka o „pewien ludzki wymiar, wią-
że się bowiem z relacją międzyosobową i angażuje nie tylko osobiste zdolności poznawcze, ale 
także głębiej zakorzenioną zdolność zawierzania innym ludziom, nawiązania z nimi trwalszej 
i ściślejszej relacji” (nr 32). Oto dlaczego pytanie o prawdę prowadzi także, a może przede wszyst-
kim, do poszukiwania prawdziwych relacji osobowych, opartych na dialogu i wierności: „także ro-

Moderacje bazowe i synergie istotowe
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Synergia istotowa odnosi się głównie do tych dorosłych, których wiedza 
religijna jest rozwinięta w stopniu średnim lub wyższym (wiele czytałam 
prasy kościelnej i zgromadziłam niemałą literaturę na tematy związane z re-
ligią katolicką. Jedną z pierwszych książek, którą kupiłam…). Treści religijne 
znajdują wówczas odniesienie i ulegają swoistemu zakotwiczeniu, sprzyjając 
otwarciu na następne treści, które z kolei mogą znacząco wpływać na po-
głębienie wiary dorosłego. Z kolei wiara wpływa na potrzebę wzbogacania 
swojej dotychczasowej wiedzy religijnej (zobaczyłam wiele spraw, których do 
tej pory nie dostrzegałam). Mechanizm dodatniego sprzężenia zwrotnego 
między religijnością dorosłego, zależną w określonym stopniu od wiedzy re-
ligijnej a głębokością jego wiary jest mechanizmem wzmacniającym procesy 
poznawcze i duchowość religijną dorosłego. Wiedza religijna, która warun-
kuje zachodzenie synergii istotowej, może być obszarem refleksji i rozważań 
dorosłego również w obszarze budowania projekcji między zadaniami do-
rosłości i posiadaną wiedzą religijną (i jeszcze jedno zdanie pamiętam z tej 
książki: „Mowa Jezusa była przezwyciężona ciszą”. Odnajduję ją w wielu miej-
scach, najbardziej u innych, gdy cierpią. Odnajduję milczenie i ciszę w sobie). 
W tym stwierdzeniu można wyróżnić dwa kierunki budowania projekcji: od 
treści religijnych do zadania dorosłości i od zadań dorosłości do treści religij-
nych (dzięki temu lepiej widzę i słyszę innych ludzi, własne dorosłe już dzieci, 
przyjaciół, innych ludzi). Każdy z tych kierunków posiada własną specyfikę.

Wskazane zależności w sposób znaczący mogą modyfikować realizację 
zadań dorosłości. Synergia istotowa (w odróżnieniu od innych synergii, np. 
synergii parcjalnej) posiada ściśle określoną intelektualną platformę swojego 
zachodzenia i wymaga od dorosłego pewnej niezbędnej wiedzy. Nauczanie 
religijne, jeżeli ma mieć sens i znaczenie w życiu dorosłego, musi podlegać, 
jak każda inna wiedza, procesom zapamiętywania i interioryzacji. Proces 
gromadzenia wiedzy polega między innymi na tym, że nowa wiedza jest 
dyskontowana ze starą, prowadząc do jej (istniejącej wiedzy) korekty lub 
uzupełnienia jej o treści nieistniejące. Poziom wymienionej platformy inte-
lektualnej determinuje intensywność i jakość skutków w postaci moderacji 
lub synergii istotowej. Niższa wiedza religijna koresponduje z treściami re-
ligijnymi na niższym poziomie, wyższa wiedza religijna odnosi się do treści 
zaawansowanych. Ten rodzaj uwarunkowania synergii istotowej wyznacza 
szereg uwarunkowań praktycznych w procesie nauczania. Jednym z nich jest 

zum potrzebuje oprzeć się w swych poszukiwaniach na ufnym dialogu i szczerej przyjaźni” (33).  
K. Tarnowski, „Fides et ratio” – pluralizm rozumu i nierozumu, „Znak” (4) 1999, s. 6.
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wymóg względnej jednorodności grupy dorosłych ze względu na posiadaną 
wiedzę religijną. Spełnienie tego wymagania jest niezbędne choćby dlatego, 
że znaczące zróżnicowanie tej wiedzy eliminuje możliwość zaistnienia syner-
gii istotowej u nisko lub wysoko kształconej podgrupy dorosłych. 

Rozwój dorosłego w obecności synergii istotowej jest zapośredniczony 
przez wcześniej nabytą wiedzę religijną. Warunek ten w sposób naturalny 
różnicuje grupy dorosłych, powodując niemożliwość powstania synergii 
istotowej u tej części dorosłych, która nie posiada dostatecznej wiedzy religij-
nej. Powstaje przy tym zasadne pytanie o możliwość pojawienia się synergii 
istotowej przy oddziaływaniu treści religijnych poziomu niezaawansowane-
go w grupie dorosłych z wyższym parytetem treści religijnych. Konsekwen-
cją odwrotnej sytuacji jest raczej niezrozumienie nowych treści religijnych, 
niż ich zrozumienie bezrefleksyjne.

Oddziaływania o charakterze konstytutywnym wiedzy religijnej na za-
dania dorosłości pokazują stosunek dorosłego wierzącego do fundamental-
nych prawd i zasad wyznawanej wiary. Takiego stosunku nie można określić 
bez posiadania wiedzy religijnej na odpowiednim poziomie. W konsekwen-
cji prowadzi to do uznania, że dotychczasowa wiedza jest niewystarczająca,  
a w niektórych dziedzinach wręcz nieobecna. Proces ewaluacji w zakre-
sie wiedzy religijnej stanowi podstawowy warunek dla zaistnienia synergii 
o charakterze konstytutywnym. Dopiero w następnym etapie dorosły może 
poszukiwać związków wyznawanej wiary z zadaniami dorosłości. Oznacza 
to, że podstawowe wyznaczniki przyjętej religii i ich właściwa interpretacja 
wyznaczają kierunek i styl działania dorosłego w jego codzienności. Przy 
czym nie chodzi o to, by dorosły deklarował swoją przynależność religijną, 
lecz by jej idea przenikała jego obecność i działanie w codzienności. Zasa-
dę tę ilustruje refleksja nad stylem życia pierwszych chrześcijan, o których 
mówiono, że żyją na świecie, a jakby byli nie z tego świata. Synergie konsty-
tutywne wspomagają kształtowanie tożsamości dorosłego, a następnie jego 
odniesień do innych ludzi i wydarzeń codzienności. Dlatego kształtowanie 
własnej religijności jawi się jako zasadniczy obszar, w którym można do-
strzec synergie konstytutywne. Synergie takie nie mogą zaistnieć bez odpo-
wiedniej troski o wiedzę religijną. Najbardziej ilustratywne wydają się być 
te oddziaływania, które posiadają charakter synergiczny. W każdej synergii 
o charakterze konstytutywnym dokonuje się to w specyficzny dla niej sposób 
i posiada nieco inne odniesienia do codzienności dorosłego, a tym samym 
do zadań, wobec których staje.

Moderacje bazowe i synergie istotowe
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234 Oddziaływania konstytutywne. Modele „laboratorium”

W wyniku zaistnienia synergii warunkującej nowo zdobyte treści religij-
ne wzmacniają i pogłębiają indywidualną religijność lub usprawniają spo-
łeczne funkcjonowanie dorosłego. Przy czym nie chodzi tylko o poprawienie 
komfortu funkcjonowania dorosłego, ale pojawienie się odmiennych umie-
jętności i kompetencji, których człowiek do tej pory nie posiadał. Dzięki nim 
dorosły formułuje uogólnienia mające charakter pewnego globalnego rozu-
mienia własnej osoby w świecie wiary i rzeczywistości społecznej. Synergia 
warunkująca domaga się zatem określenia stosunku do wiedzy religijnej. 

Synergia parcjalna zwraca uwagę na możliwości wzajemnych oddzia-
ływań pomiędzy treściami religijnymi i niereligijnymi oraz ich związka-
mi z zadaniami dorosłości. Analiza oddziaływania treści religijnych o tym 
charakterze uzmysławia, że oddziaływanie pojedynczego wątku religijnego  
na zadania dorosłości może przyjmować postać synergii, ale zwykle nie ma 
on spektakularnych skutków, gdyż dotyczy sfery religijności i wiary. Ujaw-
nianie się synergii parcjalnej w realizacji zadań dorosłości, które charak-
teryzują się pragmatyzmem, posiada niejako charakter wtórny. Działanie 
społeczne jest bowiem wynikiem doświadczenia skutków synergicznych 
w sferze duchowości i wiary. Jej obecność ściśle wiąże się z jednością w my-
śleniu i działaniu.

Synergia koniunkcyjna wymaga odnalezienia wspólnych płaszczyzn 
pomiędzy poznawanymi treściami religijnymi i zadaniami dorosłości. Nie 
chodzi przy tym o ogólne związki, bo one są oczywiste, lecz o indywidualne 
odniesienia, które dorosły kreuje i realizuje. Zależność ta określona jako de-
dykowalność uświadamia, że jednostka doświadczając oddziaływania treści 
religijnych, odnosi je do zadań dorosłości w sposób sobie właściwy, co może 
się spotkać z niezrozumieniem ze strony otoczenia lub osobistym doświad-
czaniem ambiwalentnych uczuć. Na skutek oddziaływań synergii koniunk-
cyjnej dorosły odczuwa imperatyw działań w odkrytym wspólnym obszarze 
treści religijnych i zadań dorosłości. Jest to przestrzeń, w której stosunek do 
tradycji religijnej jest szczególnie widoczny.

Dzięki synergii istotowej zachodzącej w wyniku oddziaływania treści reli-
gijnych na codzienność, dorosły jest w stanie poszukiwać zależności pomię-
dzy wiedzą religijną i jakością jego życia. Weryfikacja ta ma miejsce głównie 
w sferze religijnej. Stawia ona dorosłego wobec pytania o poziom jego wiedzy 
religijnej i religijności oraz wiary i ostatecznie o sposób jej przełożenia na 
codzienność. Dorosły poszukuje zatem możliwości wsparcia własnego roz-
woju w tych obszarach, które wymagają jednoznacznego opowiedzenia się 
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po stronie wyznawanej wiary. Dlatego wiedza religijna jawi się dla dorosłego 
jako istotna wartość życiowa. 

Wzrostu skutków oddziaływania treści religijnych o charakterze konsty-
tutywnym na zadania dorosłości można zatem dopatrywać się w uznaniu za 
istotne dla codziennego życia czynników związanych z wiarą i religijnością. 
Ich uwzględnienie w rozwoju człowieka daje szersze perspektywy motywa-
cyjne, co w konsekwencji prowadzi do niestandardowych działań na rzecz 
własnego rozwoju i tworzenia właściwych relacji społecznych. Uświadamia 
to, że wiara dorosłego nie jest jedynie dodatkiem do codzienności, ale prze-
strzenią, która ją tworzy i wymaga refleksji.

6.9. Model z synergią istotową

W analizowaniu możliwości wykorzystania wiedzy religijnej w realizacji 
zadań dorosłości nie można pominąć jej skutków w kształtowaniu bezpo-
średnich relacji z Bogiem. Narracja Ryszardy F. (zob. s. 228-229) pokazuje, 
że skutki zinterioryzowanej wiedzy religijnej są odczuwane przede wszyst-
kim w sferze duchowej, a dopiero wtórnie w realizacji zadań bezpośrednio 
związanych z funkcjonowaniem w społeczności. Wysoka ranga, jaką Ryszar-
da F. przyznaje wiedzy religijnej, być może wynika z jej stosunku do nauki 
i wiedzy w ogóle. Można przyjąć, że uzyskane przez tę kobietę wykształcenie 
w dziedzinie nauk ścisłych (inżynier metalurg) uwrażliwiło ją na poszukiwa-
nie wiedzy ułatwiającej codzienne funkcjonowanie człowieka – bardzo prak-
tycznej i możliwej do zastosowania w rozmaitych działaniach. Stąd refleksja 
autorki zmierzająca do pokazania, w jaki sposób wiedza może aktywować 
działania jednostki. W wypowiedzi autorki można wyczuć pewne rozcza-
rowanie względem nauki w wąskim rozumieniu i w konsekwencji potrze-
bę poszukiwania takiej wiedzy, która pozwoli odnajdywać sens i cel życia. 
Dla respondentki wiedzą taką okazała się wiedza religijna i wynikająca z niej 
zdolność nowej obecności w świecie dorosłych. 

Podążając drogą interpretacji wyznaczoną przez refleksję autorki narra-
cji, można uznać za zmienne jawne egzogeniczne „oddziaływania bazowe” 
treści religijnych, które pogłębiają zarówno wiedzę, jak i religijność jednost-
ki. Dotychczasowa wiedza i podstawy wiary, znajdując „żyzną ziemię” do ich 
wzrostu, uruchamiają nowy sposób działania jednostki, co pozwala wskazać 
na „oddziaływania aktywacyjne”, które stanowią kolejną zmienną jawną eg-

Model z synergią istotową
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236 Oddziaływania konstytutywne. Modele „laboratorium”

zogeniczną. Spośród składowych poczucia koherencji sama autorka wska-
zuje na „poczucie sensowności”. Skutki wskazanych powyżej zmiennych 
egzogenicznych respondentka odnosi głównie do kształtowania własnej reli-
gijności. To ten element codzienności w połączeniu z synergią istotową wy-
znacza konteksty realizacji zadań w poszczególnych obszarach dorosłości. Są 
nimi: „stosunek do wiedzy religijnej” (dopiero okres dojrzałości był dla mnie 
czasem odnalezienia swojego miejsca, czyli wspólnoty, w której mogę się reali-
zować), „samopoznanie i samorozwój” (moja wiedza religijna, a może i więk-
szości z nas zatrzymuje się na etapie szkoły podstawowej) oraz „postrzeganie 
innych ludzi” (dzięki temu lepiej widzę i słyszę innych ludzi, własne dorosłe 
już dzieci, przyjaciół, innych ludzi). Wymienione konteksty codzienności sta-
nowią zmienne latentne modelu z synergią istotową. Oddziaływania wiedzy 
religijnej autorka narracji odnosi do zadań rodzinnych, społecznych i egzy-
stencjalnych (Kurs Biblijny wyczulił mnie na milczenie i ciszę. Odnajduję ją 
w wielu miejscach, najbardziej u innych, gdy cierpią. Odnajduję milczenie i ci-
szą w sobie). Zgodnie z przyjętą koncepcją tworzenia modeli te grupy zadań 
dorosłości stanowią zmienne jawne endogeniczne proponowanego modelu. 
Przedstawiony powyżej sposób obecności w świecie dorosłych ilustruje mo-
del z udziałem synergii istotowej (zob. ryc. 6.9.1.).

W skonstruowanym modelu już na pierwszy rzut oka uderza liniowość 
relacji pomiędzy zmiennymi niejawnymi. Linia ta pokazuje zależności po-
między „synergią istotową” i „kształtowaniem własnej religijności”. Droga 
ta jest niejako wzmocniona bezpośrednią zależnością zachodzącą pomię-
dzy „synergią istotową” i „kształtowaniem własnej religijności”. Przy czym 
kumulacja skutków wiedzy religijnej umieszczona w tych kontekstach nie 
zamyka się na kształtowaniu własnej religijności. W sytuacji tej następuje 
zwrot w stronę czynnika „postrzeganie ludzi” i określonych w modelu zadań 
dorosłości. Wskazane zależności ilustrują naturę synergii istotowej, która 
(jak to było już powyżej) odnosi się w wyjątkowo znaczący sposób do religij-
ności dorosłego i pośrednio do treści i realizacji zadań dorosłości. Liniowy 
charakter relacji pomiędzy zmiennymi latentnymi przekłada się z kolei na 
obraz odniesień do zadań dorosłości. W tym przypadku zostały wskazane 
zależności, które przybrały postać wiązek relacji. Jedna przebiega od „syner-
gii istotowej” do wszystkich trzech grup zadań dorosłości. Druga adekwatnie 
od „kształtowania własnej dorosłości” do tych samych zadań. Bezpośrednie 
odniesienie czynników organizujących model do poszczególnych obszarów 
dorosłości, zachęca po raz kolejny do postawienia pytania o to, czy „kształto-
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wanie własnej religijności” można uznać za typowe zadanie dorosłości. Za-
sadność pytania o status czynnika „kształtowanie własnej religijności” w re-
alizacji zadań dorosłości wydaje się być o tyle słuszna, że pytanie to znajduje 
odzwierciedlenie we wskaźnikach parametrów ścieżkowych analizowanego 
modelu. Uzyskał on zbieżność w 24. kroku iteracji przy wartości funkcji roz-
bieżności wynoszącej 1,26. W modelu tym wysokie wartości parametrów 
ścieżkowych uzyskały jedynie relacje z wiązki wypływającej od „kształtowa-
nia własnej religijności” do poszczególnych grup zadań dorosłości. 

Synergia istotowaOddziaływania
bazowe

Stosunek do wiedzy
religijnej

Samorozwój
i samopoznanie

Postrzeganie ludzi

Kształtowanie
własnej religijności

Oddziaływania
aktywacyjne

Poczucie
sensowności

Zadania
rodzinne

Zadania
egzystencjalne

2,364

2,311-0,440

2,294

Zadania
społeczne

ryc. 6.9.1. Model z synergią istotową

Przedstawiona sytuacja pokazuje, że związek pomiędzy rozwojem wiary 
a zadaniami dorosłości jest doceniany w społecznym widzeniu rzeczywisto-
ści. Nie towarzyszy temu jednak poszukiwanie źródeł rozwoju własnej reli-
gijności. Można przypuszczać, że wynika to ze specyfiki grupy badawczej. 

Model z synergią istotową
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238 Oddziaływania konstytutywne. Modele „laboratorium”

Respondenci należą głównie do tej grupy wiekowej Polaków, którzy opiera-
ją swoją religijność na związkach z tradycją. Realizowali oni swoje zadania 
dorosłości w atmosferze, którą w wymiarze religijnym kształtowały zasady 
wyniesione z domu rodzinnego. Rozwój religijny związany był raczej z przy-
jętymi normami społecznymi, a nie poczuciem osobistej odpowiedzialności 
za kształt wiary. Analiza modelu wspomagania dorosłego w realizacji jego 
zadań poprzez doświadczanie synergii istotowej umacnia przekonanie o po-
trzebie zdobywania wiedzy religijnej. Zależności wskazane w modelu poka-
zują wspomagający charakter wiedzy religijnej w procesie postrzegania rze-
czywistości. Niemniej jednak skuteczności oddziaływania wiedzy religijnej 
na kształtowanie codzienności nie można mierzyć jedynie spektakularnymi 
czynami. Praktyczny wymiar wiedzy religijnej w wymiarze społecznym musi 
być poprzedzony mniej lub bardziej ukrytym dojrzewaniem jednostki w wy-
miarze duchowym. 

Modele ilustrujące sposób obecności dorosłego w społeczności, których 
tworzenie i analizy wywołane zostały metaforą „laboratorium” koncentrują 
się wokół synergii konstytutywnych, do których zaliczono synergię warun-
kującą, parcjalną, koniunkcyjną i istotową. Oddziaływania konstytutywne 
stanowią istotną kategorię oddziaływań religijnych, gdyż odnoszą się do 
istotowych aspektów wyznawanej wiary. Zmiany, które są skutkiem oddzia-
ływań tego typu wiedzy, odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do postawy 
względem przedmiotu wiary i kultu (w analizowanej sytuacji do Boga obja-
wiającego się na kartach Pisma Świętego). Skutki posiadają zatem charak-
ter globalny, choć osiągane są często w wyniku pojedynczych oddziaływań. 
Zmiany dotyczą zatem obrazu Boga, uczestnictwa w obrzędach religijnych, 
nastawienia do Kościoła, doświadczania obecności i działania Boga w życiu 
jednostki.

Odniesienie elementów strukturalnych i funkcjonalnych laboratorium do 
oddziaływań konstytutywnych zwraca uwagę na istnienie trudności w doko-
nywaniu uogólnień w zakresie możliwości wspomagania dorosłości dzięki 
wykorzystaniu wiedzy religijnej. Zdobywana przez dorosłego wiedza religij-
na wymaga bowiem „laboratoryjnych” umiejętności i precyzji w wykorzy-
staniu jej w realizacji zadań dorosłości. Odpowiedzialność za podejmowane 
działania i precyzja jako podstawa badań laboratoryjnych w konstruowaniu 
modeli konstytutywnych skierowała uwagę na potrzebę indywidualnego 
spojrzenia na uczestników aktywności edukacyjnej dorosłych. Być może pra-
widłowość ta dotyczy jedynie osób studiujących Biblię. Jej treść nie zawiera 
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gotowych instrukcji, jak żyć, lecz stanowi inspirację do głębszego rozumienia 
zjawisk społecznych. Wymaga to nie tylko umiejętności interpretowania rze-
czywistości, lecz przede wszystkim precyzyjnego określenia podstaw ontolo-
gicznych i opowiedzenia się po stronie uznanych wartości. 

Metafora „laboratorium” w konstruowaniu modeli konstytutywnych na 
podstawie narracji osób studiujących Biblię pozwala dostrzec istotny ele-
ment uczenia się przez doświadczenie, jakim jest świadectwo. Zaprezento-
wane modele pokazują, że internalizacja podstawowych treści religijnych 
może sprzyjać nie tylko realizacji określonych zadań dorosłości, ale przede 
wszystkim kształtowaniu nowego stylu własnej dorosłości. Dzięki zastoso-
waniu metafory „laboratorium” można dostrzec, że w kształceniu religijnym 
dorosłych należy uwzględnić takie formy pracy, które będą uwrażliwiały na 
możliwości działań inspirowanych wiedzą religijną. Oznacza to, że eduka-
cja religijna dorosłych musi brać pod uwagę sytuacje i konteksty, w których 
znajduje się dorosły i jego aktualną wiedzę religijną. Modele z synergiami 
konstytutywnymi wskazują na potrzebę tworzenia takiego środowiska edu-
kacyjnego, które umożliwi dorosłemu odkrywanie sposobów wykorzystania 
wiedzy religijnej w różnych obszarach dorosłości – począwszy od relacji do 
samego siebie, poprzez relacje z innymi aż do spotkania z Bogiem.

Model z synergią istotową
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Roz dział  7

Oddziaływania organizujące. 
Modele „galeria”

Oddziaływania treści religijnych mogą stanowić istotny motyw organi-
zowania działań dorosłego, ale także integrowania jego osobowości wokół 
określonego systemu wartości. Może temu mechanizmowi towarzyszyć za-
równo poczucie spełnienia, jak i zawodu. Przy czym należy zauważyć, że wy-
korzystanie wiedzy religijnej w zakresie organizowania codzienności zwykle 
odbywa się w towarzystwie wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. 
W zależności od obszaru, który podlega porządkowaniu, biorą w nim udział 
specyficzne oddziaływania. Można zatem pytać nie tyle o treści, do których 
odwołuje się dorosły, ile bardziej o charakter opisanych wydarzeń. W sytu-
acji tej dostrzec można sposoby kształtowania codzienności poprzez czynni-
ki o charakterze harmonizującym, celowościowym i ograniczającym. Mode-
racjom o tym charakterze odpowiadają synergie: harmoniczna, teleologiczna 
i zachowawcza. 

Rozdział ten zawiera charakterystykę oddziaływań wiedzy religijnej 
o charakterze organizującym na zadania dorosłości. Specyfikę działania do-
rosłego inspirowanego synergiami organizującymi ilustrują modele, których 
składową są wymienione powyżej synergie. Ich interpretacje inspirowane są 
metaforą galerii. 

7.1. Galeria metaforą dla rozumienia  
oddziaływań organizujących

Pojęcie „galeria” stosowane w znaczeniu metaforycznym otwiera perspek-
tywę badawczą w odniesieniu do synergii o charakterze organizującym, do 
których zaliczono oddziaływania harmoniczne, celowościowe i ograniczają-
ce. Metafora galerii otwiera perspektywę badawczą w odniesieniu do modeli 
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organizacyjnych w zakresie licznych cech typowych dla tej grupy oddziały-
wań (spotkanie dorosłego w instytucji, działania instytucji na rzecz dorosłe-
go, wysoki charakter intencji satysfakcjonującej itp.). Elementy strukturalne 
i funkcjonalne tej metafory w odniesieniu do modeli z udziałem synergii 
o charakterze organizującym kształtują pole badawcze w zakresie odniesień, 
które zostały przedstawione w tabeli 7.1.1.

L.p.
Elementy metafory

Odniesienie metaforyczne / Uwagi
strukturalne funkcjonalne

1 Galeria, muzeum

Galeria i muzeum to miejsca ekspozycji sztuki, zwykle dzieł 
sztuki wizualnej. Galerie najczęściej przyjmują formę zinsty-
tucjonalizowaną z właściwą sobie specjalizacją artystyczną, 
określonymi zasobami własnymi i wypożyczonymi, syste-
mem promocji, zarządzania bezpieczeństwem zbiorów itp.

2 Temat ekspozycji

Temat ekspozycji jest wyznacznikiem treściowym prezen-
tacji. Wiąże on eksponaty według określonej idei, pomy-
słu, autorstwa, okresu lub epoki, w których powstawały np. 
prezentowane dzieła sztuki Temat wystawy określa zakres 
prezentowanych dzieł i jednocześnie defin uje explicite lub 
niejawnie czego na wystawie nie będzie. 

3 Poszukiwa-
nie piękna

Poszukiwanie piękna jest właściwe dla spotkania dorosłego 
ze sztuką. Za pięknem stoją pozytywne wrażenia i estetyczna 
refl ksyjność, która jest uniwersalna dla wszystkich rodzaju 
sztuk. Harmonia w sztuce, to szlachetna wzajemność formy 
i treści według uznanych kanonów. Wrażliwość na harmonię 
estetyczną i szerzej wrażliwość na sztukę, posiada kompo-
nentę wrodzoną, osobowościową i edukacyjną.

4
System bezpie-
czeństwa i ochro-
ny zbiorów

System bezpieczeństwa i ochrony zbiorów muzealnych po-
siada wiele aspektów wśród których najważniejszym jest za-
bezpieczenie cennych zasobów przed uszkodzeniem, znisz-
czeniem lub kradzieżą. Z systemem bezpieczeństwa związany 
jest system techniczny ochrony (czujniki przeciwpożarowe, 
czujniki włamania do gabloty z ekspozycjami itp.). Ważnym 
elementem infrastruktury technicznej jest monitoring bez-
pośredni przy udziale pracowników muzeum i wyspecjalizo-
wanych służb fi m ochroniarskich oraz monitoring pośredni 
przy pomocy kamer telewizji przemysłowej.
Ograniczenia dotyczące zachowania osób zwiedzających 
muzeum wymagają obowiązkowego przestrzegania przepi-
sów przeciwpożarowych oraz przestrzeganiu innych prze-
pisów (np. kierunek zwiedzania ekspozycji, zakaz fotogra-
fowania eksponatów z pigmentami wrażliwymi na światło 
itp.). W wyjątkowej sytuacji są to działania związane z na-
ruszeniem nietykalności osobistej i obligatoryjne poddanie 
się kontroli ze względu na nieposiadanie przedmiotów lub 
narzędzi mogących uszkodzić dzieło sztuki.

Galeria metaforą dla rozumienia oddziaływań organizujących

Moderacyjne i synergiczne... - 16
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242 Oddziaływania organizujące. Modele „galeria”

4
System bezpie-
czeństwa i ochro-
ny zbiorów

Prezentowany aspekt metafory „galeria” wnosi szersze rozu-
mienie szczególnie oddziaływań ograniczających, bo uświa-
damia, że restrykcyjność tego oddziaływania może posiadać 
drugi i trzeci plan znaczeniowy, które w swojej intencji nie 
wynikają z partykularnych „egoizmów” jednostek, organiza-
cji lub instytucji, lecz z przyczyn pozytywnych, na przykład 
potrzeby ochrony dobra wspólnego.

tab. 7.1.1. 

Metafora „galeria” w odniesieniu do modeli opartych na synergiach 
organizujących, powstałych z inspiracji treści religijnych, wskazuje na ich 
istotną cechę, która wyraża się w postrzeganiu codziennego życia jako rze-
czywistości pogodnej i optymistycznej. W narracjach respondentów można 
zauważyć, że postawa taka jest efektem poczucia wewnętrznej i zewnętrznej 
zgodności wynikającej z posiadanej wiedzy religijnej i pogłębionej wiary. 
Rodzi to poczucie sensu życia i pozwala na formułowanie jasnych życiowych 
celów. Należy jednak zauważyć, że sytuacja tego typu, wpływając na poczucie 
stabilności, może także prowadzić do zatrzymania się na określonej wiedzy 
religijnej i utrwalania dotychczasowych zachowań. To ograniczenie otwarcia 
lub nawet zamknięcie na wybrane treści religijne może wywoływać napięcia 
w ocenie rzeczywistości, zwłaszcza w sferze religijnej.

7.2. Moderacje i synergie harmonizujące

Wypowiedzi wielu respondentów zawierają opisy pogodnego i radosne-
go wpływu treści religijnych na życie codzienne, samopoczucie i realizację 
różnych przedsięwzięć życiowych. To również różnie wyrażane poczucie 
wewnętrznej i zewnętrznej zgodności wynikające z faktu posiadania wiedzy 
religijnej i pogłębionej wiary. Stanom tym wielokrotnie towarzyszy poczu-
cie większego sensu życia. Respondenci nierzadko stwierdzają, że są ludźmi 
szczęśliwymi. Szeroki zakres pozytywnego oddziaływania wiedzy religijnej 
wyniesionej z KKB prezentuje w swojej wypowiedzi Stanisława R., ekono-
mistka z Gdańska: 

(…) Kurs Biblijny zmobilizował mnie do częstszego, bardziej systematycznego 
sięgania po słowo Boże. Wniósł w codzienne moje życie więcej wiary, nadziei, 
wewnętrznego spokoju, a przez to i radości do całej rodziny. Czuję się pewniej, 
mam wiedzę, więcej argumentów w dyskusjach z innymi. Bardziej staram się 
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żyć na co dzień słowem Bożym. Proszę Ducha Świętego o łaskę lepszego zro-
zumienia Pisma Świętego, o dar dobrej modlitwy, a przez to, być lepszym czło-
wiekiem, pracownikiem, żoną, matką. Otaczający nas świat utwierdza mnie 
w przekonaniu, że jest to jedyna i słuszna droga, aby nie pobłądzić i dotrzeć 
do celu. 

(S.R., kobieta, lat 52, wykształcenie wyższe).

Przytoczona wypowiedź pozwala określić istotne dla procesu badawcze-
go elementy:

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: respondentka 
określa proces oddziaływania treści religijnych przez aspekt operacyjny; 
wskazuje na zależność pomiędzy nabyciem nowej wiedzy a sprawnością 
w rozmowach i dyskusjach na tematy religijne.

•	 Charakterystyka skutków: mobilizacja do systematycznego czytania Bi-
blii; nabycie kompetencji do uczestniczenia w sporach i dyskusjach na 
tematy religijne; poczucie lepszego pełnienia ról społecznych. 

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: przekonanie o priorytetowym znacze-
niu treści biblijnych dla orientacji życiowej.

Wyszczególnione w wypowiedzi elementy wskazują na szereg zmian, któ-
re wynikają z oddziaływania wiedzy religijnej. Jej autorka wskazuje dwie gru-
py zysków wynikających z uczestnictwa w KKB. Do pierwszej zaliczyć moż-
na te, które posiadają charakter religijny (Kurs Biblijny zmobilizował mnie 
do częstszego, bardziej systematycznego sięgania po słowo Boże). Natomiast 
w drugiej grupie są te, które mają charakter psychologiczno-socjologiczny 
(być lepszym człowiekiem, pracownikiem, żoną, matką) i odnoszą się do oso-
by respondentki oraz jej relacji z rodziną. Ważnym aspektem wynikającym 
z nabycia nowej wiedzy religijnej jest wskazanie innego charakteru dyskur-
su religijnego, którego kobieta jest aktywną uczestniczką (Czuję się pewniej, 
mam wiedzę, więcej argumentów w dyskusjach z innymi). Postawa, którą pre-
zentuje respondentka, wskazuje na typowe zachowania dorosłego wierzące-
go w zakresie odniesień normatywnych określonych w Dekalogu i pewnych 
identyfikacji z Kościołem. Wiara, nadzieja, wewnętrzny spokój oraz radość, 
o czym mówi respondentka, poprawiają jej dotychczasową obecność w co-
dzienności, ale nie wnoszą w jej życie nowej jakości. 

Poszukiwanie harmonii w życiu jest potrzebą, która ujawnia się w okresie 
średniej i późnej dorosłości w sposób szczególny. Eugeniusz U. emerytowa-
ny geodeta z Sandomierza interioryzację treści Kursu Biblijnego przeżywa 
w postaci uczucia radości, które przenosi się na otoczenie:

Moderacje i synergie harmonizujące
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244 Oddziaływania organizujące. Modele „galeria”

(…) Uczestnictwo w Kursie pozwoliło mi zrozumieć niektóre wydarzenia Sta-
rego Testamentu, które były przygotowaniem do przyjścia Chrystusa na Zie-
mię, a co najważniejsze, to to, że łatwiej mi teraz żyć, że na wszystko, co mnie 
spotyka, patrzę inaczej, że dużo rzeczy potrafię sobie wytłumaczyć i ta  radość, 
jakiej doznaję udziela się w rodzinie, w której żyję i która promieniuje na ludzi, 
wśród których żyję i spotykam się codziennie. Ktoś powie, że piszę o tych moich 
odczuciach niekonkretnie, ale to nie jest tak. Mam wrażenie, że różne wątki 
mojej wiedzy religijnej rozwijają się we mnie i powodują, że czuję się lepiej. 
Ten wewnętrzny porządek ma dwa wymiary: pierwszy jest jakby izolowany 
od świata zewnętrznego i mało się odnosi do moich przeżyć codzienności. Ta 
izolacja od przykrych wydarzeń życiowych jakby stabilizuje moje życie reli-
gijne. Zewnętrzny porządek mojego świata odnosi się do mojej codzienności 
i polega na oświecaniu moją wiarą spraw najbardziej codziennych jakie sobie 
tylko można wyobrazić – moje życie rodzinne, kontakty ze znajomymi, życie 
zawodowe. Te dwa porządki mojego świata zazębiają się z sobą i powodują, że 
mój świat wydaje się być uspokojony, lepszy i uporządkowany.

(E.U., lat 73, wykształcenie wyższe).

Autor tej wypowiedzi bardzo zwięźle i precyzyjnie określa elementy istot-
ne dla analizowanego procesu:

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: respondent 
akcentuje znaczenie wybranych wydarzeń Starego Testamentu. 

•	 Charakterystyka skutków: zrozumienie kluczowych, w odczuciu respon-
denta, problemów Starego Testamentu; komfort życiowy; odkrycie racjo-
nalności świata; optymizm i radość w relacjach z innymi ludźmi. 

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: odkrycie integralności Starego i Nowe-
go Testamentu oraz związków treści biblijnych z własnym życiem.

Wskazane podczas analizy skutki zdobytej wiedzy umożliwiają mężczyź-
nie nowe spojrzenie na codzienność. To również nowa jakość spostrzegania 
własnej religijności i realistyczna ocena poziomu samowiedzy oraz nowa ja-
kość w relacjach interpersonalnych z rodziną i innymi osobami. Respondent 
zwraca również uwagę na egzystencjalne ułatwienia wynikające z nowej wie-
dzy i towarzyszących jej pozytywnych emocji. Być może mocny akcent po-
stawiony na radość jako nowy styl relacji w rodzinie stanowi dla responden-
ta wyjątkowe poczucie satysfakcji z możliwości harmonijnego, wzajemnego 
funkcjonowania wielu pokoleń. Charakter zmian powodowanych wpływem 
nabytej wiedzy religijnej wskazuje na powstanie nowej jakości, która wystę-
puje w sferze duchowej, emocjonalnej i intelektualnej.
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Przytoczone powyżej przykłady oddziaływań harmonizujących odnoszą 
się do sytuacji ze zmianą modelującą codzienność dorosłego uzyskiwaną 
podczas kształcenia religijnego (narracja S.R.) oraz do oddziaływań, w któ-
rych dostrzec można nową jakość (narracja E.U.). Procesy lub ich skutki 
charakteryzujące się nową jakością można zinterpretować jako te, które uru-
chomiła synergia harmoniczna. Określenie synergii harmonicznej odwołuje 
się do klasycznego rozumienia harmonii jako sytuacji pewnego uporządko-
wania, zgody, równowagi między ciałem i umysłem, między uczuciami i in-
telektem, jako rodzaj wewnętrznego uciszenia. Nie istnieje jedna definicja 
harmonii i jej rozumienie tego, co kryje się za tym pojęciem jest również 
różne1. Stąd rozsądnym wydaje się sformułowanie warunków minimalnych 
do jej zaistnienia. Można przyjąć, że są nimi: oczekiwana i optymalna konfi-
guracja pomiędzy miarami posiadającymi biegunowe przeciwstawienia lub 
pomiędzy ontologiami parzystymi, które przedstawiają dla podmiotu istotną 
wartość2. 

W odniesieniu do dorosłego spotkanie z treściami religijnymi może wy-
wołać podwójny efekt. Pierwszym z nich będzie wpływ moderujący, dzię-
ki któremu następuje zwiększenie uporządkowania i równowagi, uzyskanie 
pewnego kompromisu lub zgody czy osiągnięcie stanu pozytywnych uczuć. 
W odniesieniu do wiary można uznać, że będzie to zgodność pomiędzy 
wyznawaną wiarą a realizowaną dorosłością (Wniósł [Kurs – przyp. A.W.] 
w codzienne moje życie więcej wiary, nadziei, wewnętrznego spokoju, a przez 
to i radości do całej rodziny). Zgodność ta może zachodzić w przestrzeni zda-
rzeń fizycznych, werbalnych lub symbolicznych. Odpowiedniość ta dotyczy 
również aktywności psychicznej (postawy, poglądy, emocje, uczucia) oraz 
duchowej3. Wybór czynników, które budują harmonię jest określony przez 
obszar, którego największym beneficjentem jest w danym okresie dorosły. 
Dorosły wierzący odnosi swoją harmonię do zgodności między własną oso-
bą a wiarą i jej treściami. Drugim może być oddziaływanie, które posiada 
znamiona nowej jakości, czyli oddziaływanie synergiczne. Harmonia może 
wówczas wynikać ze szczegółowych uzgodnień czynników wpływających na 
jakość wiary i realizacji zadań codzienności (uczestnictwo w Kursie pozwoli-
ło mi zrozumieć niektóre wydarzenia Starego Testamentu, (…), a co najważ-

1 Zob. R. Jaworski, Harmonia i konflikty, Wyd. UKSW, Warszawa 2006.
2 Jest to rozumienie bliskie temu, co E. Erikson określa jako poszukiwanie wewnętrznej 

jedności. Zob. M. Sękowska, art. cyt., s. 116.
3 Zob. R. Jaworski, dz. cyt., s. 58-125.

Moderacje i synergie harmonizujące
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niejsze, to to, że łatwiej mi teraz żyć, że na wszystko co mnie spotyka patrzę 
inaczej). Świadomość własnego rozwoju i poczucie samorealizacji w doro-
słym życiu mogą być przesłankami do poczucia satysfakcji, które w wymia-
rze pogłębionym może przyjmować formy intensywne w postaci pozytywnej 
koordynacji wszystkich czynników odpowiedzialnych za własne szczęśliwe 
życie. W tym znaczeniu poczucie harmonii może odnosić się do pozornie 
„małych” zdarzeń, które poprzez wiarę nabierają nowej wagi i znaczenia dla 
osoby dorosłego (dużo rzeczy potrafię sobie wytłumaczyć i ta radość, jaką do-
znaję, udziela się w rodzinie, w której żyję i która promieniuje na ludzi, wśród 
których żyję i spotykam się codziennie). Teoria „małej harmonii” dopuszcza 
więc przyczyny w postaci zdarzeń codzienności, które w perspektywie wia-
ry nabierają głębokiego znaczenia, które determinuje jakość odczuć global-
nych, jakim jest harmonia4.

Synergia harmoniczna jest „zdarzeniem”, które wynika ze spotkania wie-
dzy religijnej i zadań dorosłości. Jej doświadczenie zmienia jakość realizacji 
zadań dorosłości i nie ogranicza się ono jedynie do ich ulepszenia (te dwa 
porządki mojego świata zazębiają się z sobą i powodują, że mój świat wydaje 
się być uspokojony, lepszy i uporządkowany). Doświadczenie synergii harmo-
nizującej posiada naturę globalną i wpływa na całą osobowość dorosłego. 
Jest to również doświadczenie intensywne i pamięć o nim jest pieczołowicie 
przechowywana i może służyć dorosłemu jako odniesienie do sytuacji głębo-
kiego doświadczania wiary. Harmonia wiary, religijności i zadań dorosłości 
uzyskiwana poprzez kształcenie religijne może nadawać nową jakość życiu 
dorosłego (mam wrażenie, że różne wątki mojej wiedzy religijnej rozwijają się 
we mnie i powodują, że czuję się lepiej). 

Obecność harmonii w tych obszarach może przyjmować w życiu doro-
słego wiele form intensywności5, począwszy od odczuć niemal mistycznych, 

4 W odniesieniu do treści o charakterze religijnym warto przytoczyć dyskusje na temat 
charakteru literatury katolickiej z okresu międzywojennego: Panowała zgoda, co do tego, że 
literatura katolicka powinna być wolna od dydaktyzmu i moralizatorstwa. Dominować w niej 
miał pierwiastek emocjonalny. Twórcy powinni zwracać uwagę na fakt, że religijność to nie 
tylko tradycja i wiara ojców, ale również pamiętać, że istota katolicyzmu nie sprowadza się do 
konfesjonału jako antidotum na lęk przed potępieniem, ale jej celem było osiągnięcie równo-
wagi duchowej przez wiernych. M. Rzadkowolska, Czytelnictwo powieści w opiniach środo-
wisk katolickich II Rzeczypospolitej, Wyd. Ibidem, Łódź 2003, s. 52.

5 Charles Handy harmonizujące znaczenie religii w (po)nowoczesnym świecie ujmu-
je w postaci refl ksji: Właściwie rozumiane podejście religijne daje nam możliwość kontaktu 
z naszą prawdziwą istotą, a zwłaszcza z dobrem, które znajduje się w każdym z nas. Bywa-
łem w miejscach, które promieniują świętością – kiedyś w samotnej kaplicy przy wiejskim 
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poprzez formy pośrednie do cichej refleksji nad zgodnością własnego ży-
cia z zasadami wyznawanej wiary i radości wynikającej z obecności Boga 
w życiu duchowym (Ten wewnętrzny porządek ma dwa wymiary: pierwszy 
jest jakby izolowany od świata zewnętrznego i mało się odnosi do moich prze-
żyć codzienności). Tak różne intensywności doświadczania przez dorosłego 
poczucia harmonii powodują, że znaczenie synergii harmonizującej nabiera 
dodatkowego znaczenia dla rozwoju dorosłego (Zewnętrzny porządek moje-
go świata odnosi się do mojej codzienności i polega na oświecaniu moją wiarą 
spraw najbardziej codziennych, jakie sobie tylko można wyobrazić – moje życie 
rodzinne, kontakty ze znajomymi, życie zawodowe). Synergia harmonizująca 
w określonych sytuacjach realizacji zadań dorosłości może prowadzić do sta-
łej zmiany jakości życia poprzez wprowadzenie relacji stabilizujących świat 
dorosłego w większości jego istotnych aspektów. 

Synergia harmoniczna odnosząca się do wiary i religijności nie tylko na-
pełnia bogatymi sensami świadomość i duchowość dorosłego, ale również 
sprzyja powstaniu odczuć, które z powodów metodologicznych, podobnie 
jak synergia, są rzadkim obiektem badań naukowych. Należy do nich z pew-
nością szczęście, które jest w wysokim stopniu skorelowane z odczuciem 
harmonii. Szczęście jako silna emocja towarzysząca poczuciu harmonii wia-
ry i religijności jest czynnikiem umacniającym wielką atrakcyjność tej sy-
nergii. Wiedza religijna ułatwiająca porządkowanie problemów duchowości 
i samookreślenie w rodzinie, pracy zawodowej i społeczeństwie są istotne 
dla osoby dorosłego wierzącego, ponieważ synergia, która może się ujawnić 
w takiej sytuacji, odnosi się do sfery odczuć i poglądów całościowych. Uczu-
cia radości i szczęścia towarzyszące poczuciu harmonijności są jednocześnie 
„gratyfikacją” za trud i wysiłek egzystencjalny oraz za religijność i głęboką 
wiarę (Ta izolacja od przykrych wydarzeń życiowych jakby stabilizuje moje 
życie religijne). 

domu w Toskanii, gdzie mnisi przez całe pokolenia modlili się, ale nie zostawili po sobie 
żadnych ozdób ani widzialnych znaków, tylko ślad obecności i modłów. Przebywając w ta-
kich miejscach możemy wniknąć we własne sumienie i zastanowić się nad swoim życiem. 
Życie gdzieś w milczeniu i spokoju jako dyscyplinie codziennej, dzień po dniu, oczyszcza 
umysł. Można to nazwać, jeśli chcecie, modlitwą albo medytacją. Piękno w każdej swojej 
formie, wielka muzyka, wspaniałe budowle – wszystko to podnosi na duchu i nie może być 
złe. Najpiękniejsze rytuały religijne stają się natchnieniem – wciągają, pozwalają oczyścić się 
ze spraw, których się wstydzisz, podnoszą cię, a potem znów oddają światu. Łaźnia dla du-
szy. Ch. Handy, Głód ducha. Poza kapitalizm. Poszukiwanie sensu w nowoczesnym świecie, 
Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 74.

Moderacje i synergie harmonizujące
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Raz doświadczone poczucie harmonii wynikające z posiadanej wiedzy 
religijnej może stanowić zachętę do podejmowania edukacji6. Znaczenie 
synergii harmonicznej dla rozwoju dorosłego posiada charakter specyficz-
ny przede wszystkim ze względu na intensywne pozytywne doświadczenie 
towarzyszące uczeniu się i nabywaniu wiedzy. Pozytywne odczucia i uczu-
cia, to przede wszystkim poczucie zgodności posiadanej i nabywanej wie-
dzy z charakterem otaczającej rzeczywistości i wyznawanej wiary. Poczuciu 
zgodności tej towarzyszy również poczucie sensowności. Synergia harmo-
niczna sprzyja przede wszystkim rozwojowi duchowemu dorosłego, gdyż 
nie ustanawia nowych jakości wiedzy, lecz zespala tę wiedzę z osobą doro-
słego poprzez odczucie zgodności tego, co racjonalne i uczuciowe, osobowe 
i transcendentne. 

Synergia harmoniczna może być ważnym doświadczeniem rozwojowym 
dorosłego z powodu intensywności jej doświadczania. Jej pozytywny cha-
rakter, który może występować w różnych okresach życia staje się wartością 
samoistną, ku której w swoim rozwoju zmierza dorosły. Na podobieństwo 
freudowskiego „libido” synergia harmoniczna przyciąga dorosłego w sfe-
rze doświadczeń transcendentalnych, estetycznych, duchowych. Ujawnia 
wszechstronne zależności, które wzmacniają jedność poznania i samopozna-
nia, sens istnienia i mistyczny porządek świata. Synergia harmoniczna jest 
tym samym centrum swoistej nobilitacji jednostki wobec ułomności i ogra-
niczeń człowieka w jego życiu.

6 Za warunek trwałości efektów synergii harmonicznej można uznać sam fakt podjęcia 
uczestniczenia w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym, który – zwłaszcza dla osób w wie-
ku senioralnym – był złożonym przedsięwzięciem organizacyjnym i intelektualnym. Po-
ziom merytoryczny prezentowanych w trakcie KKB treści, systematyczny oraz programowy 
charakter kształcenia i w końcu system ewaluacji wiedzy uczestników KKB daje podsta-
wy, do określenia tego kursu mianem quasi akademickiego i quasi e-learningowego, jeżeli 
mieć na uwadze, że „e-” posiadało wymiar klasycznej formuły pocztowej realizowanej przez 
Pocztę Polską Przedsiębiorstwo Wyższej Użyteczności Publicznej. Jeżeli uczestniczenie do-
rosłych w tak określonym kursie uznać za sprzyjający samodzielnemu zdobywaniu wiedzy, 
to można to uznać za jeden z istotnych filarów efektywności procesu całożyciowego uczenia 
się. Zob. B. Matwijów, Kształcenie akademickie w perspektywie uczenia się przez całe życie, 
w: W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, pr. zb. pod red. D. Skulicz, Wyd. UJ, 
Kraków 2004, s. 88.
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7.3. Model z synergią harmoniczną

Możliwości organizującego charakteru synergii harmonicznej w co-
dzienności dorosłego ilustruje sposób działania Eugeniusza U. (zob. s. 244). 
Mężczyzna doświadcza harmonii w swoim życiu, co uznaje głównie za sku-
tek zrozumienia niektórych wydarzeń Starego Testamentu (uczestnictwo 
w Kursie pozwoliło mi zrozumieć niektóre wydarzenia Starego Testamentu). 
Harmonia ta umacnia jego poczucie sensowności (dużo rzeczy potrafię sobie 
wytłumaczyć), a zdobyta wiedza otwiera nowe możliwości adaptacyjne w do-
tychczasowych warunkach (na wszystko, co mnie spotyka, patrzę inaczej). To 
bezpośrednie odniesienie zadań dorosłości do treści religijnych wskazuje na 
doświadczanie przez mężczyznę również oddziaływań o charakterze bazo-
wym. Czynniki te zostały uznane za zmienne jawne egzogeniczne prezen-
towanego modelu. Przyjmując przedstawione powyżej cechy za charaktery-
styczne dla obecności w świecie dorosłych osoby doświadczającej synergii 
harmonizującej, uznano, że ich oddziaływania na zadania dorosłości zacho-
dzą w obecności kilku znaczących czynników, takich jak: „postrzeganie lu-
dzi” (…łatwiej mi teraz żyć, …tą radość, jakiej doznaję, udziela się w rodzinie, 
w której żyję i która promieniuje na ludzi, wśród których żyję), „stosunek do 
wiedzy religijnej” (mam wrażenie, że różne wątki mojej wiedzy religijnej roz-
wijają się we mnie i powodują że czuję się lepiej) oraz zachodzą w wyniku 
„spójności w myśleniu i działaniu” (te dwa porządki mojego świata zazębiają 
się z sobą i powodują że mój świat wydaje się być uspokojony, lepszy i uporząd-
kowany). Czynniki te obok stałych kontekstów proponowanych modeli, jaki-
mi są określona synergia i kształtowanie własnej religijności, zostały uznane 
za zmienne niejawne modelu z synergią harmoniczną (zob. ryc. 7.3.1.).

Wskazane powyżej oddziaływania i konteksty, w których mają one miej-
sce oraz opowiedziane przez mężczyznę doświadczenia pozwalają ulokować 
skutki zdobytej wiedzy religijnej we wszystkich obszarach zadań dorosłości 
(rodzinnych, zawodowych, społecznych i egzystencjalnych). Jest to pierw-
szy z dotychczas skonstruowanych modeli, w którym występują wszystkie 
możliwe zmienne endogeniczne. Warto przy tym zauważyć, że autor narracji 
jest osobą w okresie późnej dorosłości, statystycznie w zaawansowanym wie-
ku emerytalnym (w wieku 73. lat), a mimo to odnosi on doświadczaną har-
monię do życia zawodowego. Można przypuszczać, że jest to nawiązanie do 
pogodzenia się z rolą emeryta i umiejętnością rozwojowego zagospodarowa-
nia tego okresu życia. Interpretacja czynników wyodrębnionych w narracji

Model z synergią harmoniczną
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Synergia
harmoniczna

Oddziaływania
harmoniczne

Postrzeganie innych
ludzi

Stosunek do wiedzy
religijnej

Kształtowanie
własnej religijności

Oddziaływania
dostosowawcze

Poczucie sensu

Zadania
rodzinne

Zadania
egzystencjalne

4,661

1,582

1,582

1,582

Zadania
zawodowe

Oddziaływania
bazowe

Jedność w myśleniu
i działaniu

Zadania
społeczne

ryc. 7.3.1. Model z synergią harmoniczną

E.U. pozwoliła skonstruować model, w którym relacje rozkładają się w wy-
jątkowo uporządkowany sposób. Graficzna interpretacja narracji zdaje się 
potwierdzać dostrzeżoną w działaniach mężczyzny harmoniczność. Oddzia-
ływania wiedzy religijnej wchodzą w relacje z wyodrębnionymi kontekstami, 
a te z kolei we wzajemne zależności pomiędzy sobą i pośredniczą w oddzia-
ływaniu na poszczególne zadania dorosłości. Przy czym zapośredniczenie 
to jest wyjątkowo rozległe, gdyż tylko w dwóch przypadkach („synergia 
harmoniczna” i „kształtowanie własnej religijności”) wskazano bezpośred-
nie relacje pomiędzy zmiennymi latentnymi i zmiennymi jawnymi endo-
genicznymi. Należy zauważyć, że w przypadku czynnika „kształtowanie  
własnej religijności” można mówić o swego rodzaju zapożyczeniu zachodzą-
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cym w wyniku wzajemnej relacji zachodzącej pomiędzy tymi dwoma zmien-
nymi latentnymi. 

W efekcie przeprowadzonej interpretacji przyjęto, że bezpośrednie od-
niesienie synergii harmonicznej zachodzi w kierunku wszystkich grup zadań 
dorosłości. Natomiast czynnik określony jako „kształtowanie własnej reli-
gijności” tylko w odniesieniach do zadań egzystencjalnych. Za tym przypo-
rządkowaniem stoi podział skutków studiowania Biblii przez autora narracji, 
który wyraźnie wskazuje na wewnętrzny i zewnętrzny porządek jego relacji 
kształtowany przez zdobytą wiedzę religijną. Odniesienia te świadczą o do-
świadczaniu przez dorosłego równowagi w obszarach relacji względem siebie, 
innych ludzi i transcendencji. Stają się one jednocześnie bardzo sugestywną 
ilustracją możliwości, jakie daje synergia harmoniczna. Pokazują one natu-
ralną potrzebę uzyskiwania równowagi w sferze materialnej i duchowej. 

Model ukształtowany według opisanych powyżej założeń spełnia wymogi 
racjonalności, uzyskując zbieżność w 14 kroku iteracji przy wartości funkcji 
rozbieżności wynoszącej 2,55. Wysokie wartości parametrów ścieżkowych 
(1,582) otrzymały relacje od synergii harmonicznej do zadań rodzinnych, 
zawodowych i społecznych, a wyjątkowo wysokie (4,661) od kształtowania 
własnej religijności do zadań egzystencjalnych. Zdają się one potwierdzać 
harmoniczność, która była podstawą konstruowania tego modelu. Pokazują 
potrzebę uporządkowania świata zewnętrznego i wewnętrznego, która jest 
naturalnym przejawem stawania się dorosłym. W odczuwaniu owego upo-
rządkowania wiedza religijna może odgrywać ważą rolę, gdyż umożliwia 
uzyskiwanie harmonii nie tylko w sferze poznawczej, społecznej czy zawo-
dowej, ale przede wszystkim egzystencjalnej. Zastanawiający jest brak wy-
sokich wartości parametrów ścieżkowych w innych obszarach modelu. Sy-
tuacja taka może wynikać z tego, że synergia harmoniczna zachodzi w mało 
spektakularnych warunkach. Można powiedzieć, że występuje ona w ruty-
nowych zdarzeniach codzienności. Kształtowane przez nią doświadczenia 
są emocjonalnie pozytywne, rodzące poczucie szczęścia, przez co są wyjąt-
kowo pożądane. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że pozytywne 
doświadczenia są przez dorosłego pieczołowicie przechowywane w pamięci, 
ale ich rozwojowy charakter często jest doceniany dopiero z odroczonej per-
spektywy czasowej. Wynika z tego, że dorosły, uczestnicząc w wydarzeniach 
rodzących w nim poczucie szczęścia, chce je zatrzymać jak najdłużej, a jed-
nocześnie lęka się, by korzystając z dobrodziejstwa, jakie one niosą, tego nie 
utracił. Tę odroczoną perspektywę skutków zdaje się potwierdzać wysoka 
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wartość parametru relacji zachodzących pomiędzy „kształtowaniem własnej 
religijności” i „zadaniami egzystencjalnymi”. Z perspektywy chrześcijańskiej 
można w tych postawach dopatrywać się nie tyle lęku przed utratą szczę-
ścia, ile raczej nadziei na osiągnięcie jego pełni w wieczności. W treściach 
biblijnych ta perspektywa nadziei jest szczególnie obecna. Być może dla-
tego kształcenie biblijne cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Oznacza 
to, że powinno ono uwzględniać zarówno poziom dotychczasowej wiedzy 
uczestników, jak i formy, które będą adekwatne do aktualnych możliwości 
dorosłych.

7.4. Moderacje celowościowe i synergie teleologiczne

Część analizowanych narracji ukazuje zależności między wiedzą religij-
ną a formułowaniem celów życiowych dorosłego w różnych perspektywach 
czasowych. Dla wieku senioralnego są to często rozważania o charakterze 
eschatologicznym i dotyczą spraw związanych ze śmiercią. Dla młodszych 
dorosłych są to problemy codzienności odnoszące się do budowania celów 
strategicznych w perspektywie wyznawanego systemu wartości, religijności 
i wiary. Odniesienia te najczęściej posiadają charakter optymistyczny. Cele 
swojego życia optymistycznie formułuje Karolina Z., nauczycielka języka 
polskiego ze Szczecina:

(…) Zbliżanie się do wieku emerytalnego nie jest łatwe. Jeszcze pracuję za-
wodowo, chociaż mam zamiar za rok się wycofać i potem już tylko pomagać 
w wychowaniu wnuczek. Staram się przekonać siebie, że okres starości nie musi 
być stagnacją, że mogę jeszcze dać z siebie dużo swoim bliskim. Dobrze za-
częłam, bo przeszłam cały Kurs Biblijny, który odkrył mi na nowo sens życia 
i pogłębione znaczenie mojej religii. Szkoda, że tak późno dowiedziałam się 
o tym kursie, bo może moje życie inaczej by się ułożyło, gdybym ukończyła 
KKB dwadzieścia albo trzydzieści lat temu? (…) A poza tym może będę miała 
więcej czasu na modlitwę i dalsze poznawanie Pisma Świętego – przecież staję 
się coraz młodsza dla Pana Boga! 

(K.Z., kobieta, lat 66, wykształcenie wyższe).

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: wpływ treści 
Kursu na spostrzeganie własnego życia i religii i jednoczesne ubolewanie, 
że możliwość wcześniejszego ukończenia kursu mogłaby istotnie zmienić 
wcześniejsze życie. 
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•	 Charakterystyka skutków: projekcja przyszłości ze wskazaniem na po-
moc rodzinie i kontynuację pogłębienia własnej religijności.

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: poczucie stawania się coraz „młod-
szym” dla Boga sugeruje przekonanie o możliwości realizacji jeszcze wie-
lu zadań życiowych.

Perspektywa przejścia na emeryturę powoduje u respondentki pojawienie 
się rozważań dotyczących przyszłości. Wymienione projekty działań, mimo 
pozytywnego charakteru i niewątpliwego wpływu na rozwój respondentki, 
nie stanowią nowej jakości. Wpływ treści religijnych nie jest w żadnym miej-
scu narracji krytyczny dla dostrzeżenia istotnie nowych działań i kompeten-
cji (Kurs Biblijny, (…) odkrył mi na nowo sens życia i pogłębione znaczenie 
mojej religii). Oryginalnym w wymiarze teologiczno-literackim jest stwier-
dzenie: przecież staję się coraz młodsza dla Pana Boga!, lecz w analizowanej 
narracji cytowana konkluzja nie wywołuje żadnych skutków dla respondent-
ki. Jest próbą (bardzo świadomą) zagospodarowania okresu późnej dorosło-
ści (staram się przekonać siebie, że okres starości nie musi być stagnacją, że 
mogę jeszcze dać z siebie dużo swoim bliskim). Nie ma w powyższej narracji 
potrzeby radykalnej zmiany, raczej jest to potrzeba kontynuacji z akcentem 
na sferę życia rodzinnego i religijnego (a poza tym [mowa o opiece nad wnu-
kami przyp. A.W.] może będę miała więcej czasu na modlitwę i dalsze pozna-
wanie Pisma Świętego). Dalsze poznawanie Biblii jest deklaracją samokształ-
cenia permanentnego i całożyciowego. Końcowa sentencja respondentki jest 
radosną konstatacją wobec upływającego czasu i nieskończoności odniesień 
jej wiary.

Inną refleksję nad celowością życia nadesłał prawnik z Olsztyna. Swoje 
cele życiowe formułuje poprzez rozważania nad Księgą Hioba:

Po przerobieniu piątej i ostatniej części Kursu Biblijnego wybrałem do napi-
sania pracę pod tytułem: „Księga Hioba przedstawia zmagania się człowieka 
w zrozumieniu sensu cierpienia. Proszę przedstawić przebieg tego zmagania się 
oraz wyjaśnienie przyniesione przez chrześcijan”. Zrozumiałem sens dramatu 
Hioba. Zrozumiałem to, że życie należy zaakceptować takim, jakie ono jest. 
Nawet wraz z cierpieniem i to cierpieniem niezawinionym, które leży w pla-
nach Bożych. Każde cierpienie nabiera pełnego sensu w tajemnicy odkupienia 
i zbawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dało to mi motywację, do podję-
cia stałej nieodpłatnej współpracy z jedną z placówek opieki paliatywnej. Ofia-
ruję to, co mam najlepszego, czyli wiedzę prawniczą, którą jako radca praw-
ny używam na co dzień. Regularnie konsultuję i wspomagam w doradztwie 
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kierownictwo tej placówki, bo problemów jest bez liku. Będę pomagać dopóki 
starczy mi sił. Może i ja kiedyś wyląduję w tej placówce jako pacjent z łóżkiem 
na pół roku? Modlę się… 

(Ł.W., mężczyzna, lat 58, wykształcenie wyższe).

Analiza narracji pozwala wskazać liczne odniesienia związane z codzien-
nością i uczeniem się w następujących obszarach:

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: szczególne za-
interesowanie respondenta Księgą Hioba, rozważania w trakcie poznawa-
nia Księgi Hioba na temat sensu ludzkiego cierpienia. 

•	 Charakterystyka skutków: podjęcie decyzji o bezterminowej nieodpłat-
nej pomocy radcowskiej dla kierownictwa ośrodka opieki paliatywnej, 
umocnienie religijności i wiary.

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: nowe spojrzenie na cierpienie i w kon-
sekwencji pomoc prawnicza w placówce opieki paliatywnej.

W przypadku autora powyższej narracji zmiana w postrzeganiu celowo-
ści działania dokonuje się poprzez zderzenie wiedzy religijnej z cierpieniem 
spotykanym w hospicjum. Dramat Hioba służy respondentowi do sformu-
łowania sensu ludzkiego cierpienia, niezależnie od jego zasadności. Cierpie-
nie niezawinione posiada specjalny status, ponieważ jego uzasadnienie jest 
w opozycji wobec klasycznej argumentacji. Jedyną metodą zrozumienia tego 
cierpienia jest przykład Hioba i odniesienie cudzego i własnego cierpienia do 
interpretacji teologicznej. Religijne i filozoficzne rozważania na temat Hio-
ba doprowadziły respondenta do podjęcia decyzji w zakresie poradnictwa 
prawnego na rzecz placówki paliatywnej. Przejście od ogólnych rozważań 
o sensie ludzkiego cierpienia do praktycznych przedsięwzięć nosi znamio-
na nowej jakości między innymi dlatego, że jest nieodpłatna, bezterminowa 
i przydatna dla placówki, której misją jest opieka nad ludźmi cierpiącymi. 
Forma działań altruistycznych ze strony respondenta wypływa z jego wraż-
liwości i przemyśleń religijnych zainicjowanych treściami Kursu Biblijnego 
bez potrzeby budowania dobrego wizerunku własnej osoby dla celów pu-
blicznych. Pragmatyzm działania ukryty jest jedynie w myśli, że być może 
także respondent znajdzie się w sytuacji, że będzie zmuszony do korzystania 
z opieki tej placówki. 

Przytoczone powyżej przykłady oddziaływań celowościowych odnoszą 
się do sytuacji zmian modelujących przyszłość (narracja K.Z.) oraz do od-
działywań, w których pojawia się jakościowo nowa perspektywa (narracja 
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Ł.W.). Nowa jakość w określaniu celów warunkowana wiedzą religijną po-
zwala uznać, że ma w niej swój udział synergia teleologiczna, która ułatwia 
ich formułowanie w relacji: wiedza religijna – zadania dorosłości.

Formułowanie celów7 odgrywa istotną rolę w procesie samorealizacji 
dorosłego, ponieważ jest elementem pewnej niezbędnej racjonalności. For-
mułowanie celów życiowych pełni przy tym kilka funkcji. Stanowią one wy-
tyczną w podejmowaniu działań zmierzających do ich realizacji. Jakość tych 
celów, trudności w osiągnięciu, horyzont czasowy ich realizacji to tylko nie-
które czynniki określające cele życiowe jako pewne wyobrażenia, ku którym 
zmierza dorosły. Precyzując kwestie terminologiczne, należy przyjąć, że jako 
cel uznaje się pewien pogląd dorosłego odnoszący się w sposób istotny do 
jego życia. Oznacza to, że cel jest przyszłym stanem rzeczywistości, w której 
dorosły aktualnie żyje i który jest do zrealizowania przez niego samego lub 
wespół z innymi. Prawdopodobieństwo realizacji tego zamierzenia weryfi-
kowane jest poprzez średnie prawdopodobieństwo osiągnięcia podobnych 
celów przez innych dorosłych oraz ocenę własnych możliwości i potrzeb8. 
Nikłe prawdopodobieństwo lub brak realnej szansy na realizację celu prze-
nosi tę kategorię w obszar marzeń i fantazji, które choć istotne dla funkcjo-
nowania dorosłego mają inny status praktyczności9.

Synergia teleologiczna jest pewnym aktem porządkującym życie dorosłe-
go poprzez przekazanie możliwości rozumienia etapów i celów życiowych 
w innej perspektywie niż tylko pragmatycznej. Sfera aksjologiczna, którą 
uruchamia ta synergia, wprowadza wartości inspirowane wiarą. Modyfikują 
one dotychczasowe systemy wartościujące i przybliżają dorosłego do celów, 
które stawia przed nim religia (zrozumiałem to, że życie należy zaakcepto-
wać takim, jakie ono jest. Nawet wraz z cierpieniem i to cierpieniem niezawi-
nionym). Synergie teleologiczne odnoszące się do różnych zadań dorosłości 
mogą się nawzajem wzmacniać i wnosić dodatkowe treści religijne do życia 
dorosłego. Synergia teleologiczna odnosi się więc do większości zadań doro-

7 Tadeusz Pszczołowski, nestor polskiej prakseologii celem nazywa zamierzone zda-
rzenie – stan rzeczy albo zmianę, które w przyszłości wywoła działający świadomie człowiek 
lub ogólnie biorąc, celem nazywamy to, do czego zmierza sprawca w swej skutecznej działal-
ności. T. Pszczołowski, Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii, Wyd. Wiedza 
Powszechna, Warszawa 1976, s. 175.

8 Zob. J. Kozielecki, Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Wyd. „Żak”, Warsza-
wa 2004, s. 27-29.

9 Kategorię celów realnych można określić jako obiektywnie wykonalne, leżące w grani-
cach możliwości człowieka. Celowi realnemu autor przeciwstawia cele nierealne i utopijne. 
T. Pszczołowski, dz. cyt., s. 176.
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słości, choć najmocniej zaznacza się w odniesieniach związanych z horyzon-
tem czasowym (będę pomagać, dopóki starczy mi sił). 

Kształcenie religijne na poszczególnych etapach życia człowieka jest czę-
ścią współczesnej edukacji społecznej stąd wiele treści religijnych, symboli, 
tradycji i zwyczajów partycypuje w społecznych schematach realizacji celów 
związanych z zadaniami dorosłości (dało to [zrozumienie cierpienia – przyp. 
A.W.] mi motywację, do podjęcia stałej nieodpłatnej współpracy z jedną z pla-
cówek opieki paliatywnej.). W kontekście niektórych praktyk religijnych 
wręcz rodzi się pytanie o to, na ile są to działania wynikające z ich rozumie-
nia i potrzeb religijnych, a na ile jest to tylko realizacja schematów przypisa-
nych zadaniom dorosłości (np. tradycja ochrzczenia dziecka po urodzeniu, 
ślubu kościelnego, innych sakramentów, czy praktyk związanych z sytuacją 
choroby lub śmierci). Można zatem uznać, że synergia teleologiczna odgry-
wa w realizacji zadań dorosłości znaczącą rolę, przede wszystkim z tego po-
wodu, że wiedza religijna wpływa inspirująco i moderująco na formułowanie 
zadań dorosłości i celów weń wchodzących (ofiaruję to co mam najlepszego, 
czyli wiedzę prawniczą, którą jako radca prawny używam na co dzień). Wy-
nikająca z niej synergia teleologiczna, to pewna konsekwentna strategia od-
niesienia zadań dorosłości wobec celów na różnym horyzoncie czasowym. 
Najdalszy horyzont czasowy odnoszący się do życia przyszłego odgrywa 
w życiu dorosłego, zwłaszcza w późnej dorosłości, duże znaczenie. Proble-
matyka eschatologiczna determinuje wizję świata przyszłego i wprowadza 
szereg znaczących korekt w realizację celów „dorosłości doczesnej”. 

Drugim czynnikiem, który wpływa znacząco na formułowanie zadań 
dorosłości w każdym wieku jest śmierć osób, które są bliskie dla dorosłego. 
Spotkanie śmierci redefiniuje nierzadko strukturę i jakość celów życiowych. 
W obliczu dramatu odejścia bliskich treści religijne mogą stać się obszarem 
bezpiecznej interpretacji świata, w którym poczucie beznadziei i chaosu jest 
zastąpione porządkiem doczesnym i wiecznym (może i ja kiedyś wyląduję 
w tej placówce jako pacjent z łóżkiem na pół roku? Modlę się…). Inne obszary 
weryfikujące synergię teleologiczną, to sytuacje choroby i cierpienia, które 
ukazują ułomność ludzkiego życia i jego egzystencjalną mitręgę10. Ich formy 

10 Synergia teleologiczna może wynikać z naturalnych procesów rozwojowych człowie-
ka, procesu dojrzewania i starzenia. Stanisław Siek pisze, że wiele osób przechodzi kryzysy ob-
razu siebie między 45 a 60 rokiem życia. Utrata wigoru fizycznego, ubytek sił, choroby działają 
jak bodźce z wewnątrz ciała i powodują, że człowiek traci główną oś krystalizacyjna obrazu 
siebie. Czuje się kimś innym niż był i nie potrafi działać jak dotychczas, bo ma inny „obraz sie-
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chroniczne są powodem do nowego zwrócenia się do treści religijnej i wiary, 
która przynosi inny rodzaj rozumienia i doświadczania własnego bólu i cier-
pienia. Synergia teleologiczna jest wówczas efektywną drogą wspomagania 
dorosłego w jego zmaganiu się z chorobą i cierpieniem. Z tego też powodu 
głęboka i długotrwała choroba może nieść za sobą szereg zmian w wizji usy-
tuowania dorosłego w świecie i dorosły po tego typu doświadczeniach może 
istotnie zmienić swoje odniesienia religijne i egzystencjalne (Regularnie kon-
sultuję i wspomagam w doradztwie kierownictwo tej placówki, bo problemów 
jest bez liku).

Nie tylko eschatologiczny wymiar wiedzy religijnej11 oraz dramat śmieci 
bliskich i najbliższych może ukazywać synergię teleologiczną. Treści religij-
ne, zwłaszcza odnoszone do źródeł religijnych, takich jak Biblia, niosą za 
sobą propozycję pewnej nowej jakości życia dorosłego. Jest to propozycja 
przystająca do potrzeb i pragnień duchowych wszystkich osób wierzących. 
Nowa jakość życia nie ma przy tym charakteru obligatoryjnego, lecz jest do-
stępna dorosłemu pełniej przez otwarcie dorosłości na treści religijne.

7.5. Model z synergią teleologiczną

Synergia teleologiczna otwiera człowiekowi nową perspektywę realizowa-
nia, a przede wszystkim formułowania celów życiowych, zarówno bliższych, 
jak i dalszych. Sprzyja ona kształtowaniu nowego odniesienia do przyszłości 
i umożliwia nową perspektywę ewaluacyjną celów już realizowanych. Ten 
sposób oddziaływania wiedzy religijnej opisuje Ł.W. – prawnik z Olsztyna 
(zob. s. 253-254). W jego narracji można stosunkowo precyzyjnie wskazać 

bie”. Trzeba czasu, aby nowe elementy obrazu siebie wbudować w siebie. S. Siek, Formowanie 
osobowości, Wyd. ATK, Warszawa 1986, s. 285-286.

11 Thomas Merton, pokazując, że czas końca to czas braku miejsca, stwierdza, że w swym 
biblijnym sensie wyrażenie „koniec” niekoniecznie oznacza wyłącznie gwałtowny, nagły i zły 
koniec. Nie należy mylić eschatologii biblijnej z mglistą i pełną niepokoju eschatologią ludz-
kich przeczuć. Żyjemy w epoce, w której nakładają się na siebie dwie eschatologie: ta świeckich 
niepokojów i nadziei oraz ta objawionego spełnienia. Czasami bierze się po prostu tę pierwszą 
za drugą, czasami wynika to z całkowitego odrzucenia i rozpaczy tej drugiej. W rzeczy samej, 
patologiczny lęk przed gwałtownym końcem, który, jeśli dostatecznie się go rozbudzi, tak na-
prawdę staje się kiepsko zamaskowaną nadzieją na gwałtowny koniec, dostarcza coś w rodzaju 
klimatu zamętu i rozpaczy, w jakim urzeczywistniają się głębsze nadzieje eschatologii biblijnej 
– każdy jest bowiem zmuszony stanąć przed obliczem możliwości i albo je zaakceptować, albo je 
odrzucić. Th. erton, W natarciu na niewypowiadane, Wyd. Homini, Bydgoszcz 1977, s. 71.

Model z synergią teleologiczną
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typy oddziaływań wiedzy religijnej. Oddziaływaniom celowościowym towa-
rzyszą wpływy o charakterze sytuacyjnym (po przerobieniu piątej i ostatniej 
części Kursu Biblijnego wybrałem do napisania pracę… Zrozumiałem sens 
dramatu Hioba) i decyzyjnym (dało to [zrozumienie sensu dramatu Hioba – 
przyp. A.W.] mi motywację, do podjęcia stałej nieodpłatnej współpracy z jed-
ną z placówek opieki paliatywnej). Doświadczanie skutków tego typu oddzia-
ływań jest możliwe dzięki odkryciu sensowności podejmowanych działań 
(problemów jest bez liku. Będę pomagać dopóki starczy mi sił ). Czynniki te 
zostały uznane za zmienne jawne egzogeniczne modelu z synergią teleolo-
giczną. Poczucie sensowności, które jest ściśle związane z synergią teleolo-
giczną niejako wyznacza konteksty, które mogą wzmacniać jej skuteczność. 
W przypadku autora narracji są to: „określony system wartości” (ofiaruję to, 
co mam najlepszego), „odniesienia temporalne” (może i ja kiedyś wyląduję 
w tej placówce jako pacjent z łóżkiem na pół roku?) ze szczególną retrospekcją 
planów ukształtowanych w okresie wczesnej dorosłości12 (zrozumiałem to, 
że życie należy zaakceptować takim, jakie ono jest). Elementy te przyjmują 
w modelu postać zmiennych latentnych. Ł.W. w swojej narracji wskazuje, że 
wiedza religijna może wspomagać kształtowanie dorosłości w obszarze za-
wodowym (ofiaruję …wiedzę prawniczą, którą jako radca prawny używam 
na co dzień), społecznym (regularnie konsultuję i wspomagam w doradztwie 
kierownictwo tej placówki) i egzystencjalnym (każde cierpienie nabiera pełne-
go sensu w tajemnicy odkupienia i zbawienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa). 
Warto przy tym zwrócić uwagę na specyficzny sposób wspomagania zadań 
(w opisywanym przypadku zawodowych) poprzez synergię teleologiczną. 
Respondent nie wskazuje na doskonalenie kompetencji, lecz na nowy sposób 
ich wykorzystania. Te trzy grupy zadań dorosłości stanowią zmienne jawne 
egzogeniczne modelu z synergią teleologiczną (zob. ryc. 7.5.1.).

Graficzny układ modelu skonstruowany z wyżej wymienionych elemen-
tów wskazuje, że najbardziej dynamiczne obszary oddziaływań wyznaczane 
są przez synergię teleologiczną i poczucie sensowności. Należy zauważyć, że 
pomiędzy tymi czynnikami zachodzi współzależność wynikająca z ich na-
tury. Synergia teleologiczna ma miejsce w sytuacji nadawania nowej jakości 
formułowanym celom, co wymaga nowego – albo przynajmniej zmodyfiko-
wanego – uzasadnienia sensowności podejmowanych działań. W analizowa-

12 W modelu został ten element określony jako „sen o życiu”. Wyrażenie zaczerpnięte 
jest z koncepcji D. Levinsona, który młodemu dorosłemu przypisuje zadanie sprecyzowania 
celu nadrzędnego, jaki pragnie osiągnąć. Zob. L. Miś, art. cyt., s. 52-53.
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Synergia
teleologiczna

Oddziaływania
celowościowe

System wartości

Sen o życiu

Odniesienia
temporalne

Kształtowanie
własnej religijności

Oddziaływania
decyzyjne

Poczucie
sensowności

Zadania
zawodowe

Zadania
egzystencjalne

2,370

-1,873

1,871

-16,877

Zadania
społeczne

Oddziaływania
sytuacyjne

1,891

2,281

-9,651

1,536

ryc. 7.5.1. Model z synergią teleologiczną

nym przypadku obecność synergii teleologicznej odnosi się zarówno do zadań 
charakterystycznych dla dorosłości, jak i do kształtowania własnej religijno-
ści. Sytuacja ta może wynikać z charakteru treści uruchamiających synergię. 
Określenie nowych celów jest bowiem skutkiem zdobytej wiedzy religijnej 
i nowego rozumienia jej (przynajmniej niektórych) aspektów. W modelu 
tę sytuację ilustrują liniowe zależności pomiędzy zmiennymi latenntnymi. 
Układ ten wprost informuje o celowości podejmowanych przez dorosłego 
działań, a jednocześnie ukazuje szerokie spektrum doświadczania synergii. 
Takie zapożyczenie rodzi przekonanie o sensowności zachowań związanych 
z nowym sposobem określania celów życiowych. Za czynnik organizujący 
codzienność osoby doświadczającej synergii teleologicznej należy uznać ele-
ment określony jako „system wartości”. W narracji można dostrzec wielość 

Model z synergią teleologiczną
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czynników kształtujących go, ale także wywołujących kolejne zależności. 
Szczególny wpływ opowiedzenia się za konkretnym systemem wartości wy-
raża się w doświadczaniu jego bezpośrednich skutków na zadania społeczne 
oraz kształtowanie własnej religijności i w konsekwencji na określanie celów 
w obszarze zadań egzystencjalnych. 

Tak zinterpretowane relacje kształtujące obecność dorosłego w społecz-
ności pozwoliły na skonstruowanie modelu, który można uznać za racjo-
nalny. Uzyskał on zbieżność w 20. kroku iteracji, a wartość funkcji rozbież-
ności wynosi 0,68. Analiza wartości parametrów ścieżkowych zwraca uwagę 
na wysokie wartości ujemne kilku relacji. Szczególnie istotna wydaje się być 
wysoka wartość parametru zależności pomiędzy „synergią teleologiczną” 
i „systemem wartości” (-16,877). Sytuacja ta wskazuje na odmienność dzia-
łania Ł.W. od powszechnie obserwowanych postaw społecznych. Analizu-
jąc tę sytuację, należy pamiętać, że w standardowym myśleniu społecznym 
uznaje się, że to nie nowa jakość określania celów kształtuje system wartości, 
lecz odwrotnie – wartości określają nową jakość. 

Przyjęcie tego kierunku działań jest być może bardzo racjonalne, ale ogra-
nicza ono, a może nawet wyklucza, zasadność formacji religijnej dorosłych. 
Akceptując bowiem ten kierunek działań, zakłada się, że system wartości 
dorosłego nie powinien podlegać korektom i zmianom. Powszechność tego 
przekonania zdaje się potwierdzać wysoka ujemna wartość relacji od „syner-
gii teleologicznej do zadań egzystencjalnych”. Pokazuje ona, że w społecznym 
rozumieniu nowa jakość w określaniu celów nie powinna mieć miejsca. Tym 
społecznym standardom wyraźnie przeczy analizowana narracja Ł.W. Męż-
czyzna zbliżając się do późnej dorosłości, nie ogranicza się do rozliczania się 
z przeszłością i nowymi działaniami w niezobowiązujących obszarach (np. 
hobby). Przeciwnie, respondent swoją obecność w świecie dorosłych zaznacza 
nową jakością formułowania życiowych celów i sposobami ich realizacji. Co 
więcej, w tym procesie przyznaje on istotną rolę wiedzy religijnej. W omawia-
nym przypadku kształcenie religijne nabiera cech emancypacyjnych. Można 
nawet powiedzieć, że podejmując pracę edukacyjną z dorosłymi (opartą na 
źródłach religijnych), której celem jest wspomaganie indywidualnego rozwo-
ju w niektórych wymiarach osiąga ona cele emancypacyjne13.

13 Według cech poszczególnych modeli pracy edukacyjnej z dorosłymi, wskazanych 
przez Mieczysława Malewskiego, KKB można uznać za praktykę typową dla modelu hu-
manistycznego. Zob. M. Malewski, Modele pracy edukacyjnej z dorosłymi, „Teraźniejszość –  
Człowiek – Edukacja” 2000 nr 1(09), s. 47-63.
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7.6. Moderacje ograniczające i synergie zachowawcze

Niewielka część respondentów opisuje w swoich narracjach swoiste za-
trzymanie się na pewnej wiedzy religijnej i ograniczenie otwarcia lub na-
wet zamknięcie na wybrane treści religijne. Selektywny stosunek do treści 
religijnych według stopnia zgodności z posiadaną wiedzą religijną utrwala 
religijność dorosłego i jak pokazują narracje, wywołuje napięcia w ocenie 
rzeczywistości, zwłaszcza w sferze oceny przedstawicieli Kościoła i innych 
wierzących. Emerytowana lekarka zamieszkująca w mieście średniej wielko-
ści w Szczecińskiem treści religijne poddaje ocenie krytycznej w zależności 
od stopnia zgodności z własnymi przekonaniami: 

Kurs Biblijny ukończyłam z wielką radością, bo to był rzeczywiście kawałek 
dobrej wiedzy religijnej. (…) Największa jego zaleta, to systematyczny charak-
ter prezentacji treści religijnych oraz tempo nauki dostosowane do możliwości 
uczącego się. Kurs znacząco wpłynął na moją religijność. Obecnie codziennie 
odmawiam Koronkę do Bożego Miłosierdzia z Radiem Maryja. Cenię tę formę 
komunikacji z rzeszą wiernych. Uważam też, że należy prowadzić katechezę 
dzieci od najmłodszych lat. Zeszyty biblijne mogą być podstawą do nauki religii 
w klasach gimnazjalnych i licealnych. Cieszy mnie zmiana stosunku Kościoła 
do dzieci nieślubnych. Wciąż zgrzytem jest relatywizm aborcyjny utrwalony 
w społeczeństwie po ustawie Gomółki. Nowinkarstwo religijne mnie nie intere-
suje. Kościół ma być poważną instytucją, a nie miejscem eksperymentów. Do 
dzisiaj nie mogę się zgodzić na odejście od mszy w języku łacińskim. Chcę też 
powiedzieć, że Kościoły są zbyt słabo nagłośnione i starsze nieco przygłuche 
osoby siedzą w nich jak na „tureckim kazaniu” 

(K.Sz., kobieta, lat 80, wykształcenie wyższe, miasto).

Podczas analizy powyższej narracji wskazano następujące elementy: 

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: respondentka 
stwierdza, że największą zaletą kursu była systematyczność prezentowa-
nego materiału oraz regulowanie tempa nauki do własnych możliwości; 
podkreśla również wpływ Kursu na jej religijność.

•	 Charakterystyka skutków: rozważania o Kursie są pretekstem do sformu-
łowania szeregu uwag o charakterze społecznym, politycznym i religij-
nym, w tym niezadowolenie z powodu rezygnacji z mszy w rycie trydenc-
kim oraz tzw. „nowinkarstwo”. 

•	 Identyfikacja i określenie zmiany: praktyki religijne w łączności z innymi 
wierzącymi za pośrednictwem radia.

Moderacje ograniczające i synergie zachowawcze
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Wyszczególnione w analizie skutki i zmiany pozwalają przyjąć, że odnie-
sienia do wiedzy religijnej respondentka przedstawia poprzez formułowanie 
własnych sądów, opinii i preferencji na tematy związane z Kościołem katolic-
kim, polityką i moralnością. Respondentka nie odrywa się w swoich poglą-
dach od powszechnie obserwowanego widzenia podobnych kwestii w spo-
łeczności ludzi wierzących. Akcentuje przy tym przywiązanie do wybranych 
tradycji oraz niechęć do „nowinkarstwa” (nowinkarstwo religijne mnie nie in-
teresuje) i „eksperymentów” (Kościół ma być poważną instytucją, a nie miej-
scem eksperymentów), choć nie precyzuje zakresu tych pojęć. Swoją refleksję 
kończy uwagą o charakterze technicznym. Dotyczy ona niedostatecznego 
nagłośnienia kościołów i związanej z nią pasywnością osób niedosłyszących. 
Prezentowana przez respondentkę narracja wskazuje na zmiany, które nie 
posiadają charakteru nowej jakości. 

Z kolei Lucyna P. z zawodu technik analityk, zamieszkała w Trójmie-
ście przedstawia w swojej narracji sytuację zamknięcia na odmienne nurty 
chrześcijaństwa:

(…) Udział w kursie biblijnym był wywołany uświadomieniem mi przez mojego 
syna, że moja wiedza religijna i świadectwo są zbyt małe, by odpowiedzieć mu, 
kim dla mnie jest JEZUS! Ten kurs miał mi pomóc rozmawiać z synem, który 
w wieku 18 lat zetknął się z baptystami i zmienił wyznanie. (…) Od tego czasu 
zależy mi, by docierać do ludzi, którzy są regularnie formowani i nie wstydzę 
się tego, abym i ja podszyta tchórzem umiała obronić swoje przekonania. Po 
drodze był jeszcze rozwód na życzenie męża, co odbiło się poważnie na stosun-
ku moich dzieci do małżeństwa i rodziny. (…) Bolesne doświadczenie z synem 
spowodowały, że jestem nadwrażliwa na ekumenizm i reaguję nerwowo na 
wszelką próbę manipulacji religijnej mojej osoby! To, co wyniosłam z Kursu Bi-
blijnego, pomaga mi w codziennym tworzeniu takiego „kordonu sanitarnego”, 
który mnie odgradza od kłamstw i przeinaczeń religijnych! 

(L.P., kobieta, lat 66, wykształcenie średnie).

Opisane przez kobietę doświadczenia pozwoliły wskazać ważne dla pro-
wadzonych badań elementy: 

•	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: respondentka 
zwraca uwagę, że udział w Kursie Biblijnym został sprowokowany zmianą 
wyznania syna i potrzebą pogłębienia wiedzy na temat własnych przeko-
nań religijnych.

•	 Charakterystyka skutków: „nadwrażliwość” na ekumenizm; stworzenie 
„kordonu sanitarnego”, odwaga do obrony własnych przekonań religijnych.
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•	 Identyfikacja i określenie zmiany: świadomość wartości własnych prze-
konań religijnych.

Analiza narracji wskazuje, że sytuacja religijna doświadczona przez re-
spondentkę odnosi się do zmiany wyznania przez jej dorosłego syna. Kobieta 
traktuje to jako porażkę wychowawczą. Ta trudna sytuacja uświadamia jej 
niewystarczającą wiedzę religijną dla obrony własnego stanowiska. Osobiste, 
bolesne doświadczenie odsłania potrzebę edukacji religijnej w dorosłości. 
Silna trauma doświadczona przez respondentkę oraz wiedza religijna nabyta 
podczas Kursu Biblijnego prowadzi do pojawienia się nowej jakości, która 
nie sprzyja otwarciu religijnemu, lecz zachowawczości poglądów uznanych 
przez własne doświadczenie życiowe za słuszne i bezpieczne (to, co wynio-
słam z Kursu Biblijnego, pomaga mi w codziennym tworzeniu takiego „kordo-
nu sanitarnego”, który mnie odgradza od kłamstw i przeinaczeń religijnych!). 
Respondentka używa wiedzy wyniesionej z Kursu Biblijnego w celu ograni-
czenia innych wpływów na własne przekonania religijne. 

Przytoczone powyżej przykłady oddziaływań ograniczających odnoszą 
się do sytuacji ze zmianą modelującą codzienność (narracja K.Sz.) oraz do 
oddziaływań, w których wyraża się nowa jakość (narracja L.P.). Ten drugi 
typ wpływów przyjmuje charakter synergii zachowawczej, która bazuje na 
treściach religijnych, ale w dużym stopniu jest od nich niezależna (ten kurs 
miał mi pomóc rozmawiać z synem, który w wieku 18 lat zetknął się z bapty-
stami i zmienił wyznanie). Jest ona efektem pewnych złożonych mechani-
zmów poznawczych i psychologicznych, które budują u dorosłego strukturę 
jego religijności oraz wpływają na doświadczenie wiary. 

Synergia zachowawcza charakteryzuje się również tym, że utrwalając za-
chowania w określonej i niezmienionej formie wpływa na strategię eduka-
cyjną dorosłego (udział w kursie biblijnym był wywołany uświadomieniem 
mi przez mojego syna, że moja wiedza religijna i świadectwo są zbyt małe, 
by odpowiedzieć mu, kim dla mnie jest JEZUS!), utrwalając w nim określo-
ne postawy w obszarze kształcenia i samokształcenia14. Oznacza to przede 

14 W pewnym sensie przyczyny zamknięcia poznawczego można upatrywać w charakte-
rze współczesności: Tak oto człowiek nowożytny został opleciony siatką restryktywnego dyskur-
su. Jemu też należy przeciwstawić starożytną koncepcję podmiotu moralnego. Foucault twierdzi, 
iż człowiek antyczny ustanawia siebie jako podmiot moralny poprzez określenie swego sto-
sunku do siebie samego i świadomą stylizację własnej egzystencji: czynienie właściwego użyt-
ku ze swego ciała i duszy. Nie było tu miejsca dla żadnych twardych i niezłomnych zakazów 
i nakazów; zamiast tego pojawiała się perswazja i, jakże łagodne w porównaniu z lodowata 
abstrakcją Kantowskiego prawa moralnego, zalecenia. R Rogoziecki, Kim jest Michel Foucault? 
„Kultura Współczesna. Teoria – Interpretacje – Krytyka” 1997 nr 1 (13), s. 55.
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264 Oddziaływania organizujące. Modele „galeria”

wszystkim preferencje określonych treści religijnych, interpretacji, źródeł 
lub form kształcenia i samokształcenia religijnego. Jest zatrzymaniem się do-
rosłego na pewnej wiedzy religijnej i ograniczonym otwarciem lub pełnym 
zamknięciem na inną wiedzę religijną. Taki selektywny system preferencji 
stanowi o ograniczeniu rozwoju religijnego dorosłego i może wpływać na 
charakter realizowanych zadań dorosłości (po drodze był jeszcze rozwód na 
życzenie męża, co odbiło się poważnie na stosunku moich dzieci do małżeń-
stwa i rodziny). Zamknięcie takie może w skrajnych sytuacjach prowadzić do 
istotnych ograniczeń poznawczych lub zniekształcenia podstaw religijności 
i wyznawanej wiary (reaguję nerwowo na wszelką próbę manipulacji religijnej 
mojej osoby). Istotą przekazywania treści religijnych sprzyjających powstaniu 
synergii zachowawczej jest takie ich interpretowanie, które sprzyja niewła-
ściwemu zrozumieniu, głównie w wyniku nieuwzględnienia odbiorcy15. 

W powstawaniu synergii zachowawczej nie bez znaczenia jest aspekt 
osobowościowy16. Wieloletni charakter zamknięcia religijnego niektórych 
dorosłych sprzyja narastaniu mechanizmów zamknięcia poznawczego. Za-
mknięcie i separacja od nauczania Kościoła i praktyk religijnych posiadają 
nierzadko uwarunkowanie w postawach lękowych o różnej etiologii. Towa-
rzyszą temu postawy niechęci lub wrogości, a uczestnictwo w obrzędach reli-
gijnych jest zredukowane do minimum lub też jest nieobecne. Ze względu na 
duże zaangażowanie w budowanie syndromu „oblężonej twierdzy” dorośli 
Ci są niechętni na pozytywne otwarcie innych wiernych (jestem nadwrażli-
wa na ekumenizm). Zatrzymanie się dorosłego na pewnej wiedzy religijnej 
jest zjawiskiem stosunkowo powszechnym. Przyczyny takiego stanu rzeczy 
mogą być bardzo różne, nie jest to jednak przedmiotem niniejszych analiz, 
ale w kontekście uczenia się dorosłych na jedną z nich należy zwrócić uwagę. 
W Kościele katolickim działalność edukacyjna w zakresie kształcenia religij-
nego koncentruje się na katechezie i nauczaniu religijnym dzieci i młodzieży. 

15 W szczególnych sytuacjach może ono przybrać formę wykluczenia. Zob. R. Szar-
fenberg, Pojęcie wykluczenia społecznego, w: Przeciw wykluczeniu społecznemu, pr. zb. pod 
redakcją M. Dudy i B. Gulli, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008, s. 14.

16 Richard P. Vaughan, opisując religijne aspekty osobowość antyspołecznej, stwierdza, 
że do Boga odnoszą się jak do ludzi – w powierzchowny i pragmatyczny sposób. Strach przed 
potępieniem w piekle jest główna siła motywacyjną stojącą za praktykowaniem tego, w co wie-
rzą. (…) Ich religijna praktyka zwykle polega na robieniu tego, co uważają za minimum, by 
ujść potępieniu wiecznemu (…) Czasami osoby antyspołeczne po prostu używają Boga do wy-
pełnienia swych własnych celów. Gdy sądzą, że Bóg je zawiódł, nie dając im tego, o co proszą, 
reagują gniewem i urazą. R.P. Vaughan, Poradnictwo pastoralne a zaburzenia osobowości, 
Wyd. WAM, Kraków 1999, s. 89.
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Choć katecheza dorosłych uznawana jest za problem wielkiej wagi i najzna-
komitszą formę katechezy17, to w praktyce bywa marginalizowana, realizowa-
na krótkoterminowo i okazjonalnie i nie posiada charakteru planowanego 
z dłuższym horyzontem czasowym oraz respektowaniem jej właściwych ce-
lów i zasad18. 

Za najbardziej systematyczną i powszechną formę kształcenia religijnego 
dorosłych można uznać udział w praktykach religijnych, które wprawdzie 
posiadają inny charakter i cel, niemniej zawierają elementy dydaktyczne. 
Zwykle jednak treści przekazywane w obrzędach liturgicznych odwołują 
się do wiedzy już posiadanej przez wiernych i wyjaśnienia szczegółowe są 
pomijane. Poza tym uczestnictwo w obrzędach religijnych może być reali-
zowane przez dorosłego z różnym stopniem zaangażowania mistycznego19, 
emocjonalnego, uczuciowego i intelektualnego. Należy jednak zauważyć, że 
ograniczony charakter kształcenia religijnego dorosłych nie jest bezpośred-
nim czynnikiem wyzwalającym silne oddziaływania ograniczające. Nawet 
umiarkowane otwarcie poznawcze na treści religijne i sprawy Kościoła oraz 
uczestniczenie w życiu miejscowej parafii są gwarancją podtrzymywania 
przez dorosłego wiedzy religijnej, religijności i głębokości wiary na stabil-
nym poziomie, gdyż odnoszą się one do doświadczeń życiowych wiernych, 
w tym doświadczeń towarzyszących realizacji zadań dorosłości. 

Odniesienia przekazywanej wiedzy religijnej do zrealizowanych i pro-
gnozowanych zadań dorosłości to metodyka kształcenia religijnego, która 
w odniesieniu do osób dorosłych ma szczególne znaczenie. Abstrakcyjny 
charakter kształcenia religijnego, jego oderwanie od realiów życia wierzą-
cego może prowadzić do rozdzielenia i separacji treści religijnych od celów 
kształcenia, jakim jest podniesienie jakości życia dorosłego. Z drugiej strony 
przesadna konkretyzacja treści kształcenia religijnego sprzyja instruktażo-
wemu traktowaniu nauczania. Pojawia się wówczas tendencja do budowania 
reprezentacji treściowych względem konkretnych sytuacji życiowych. Wyda-

17 CT 45.
18 DOK 171-176.
19 Mistyka w większości religii związana jest ideą ofiarowania. Henri Hubert i Marcel 

Mauss na gruncie antropologii tłumaczą, że słowo ofiara sugeruje bezpośrednio ideę konsekra-
cji (la consecration), co mogłoby wywołać wrażenie, że obu pojęć używa się wymienne. Nie ulega 
wątpliwości, że ofiara zawsze zakłada konsekrację. W każdym obrzędzie ofiarnym przedmiot 
przechodzi z dziedziny świeckiej do dziedziny religijnej, jest konsekrowany, poświęcony. Jednak nie 
wszystkie akty konsekracji są tej samej natury. Niektóre wyczerpują swe działanie na konsekrowa-
nych przedmiotach, i to niezależnie od tego, czy chodzi o osobę, czy o rzecz. H. Hubert, M. Mauss, 
Esej o naturze i funkcji ofiary, Wyd. NOMOS, Kraków 2005, s. 11.
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je się, że powinna być w tej mierze zachowana równowaga między ogólnością 
i treściami o charakterze normatywnym. Dorosły musi mieć świadomość, że 
treści religijne nie są zbiorem gotowych schematów lub algorytmów, że nie 
są regułami moralnymi ani dyrektywami prakseologicznymi. Treści religijne 
odnoszą się do wiary i Transcendencji, stąd nie może istnieć dosłowność 
w interpretacji i wnioskowaniu, raczej metaforyzacja i twórcze odniesienie 
treści religijnej do osoby dorosłego i jego codzienności. 

Osoba dorosłego jest podmiotem centralnym w całym procesie naucza-
nia. Znaczy to, że nikt nie może zastąpić lub wyręczyć dorosłego w osobi-
stym doświadczeniu aktu uczenia się, podobnie jak nikt nie może zastąpić 
jednostki w realizacji zadań dorosłości. Istotnym są przy tym wzajemne od-
niesienia kształtowania wiary oraz realizacji zadań dorosłości do kształto-
wania wiedzy religijnej i wiedzy niereligijnej w ogólności. Realizacja zadań 
dorosłości jest w znaczącym stopniu związana z pozareligijnymi czynnikami, 
w tym z wiedzą niereligijną. Nie stanowi to dyskwalifikacji wiary i wiedzy re-
ligijnej w społeczeństwie ponowoczesnym, gdyż dyskretny charakter religij-
ności dorosłego może wnosić w jego życie cenne wartości, które uległy erozji 
w płytkiej popkulturze. Sensownie zaplanowane i przygotowane nauczanie 
treści religijnych może uwrażliwiać jednostki na innych i sprzyjać ich rozwo-
jowi kulturowemu, a zwłaszcza duchowemu.

7.7. Model z synergią zachowawczą

W grupie oddziaływań organizujących umieszczona została także syner-
gia zachowawcza, której obecność może wpływać na utrwalanie dotychcza-
sowych postaw w niezmienionej formie. Jak to pokazuje przykład L.P. (zob. 
s. 262) wiedza religijna nie stanowi wartości nadrzędnej dla uruchomienia 
nowej jakości, gdyż ona sama podlega weryfikacji. Dzięki temu może nastą-
pić nowa interpretacja dotychczasowej rzeczywistości bez konieczności do-
konywania zmiany podstawowych odniesień religijnych. Dlatego w modelu 
z udziałem synergii zachowawczej za zmienne jawne egzogeniczne przyjęto: 
oddziaływania ograniczające, które leżą u podstaw synergii zachowawczej; 
oddziaływania warunkujące (to, co wyniosłam z Kursu Biblijnego, pomaga mi 
w codziennym tworzeniu takiego „kordonu sanitarnego”, który mnie odgra-
dza od kłamstw i przeinaczeń religijnych!); oddziaływania obronne (reaguję 
nerwowo na wszelką próbę manipulacji religijnej mojej osoby) oraz poczucie 
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zaradności (od tego czasu zależy mi, by docierać do ludzi, którzy są regularnie 
formowani i nie wstydzę się tego, abym i ja podszyta tchórzem umiała obro-
nić swoje przekonania). W proponowanym modelu zmienne latentne stano-
wią konteksty związane z treścią wiary i wyznawaną religią. Obok synergii 
i kształtowania własnej religijności należą do nich: stosunek do wiedzy re-
ligijnej (udział w kursie biblijnym był wywołany uświadomieniem mi przez 
mojego syna, że moja wiedza religijna i świadectwo są zbyt małe, by odpowie-
dzieć mu, kim dla mnie jest JEZUS!); stosunek do tradycji religijnej (bolesne 
doświadczenie z synem spowodowały, że jestem nadwrażliwa na ekumenizm) 
oraz wierność ideałom (to, co wyniosłam z Kursu Biblijnego, pomaga mi w co-
dziennym tworzeniu takiego „kordonu sanitarnego”, który mnie odgradza od 
kłamstw i przeinaczeń religijnych!). Autorka narracji wskazuje na trzy obsza-
ry doświadczania synergii zachowawczej: jeden wymiar dotyczy rozmów na 
tematy religijne z synem, który zmienił wyznanie; drugi dotyczy doświad-
czeń związanych z rozwodem, a trzeci to obszar zadań społecznych, który 
koncentruje się wokół odniesień do innych osób w wymiarze spraw natury 
religijnej. Z narracji wynika też i to, że zabarwiony emocjonalnie opis do-
świadczeń (wielokrotne zastosowanie znaku wykrzyknienia) można uznać 
za odniesienia do problemów egzystencjalnych. Ukryty w narracji obszar 
egzystencjalny potwierdza specyfikę synergii zachowawczej, której istota po-
lega na tym, że bazuje ona na treściach religijnych, ale w dużym stopniu jest 
od nich niezależna. Obszar zadań rodzinnych, społecznych i egzystencjal-
nych to zmienne jawne endogeniczne modelu. Elementy te ukształtowały 
model dorosłości L.P. ze znaczącą obecnością synergii zachowawczej (zob. 
ryc. 7.7.1.).

Jak pokazuje przedstawiony powyżej model, układ zależności pomiędzy 
poszczególnymi zmiennymi zbliżony jest do relacji, jakie można było do-
strzec w modelu z udziałem synergii harmonicznej. Są to zrównoważone 
odniesienia poszczególnych oddziaływań treści religijnych i „poczucia za-
radności” na konteksty (w tym przypadku religijne), w których dorosły funk-
cjonuje oraz bezpośrednie oddziaływania czynników: „synergia zachowaw-
cza” i „kształtowanie własnej religijności” na określone obszary dorosłości. 
Wyraźną różnicę pomiędzy modelem z synergią harmoniczną a modelem 
z synergią zachowawczą dostrzec można w wewnętrznych zależnościach 
zmiennych latentnych wyrażających stosunek do wiedzy religijnej. Model 
z synergią zachowawczą pokazuje, że w pewnych sytuacjach to „stosunek 
do wiedzy religijnej” potrzebuje refleksji i weryfikacji, a trud ten domaga się

Model z synergią zachowawczą
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Synergia
zachowawcza

Oddziaływania
ograniczające

Stosunek do wiedzy
religijnej

Kształtowanie
własnej religijności

Poczucie
zaradności

Zadania
egzystencjalne

1,901

1,904

2,551

Stosunek do tradycji
religijnej

Zadania
społeczne

Oddziaływania
warunkujące

Oddziaływania
obronne

Wierność ideałom

Zadania
rodzinne

ryc. 7.7.1. Model z synergią zachowawczą

pomocy z zewnątrz. O prawidłowości tej informuje pokazany kierunek rela-
cji pomiędzy zmiennymi: „synergia zachowawcza”, „oddziaływanie warun-
kujące” i „stosunek do tradycji religijnej” a zmienną „stosunkiem do wiedzy 
religijnej”. Ta zmienna latentna, przyjmując postać zmiennej endogenicz-
nej, sygnalizuje potrzebę podnoszenia poziomu wiedzy religijnej. Czynniki 
wspierające ten proces mogą być związane zarówno z aktywnością edukacyj-
ną dorosłych, jak i uczeniem się z codzienności (w przypadku analizowanej 
narracji dotyczy to przynależności do określonej tradycji religijnej). 

Model uwzględniający opisane powyżej zależności uzyskał zbieżność 
w 19. kroku iteracji przy wartości funkcji rozbieżności 2,12. Już na tej pod-
stawie można powiedzieć, że obecność L.P. w świecie dorosłych wpisuje się 
w powszechne rozumienie i sposoby ich realizacji. Tylko trzy wysokie war-
tości parametrów ścieżkowych (w relacjach od „synergii zachowawczej” do 
„zadań rodzinnych” i „zadań społecznych” oraz od „kształtowania własnej 
religijności” do „zadań egzystencjalnych”) informują, że jednostka działa 
zgodnie z obowiązującymi standardami społecznymi głównie w obrębie za-
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dań dorosłości. Co więcej, w modelu dostrzec można separację zachodzącą 
pomiędzy obecnością dorosłego w codzienności wyznaczanej obowiązkami 
rodzinnymi i społecznymi a tym, co można określić jako pewien przywilej –  
refleksja nad problemami egzystencjalnymi. Na podstawie tych obserwacji 
można też przypuszczać, że dążenie do utrwalania czegoś, co decydowało 
o poczuciu bezpieczeństwa (w analizowanym przypadku była to religia) 
staje w opozycji do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Dorosły często 
nie nadąża za zmianami. Dotychczasowe sposoby jego działania okazują się 
niewystarczające albo wręcz nieskuteczne. Sytuacja ta może rodzić w doro-
słym dysonans poznawczy i emocjonalny. Jednym ze sposobów wspomaga-
nia w rozwiązaniu go może być edukacja religijna, oparta między innymi na 
poznawaniu Biblii. Refleksja nad wydarzeniami, o których opowiada Biblia, 
może sprawić, że dorosły nie będzie usztywniał swoich postaw ani uciekał się 
do „jedynie słusznych” rozwiązań.

Wartości parametrów ścieżkowych uzyskane w procesie modelowania 
i miejsca ich występowania wskazują na wyjątkowe podobieństwo zależno-
ści w modelach z synergią harmoniczną i zachowawczą. Może to wynikać 
stąd, że synergie te, choć dotyczą odmiennych sposobów organizujących 
dorosłość (harmonia i utrwalanie), to skutki ich zaistnienia są istotowo so-
bie wyjątkowo bliskie. Posiadają one szerokie perspektywy odniesień. Dla 
każdej osoby poczucie harmonii, czy potrzeba utrwalania dotychczasowych 
odniesień może być na tyle odmienna, że żadne uogólnienia nie są w stanie 
ich uchwycić. Nieco odmienny charakter modelu z synergią celowościową 
wynika ze stosunkowo ujednoliconych celów związanych z zadaniami do-
rosłości. Różnią się one zwykle w sposobach realizacji, nie zaś na poziomie 
ich rozumienia. Jest to wyrazem uznania społecznie przyjętych standardów 
dorosłości, a ich różnicowanie jest powodowane jedynie w zakresami wyzna-
czanymi przez konteksty życiowe.

Modele ilustrujące możliwości wspomagania dorosłości poprzez wiedzę 
religijną pokazują, że zależności pomiędzy treściami religijnymi i zadania-
mi dorosłości mogą się zmieniać w zależności od rodzaju aktualnie reali-
zowanych zadań dorosłości. Obecność dorosłego w społeczności, którą or-
ganizują: synergia harmoniczna, teleologiczna i zachowawcza wskazują na 
potrzebę takiej edukacji religijnej, która niezależnie od wieku będzie wspo-
magała człowieka nie tylko w podejmowaniu celowych działań motywowa-
nych przyjętym systemem wartości, ale przede wszystkim będzie pomagała 
w kształtowaniu całościowego widzenia świata i miejsca, jakie może w nim 

Model z synergią zachowawczą
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270 Oddziaływania organizujące. Modele „galeria”

zajmować dorosły wierzący. Należy w tym miejscu zauważyć i to, że kształce-
nie religijne, wskazując źródła wiary i sposoby ich interpretacji, jest w stanie 
umożliwić widzenie świata w perspektywie wieczności, która jako ostatecz-
na dla dorosłego wierzącego, stanowi nowe źródło motywacji i inspirację 
do odkrywania sensu codzienności. Będzie ono w ten sposób pokazywać, 
że zasady wyznawanej wiary nie są ograniczane jedynie do zakazów i na-
kazów moralnych. Oznacza to, że wiedzy religijnej, nawet w odniesieniu do 
tak podstawowego źródła, jakim jest Biblia, nie można traktować jako zbio-
ru gotowych odpowiedzi na problemy, jakie stawia przed dorosłym życie. 
Jednocześnie można wnioskować, że wiedza religijna pozwala dorosłemu 
organizować własne życie wokół wartości powszechnie cenionych i nieogra-
niczania planów do działań związanych z zaspokajaniem jedynie podstawo-
wych potrzeb.

Metafora „galeria” zastosowana w odniesieniu do modeli z synergiami 
o charakterze organizującym pozwala odkrywać te cechy dorosłości, które 
wyznaczają kierunki działań osoby. Z tym aspektem wiąże się głównie od-
działywanie celowościowe (osoba zainteresowana idzie do muzeum jedynie 
na interesujące go prezentacje sztuki, inne natomiast pomija). Kategoria ce-
lowości jest w percepcji sztuki muzealnej istotną kategorią, gdyż uczestniczy 
w procesie decyzyjnym o pójściu do muzeum lub ignorancji nieinteresują-
cej wystawy artystycznej. Celowość działań wiąże się z poczuciem harmonii 
szerzej, niż tylko w kategoriach estetycznych. Kategoria piękna, porządku, 
wartościowych odniesień i powiązań, stabilności i poczucia bezpieczeństwa 
posiada – jak się wydaje – ugruntowany charakter w życiu ludzi dorosłych, 
a jej wartość wzrasta z wiekiem, osiągając maksimum w późnej starości.

Powyższe analizy pokazują, że synergie: harmoniczna, teleologiczna i za-
chowawcza inspirowane oddziaływaniem treści religijnych tworzą szeroki 
wachlarz możliwości organizowania własnych działań wokół określonego 
systemu wartości. W jego tworzeniu, modyfikacji lub utrzymaniu treści reli-
gijne niewątpliwie odgrywają istotną rolę. Znaczące miejsce w tym procesie 
należy przypisać wiedzy religijnej niezależnie od tego, czy jest ona zdobywa-
na w sposób okazjonalny, niezaplanowany czy strategiczny. 

Oddziaływania z grupy synergii organizujących mogą zachodzić w róż-
nych obszarach życia dorosłego, choć najczęściej dotyczą sfery jego osobi-
stego rozwoju. Wyrażają się one w skutkach dotyczących rozwiązywania 
problemów relacyjnych z Bogiem oraz drugim człowiekiem, a zachodzą 
w perspektywie odniesień do uznanych przez dorosłego za istotne funda-
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mentalnych prawd i zasad wiary. Należy przy tym zauważyć, że w wyniku 
owego uznaniowego charakteru nie zawsze są to interpretacje zgodne z na-
uczaniem Kościoła. Uznaniowość w wyborze treści religijnych organizują-
cych dorosłość wierzącego, który podejmując systematyczne i zaplanowane 
kształcenie religijne, sprawia, że należą do tej grupy oddziaływań treści reli-
gijnych na dorosłość synergie o wyjątkowo zróżnicowanym charakterze. 

Synergia harmoniczna wspomaga dorosłego w ustaleniu właściwych 
proporcji pomiędzy poszczególnymi elementami życia (głównie pomię-
dzy wiedzą religijną i codziennymi obowiązkami). Odnalezienie harmonii 
w swoich relacjach z Bogiem stanowi sposób na odzyskanie radości, a przede 
wszystkim poczucia sensu. Dzięki temu uzyskuje dorosły poczucie spójności 
w myśleniu i działaniu, a jego czyny oparte są na zachowaniu właściwych 
proporcji pomiędzy posiadaniem i byciem. Oznacza to, że w poszczególnych 
obszarach życia (osobistego rozwoju, życia rodzinnego, zawodowego) doro-
sły zachowuje równowagę, która rodzi umiejętność decydowania o kształcie 
własnego życia. Zdolność ta wyraża się w postrzeganiu innych ludzi, które 
oparte jest na wierności przyjętym ideałom.

Ta cecha synergii harmonizującej ukazuje jej organiczny związek z sy-
nergią teleologiczną. Treści religijne otwierają przed dorosłym perspektywę 
motywacyjną jego działań wykraczającą poza doczesność. Cele, jakie stawia 
sobie wierzący, nawet jeżeli związane są z określonym czasem realizacji, na-
bierają charakteru odniesień egzystencjalnych. W obszarze tym wiedza re-
ligijna posiada wyjątkowe znaczenie, gdyż umacnia wiarę w życie wieczne 
i jednocześnie pozwala uniknąć infantylnych interpretacji problemów egzy-
stencjalnych. Nadzieja zbawienia staje się inspiracją do weryfikacji planów 
już zrealizowanych oraz motywem podejmowanych działań i nowo formu-
łowanych celów.

Organizujący charakter synergii zachowawczej wynika z przesłanek in-
nych niż w poprzednio omawianych synergiach. Jej idea leży w ograniczaniu 
wpływów innych treści religijnych niż dotychczasowe, co często bywa rozu-
miane jako wierność wyznawanej wierze. Synergia zachowawcza zachodzi 
wówczas, gdy dorosły, podejmując się kształcenia religijnego, skupia się na 
treściach drugorzędnych. Próbuje w ten sposób często wręcz zamanifesto-
wać przywiązanie do tradycji i praktykowanych przez lata form religijności. 
Zwykle osoby, które nie realizują preferowanych formuł zachowania, trak-
towane są jako kandydaci do nawrócenia. Pojawiająca się wówczas synergia 
zachowawcza może sugerować nierozwojowy charakter treści religijnych. 

Model z synergią zachowawczą
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272 Oddziaływania organizujące. Modele „galeria”

Jednak jej znaczenie zmienia się, gdy poznawane treści służą obronie istoty 
wiary. Oddziaływania organizujące zarówno te o charakterze modelującym 
codzienność dorosłego, jak i synergiczne mogą być cenną pomocą w reali-
zowaniu przez niego zadań życiowych. Ich realizacja, jeżeli ma sprzyjać in-
tegralnemu rozwojowi dorosłego, potrzebuje środków i metod, które będą 
sprzyjały dojrzewaniu dorosłego w jego myśleniu i działaniu. Dojrzałość ta 
powinna występować w możliwie wielu obszarach i osiągać coraz to wyższy 
poziom. Tak więc oddziaływania organizujące pokazują, że jednym z czyn-
ników wspierających dojrzewanie dorosłego może być kształtowanie własnej 
religijności.
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Roz dział  8

Oddziaływania operacyjne. 
Modele „szachy”

Oddziaływania treści religijnych, umożliwiając dorosłemu kształtowanie 
własnej religijności, wspierają go w konkretnych działaniach w obszarze sa-
morozwoju, w relacji do Boga i drugiego człowieka. Treści religijne pozna-
wane na drodze kształcenia w dorosłości sprzyjają kształtowaniu tożsamości 
i wiary, co przekłada się na zachowania w codzienności, a szczególnie na 
znaczące wydarzenia życiowe. 

Znaczenie wpływu treści religijnych na realizację zadań dorosłości, je-
żeli ma zawierać w sobie intencję realnej i praktycznej zmiany nie zaś sta-
nowić wyłącznie charakter postulatywny, wymaga oddziaływań, które inspi-
rują dorosłego do podejmowania określonych decyzji. Oddziaływania takie 
posiadają charakter złożony i wymagają szeregu operacji intelektualnych, 
które treść religijną zamienią w mniej lub bardziej konstruktywną decyzję 
dotyczącą realizacji określonych aspektów zadań dorosłości. Działania te 
przyjmują postać operacji, które są uaktywniane poprzez oddziaływania de-
cyzyjne, sytuacyjne i defensywne. Moderacjom o tym charakterze odpowia-
dają synergie: behawioralna, reaktywna i defensywna. Specyfikę tego typu 
synergii pozwalają lepiej rozumieć zasady i zachowania odnoszące się do gry 
w szachy. 

Rozdział ten zawiera charakterystykę oddziaływań wiedzy religijnej 
o charakterze operacyjnym na zadania dorosłości. Specyfikę działania do-
rosłego inspirowanego synergiami operacyjnymi ilustrują modele, których 
istotną składową są wyżej wymienione synergie. 

Moderacyjne i synergiczne... - 18
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274 Oddziaływania operacyjne. Modele „szachy”

8.1. Szachy metaforą dla rozumienia oddziaływań operacyjnych

W realizacji zadań dorosłości z udziałem treści o charakterze operacyj-
nym biorą udział synergie: behawioralna, reaktywna i defensywna. Ilustrują 
one skutki wiedzy religijnej w konkretnych działaniach dorosłego. Obecność 
w świecie dorosłych osoby doświadczającej tego typu oddziaływań przy-
wołuje na myśl operacje szachisty, które ilustrują wewnętrzny, dynamiczny, 
a czasami wręcz dramatyczny proces. Rozumienie tych procesów ułatwia 
metafora szachy (zob. tab. 8.1.1.). 

L.p.
Elementy metafory

Odniesienie metaforyczne / Uwagi
strukturalne funkcjo-

nalne

1

Szachy (jako 
gra)

Szachy są planszową grą strategiczną z udziałem figur 
i pionów (bierek). Uczestniczy w niej dwóch graczy, dążąc 
do uzyskania zwycięstwa definiowanego jako niemożność 
kontynuacji gry przez przeciwnika. Możliwe są dwa zakoń-
czenia gry – zwycięstwo jednego z graczy lub remis. 
Szachy jako gra znana od początków ery nowożytnej wielo-
krotnie była odniesieniem do budowania metafor w zakresie 
sytuacji walki lub rywalizacji dwóch stron według ustalo-
nych reguł gry. 

2

Szachownica Szachownica jest planszą z na przemian leżącymi białymi 
i czarnymi polami. Rozmiar szachownicy daje nadzwyczaj-
nie dużą liczbę możliwych kombinacji ruchów.
Szachownica jest metaforą życia, na której dorosły realizuje 
swoją grę – zadania dorosłości. W życiu na podobieństwo 
gry w szachy uczestniczy wiele podmiotów. Jedna grupa 
uczestników gry tworzy bliskie otoczenie (rodzina, gru-
pa zawodowa itp.), inni zaś z racji swojego oddalenia na 
planszy życia stanowią jedynie tło. Śmierć dorosłego w me-
taforze szachownicy jest równoznaczna z zejściem figury 
z planszy. 

3

Obrona Istnieją różne warianty obrony w szachach – obrona sycylij-
ska, królewsko-indyjska, Caro-Kann, łużyna, holenderska, 
żydowska, skandynawska, Alechina itp. Wszystkie te strate-
gie różnią się koncepcją użycia pionów i figur oraz wnioska-
mi wynikającymi z analizy kontekstu sytuacyjnego. 
Celem obrony jest dążenie do obrony status quo gracza, to 
jest do utrzymania jego sytuacji w możliwie niepogorszo-
nym stanie. 

4

Atak Na podobieństwo strategii obronnych istnieje wiele typów 
działań o charakterze ofensywnym (np. atak jugosłowiań-
ski, odkryty itp.). Ideą ataku są działania wyprzedzające, 
których celem jest uniemożliwienie przeciwnikowi ataku.
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L.p.
Elementy metafory

Odniesienie metaforyczne / Uwagi
strukturalne funkcjo-

nalne

4

Atak Atak jest tym samym, jak sugeruje znane przysłowie, naj-
lepszą obroną. W samej rzeczy stwierdzenie, że atak jest 
najlepszą obroną nie jest do końca prawdziwe, gdyż istnie-
je wiele sytuacji, w których skuteczna obrona klasycznymi 
metodami jest bardziej efektywna, niż ryzykowny atak, któ-
ry wymusza u przeciwnika działania odwetowe. Wydaje się, 
że życie jest bardziej oparte na strategiach adaptacyjnych, 
przystosowawczych i obronnych, niż na strategii ofensyw-
nych rozumianych jako walka (walka z własnymi nałogami, 
walka z nadwagą, walka z lenistwem itp.).
Obrona i atak wynikają z funkcji uważności graczy, to jest 
interpretacji każdego ruchu przeciwnika z punktu widzenia 
własnych strat lub zysków. 

5

Przewaga Przewaga na szachownicy może odnosić się do liczebno-
ści figur i pionów lub do bieżącej sytuacji na planszy, która 
może prowadzić do zwycięstwa. 
Przewaga w grze w szachy nie ma łatwego przełożenia 
w życiu dorosłego. Nawet jeżeli pojawia się kategoria zwy-
cięstwa, to nie ma ona kontekstu szachowego – np. prze-
waga na rynku pracy, przewaga w rywalizacji zawodowej 
itp. Przewaga szachowa jest bowiem związana z pewnym 
wysiłkiem intelektualnym i działaniami etapowymi (w sza-
chach – ruchy). 

6

Strategia 
i taktyka

Strategia i taktyka gry w szachy, to opis ogólnych i szcze-
gółowych działań gracza w celu uzyskania zwycięstwa lub 
w szczególnej sytuacji remisu. 
Rzeczywistość społeczna dorosłego, jego osobowość i ży-
cie psychiczne oraz duchowe przekracza wielokrotnie zło-
żoność gry szachowej. Zarówno losy figur i pionów na plan-
szy, jak i sytuacja, w której znajduje się dorosły, wynikają 
z analizy kontekstu, który decyduje o działaniu, suma zaś 
działań decyduje o ostatecznym rezultacie. 

7

„Szach 
i Mat”

Szach i Mat to sytuacje na szachownicy, które są doskonały-
mi metaforami synergii behawioralnej, reaktywnej i defen-
sywnej. Skuteczna strategia realizowana przy pomocy efek-
tywnej taktyki doprowadza drugiego gracza do defensywy 
i sytuacji bezpośredniego zagrożenia w postaci przegranej 
(Szach) lub do sytuacji przegranej nie do uniknięcia (Mat). 

tab. 8.1.1. 

Metafora „szachy” w odniesieniu do modeli z udziałem synergii ope-
racyjnych zwraca uwagę na możliwości korzystania z wiedzy w sytuacjach 
zaskakujących lub znaczących. W przypadku wykorzystania wiedzy religij-
nej dochodzą do głosu jeszcze inne istotne rysy w postaci silnego nasycenia 

Szachy metaforą dla rozumienia oddziaływań operacyjnych
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276 Oddziaływania operacyjne. Modele „szachy”

emocjonalnego i społecznego treści religijnych. Połączenie tych wymiarów 
uczenia się pozwala dorosłemu na dokonywanie szeregu operacji intelektu-
alnych, które wiedzę religijną zamienią w adekwatne zachowania. Proces ten 
wymaga od dorosłego umiejętności interpretacji zarówno treści religijnych, 
jak i wydarzeń, w których uczestniczy. Zachodząca w tym obszarze „wymia-
na” inspiruje, zachęca lub niekiedy wymusza zmiany w dotychczasowym 
zachowaniu i motywuje do podejmowania nowych działań. Przy czym nale-
ży zauważyć, że działania dorosłego mogą iść także w kierunku utrzymania 
status quo. Wówczas poznawanie nowych treści religijnych traktowane jest 
jako gromadzenie argumentów uzasadniających taką postawę. Także w tej 
sytuacji treści religijne mogą inspirować do działań charakteryzujących się 
nową jakością, gdyż rozwijają przekonanie o słuszności dotychczasowych 
przekonań i możliwości nowej ich manifestacji.

8.2. Moderacje decyzyjne i synergie behawioralne

Główną kategorią działaniową opisaną przez Wacława G., 65. letniego le-
śnika z Warmii jest pomaganie innym:

Udzielanie pomocy innym jest równoznaczne z pomocą udzieloną jakby Sa-
memu Panu – Mt 25, 40. Pomagam innym, a szczególną opieką otoczyłem 
Mamę, która była przy nas do końca swojej ziemskiej pielgrzymki. Równocze-
śnie uważam to za świadectwo wiary, ponieważ Boga możemy miłować tylko 
czynem i prawdą – 1 J 3, 18. Tę wiedzę wyniosłem z Korespondencyjnego Kursu 
Biblijnego. Dzięki temu mogę podejmować decyzje o pomaganiu innym śmielej 
i odważniej, niż do tej pory.

(W.G., mężczyzna, lat 65, wykształcenie średnie).

	 •	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: realizacja 
opieki nad matką respondenta oraz innymi niewymienionymi w narracji 
osobami. Motywem takiego działania opiekuńczego dla respondenta są 
treści religijne.

	 •	 Charakterystyka skutków: podjęcie decyzji o długotrwałej i systematycz-
nej pomocy. 

	 •	 Identyfikacja i określenie zmiany: religijna motywacja do podejmowania 
działań pomocowych.

Z treści Biblii respondent wywodzi szczególny sens tego działania. Od-
nosi go bezpośrednio do Boga (udzielanie pomocy innym jest równoznaczne 
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z pomocą udzieloną jakby Samemu Panu). Realizacja powinności religijnych 
jest w tym przypadku tożsama z samorealizacją dorosłości, zaś stosunek do 
Boga jest determinowany przez aktywizm prospołeczny dorosłego. Analiza 
oddziaływania wskazuje na religijne przesłanki działań opiekuńczych skie-
rowanych wobec matki respondenta (i innych osób), jednak nie ma w nich 
nowej jakości. Opieka nad rodzicami i dziećmi jest oczywistą powinnością 
w systemie etycznym i obligatoryjna na gruncie prawa. Zmiana parametrów 
przy podejmowaniu decyzji (mogę podejmować decyzje o pomaganiu innym 
śmielej i odważniej, niż do tej pory) posiada charakter bardzo ogólny i dekla-
ratywny, za którym respondent nie podaje żadnych faktów potwierdzających 
te zmiany. 

Decyzyjne znaczenie treści religijnych dla wspomagania realizacji zadań 
dorosłości prezentuje przykład respondentki, Żanety E., katechetki z małej 
miejscowości pod Koszalinem:

Na Korespondencyjny Kurs Biblijny trafiłam „przypadkiem” podczas rekolek-
cji w Warszawie w 1996 roku. Jedna z sióstr Niepokalanek studiowała jeden 
z zeszytów. Zainteresowało mnie to wówczas, poza tym bardzo spodobała mi 
się forma przekazywania wiedzy w zakresie Biblii. (…) Po powrocie do domu 
napisałam do Redakcji Kursu i tak zaczęło się wszystko… moja nauka, zdoby-
wanie wiedzy, pogłębianie wiary, kroczenie za Jezusem. Obecnie oprócz tego, 
że wykonuję zawód katechetki, to również współpracuję z redakcją miejscowej 
edycji „Gościa Niedzielnego”, gdzie piszę i redaguję krótkie teksty. Udało się 
również wydać książkę o mojej parafii. Druga książka jest już w druku, lada 
dzień się ukaże. Mogę więc śmiało powiedzieć, że wszystko lub prawie wszyst-
ko, co wydarzyło się później w moim życiu, miało początek w Korespondencyj-
nym Kursie Biblijnym.

(Ż.E., kobieta, lat 31, wykształcenie wyższe).

	 •	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: wysoka ocena 
metodyki nauczania w KKB.

	 •	 Charakterystyka skutków: pogłębienie wiary i religijności, aktywności 
społeczne, które respondentka łączy z KKB.

	 •	 Identyfikacja i określenie zmiany: współpraca z miejscową redakcją „Go-
ścia Niedzielnego”.

Respondentka wskazuje wzajemną zależność zachodzącą pomiędzy tre-
ściami religijnymi i wydarzeniami jej życia (na Korespondencyjny Kurs Bi-
blijny trafiłam „przypadkiem” podczas rekolekcji w Warszawie w 1996 roku). 
Można bez wątpienia wskazać, że decyzja o podjęciu jednostkowego kształ-

Moderacje decyzyjne i synergie behawioralne
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278 Oddziaływania operacyjne. Modele „szachy”

cenia religijnego przyniosła globalne skutki oraz realizację wielu zadań do-
rosłości respondentki. Wymienione działania odnosi ona do skutków uczest-
nictwa w KKB. Działania te przyjmują szczególny rodzaj aktywności, który 
charakteryzuje się nową jakością. Nowe treści religijne wpłynęły na podjęcie 
roli osoby dzielącej się wiedzą i umiejętnościami wynikającymi z posiadanej 
wiedzy. Respondentka wskazuje na przydatność Kursu Biblijnego dla pracy 
katechetycznej. Dobra znajomość treści biblijnych wpłynęła też na podjęcie 
decyzji dotyczących współpracy z miejscową redakcją „Gościa Niedzielne-
go” oraz współredagowania, może współautorstwa, książek odnoszących się 
do historii miejscowej parafii. Budowanie religijności własnej i najbliższego 
otoczenia to przedsięwzięcie, które jest uzależnione od wiedzy religijnej jed-
nostki, jej zaangażowania i jakości komunikacji społecznej z innymi dorosły-
mi. Respondentka prezentuje w kontekście uczestnictwa w Kursie Biblijnym 
własną aktywność pozazawodową1. 

Przytoczone powyżej przykłady oddziaływań decyzyjnych odnoszą się 
do sytuacji, w których widoczna jest wyższa sprawność związana z decydo-
waniem (narracja W.G.) oraz do oddziaływań, w których pojawia się nowa 
jakość (narracja Ż.E.). Działania, które są wynikiem oddziaływania treści 
religijnych na respondentów i posiadają znamiona nowej jakości świadczą 
o możliwości zaistnienia synergii behawioralnej. Jej istotą jest taki związek 
między treściami religijnymi i dorosłym, który wzmacnia decyzyjność dzia-
łaniową jednostki realizującej swoje zadania (mogę więc śmiało powiedzieć, 
że wszystko lub prawie wszystko co wydarzyło się później w moim życiu mia-
ło początek w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym). Synergia behawioralna 
umożliwia dorosłemu podjęcie decyzji w zakresie określonych działań. Spo-
tkanie treści religijnych z dorosłym charakteryzuje zrozumienie, które niesie 
za sobą możliwość refleksji religijnej, uczuciowej i intelektualnej. Treści re-
ligijne są często elementem tradycji i kultury. Stąd można mówić o ich stałej 
obecności w przestrzeni życiowej większości dorosłych wierzących. Treści 
religijne w codzienności dorosłego występują z inicjatywy lub przyzwolenia 
dorosłego, który kieruje się „ku wiedzy religijnej”, „od wiedzy religijnej” lub 
„obok wiedzy religijnej”. Każda z tych trajektorii posiada właściwą sobie spe-
cyfikę, która wywołuje skutki w postaci nowych treści w zadaniach dorosło-
ści. W tym znaczeniu synergia behawioralna jest również zespołem decyzji 
dotyczących samookreślenia dorosłego jako osoby wierzącej.

1 Łatwo zauważyć, że oddziaływanie decyzyjne (treści religijnych) może akcentować 
aspekt decyzyjny działania lub aspekt działaniowy podjętych decyzji.
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Plan oddziaływania decyzyjnego wynikający z oddziaływania treści reli-
gijnych może przyjmować następującą postać:

	 •	 Zbudowanie analogii między wybranymi aspektami treści religijnej a do-
świadczeniami życiowymi dorosłego (obecnie oprócz tego, że wykonuję 
zawód katechetki, to również współpracuję z redakcją miejscowej edycji 
„Gościa Niedzielnego”, gdzie piszę i redaguję krótkie teksty).

	 •	 Zbudowanie projekcji decyzji i działań wynikających z treści religijnych 
w obszarze realizacji zadań dorosłości oraz prognozy skutków (Udało się 
również wydać książkę o mojej parafii. Druga książka jest już w druku, 
lada dzień się ukaże).

	 •	 Po uwzględnieniu ewentualnych korekt i poprawek wynikających z głęb-
szego odczytania treści religijnych i uwzględnieniu uwarunkowań oraz 
kontekstu sytuacyjnego podjęcie określonej decyzji i związanego z nią 
działania (po powrocie do domu napisałam do Redakcji Kursu i tak za-
częło się wszystko… moja nauka, zdobywanie wiedzy, pogłębianie wiary, 
kroczenie za Jezusem).

Synergia behawioralna może mieć za przyczynę pojedynczy wątek tre-
ściowy lub też treść rozległą, złożoną z wielu mniejszych partycji wiedzy 
(jedna z sióstr Niepokalanek studiowała jeden z zeszytów). Oddziaływanie 
treści religijnych wywołujących znaczące zmiany w treści i realizacji zadań 
dorosłości jest skomplikowane. Możliwa jest sytuacja, że pojedyncze treści 
będą (każda z osobna) wprowadzać znaczące modyfikacje do zadań dorosło-
ści i pojawianie się synergii behawioralnej będzie regularne. Może się jednak 
zdarzyć tak, że dodanie kolejnego wątku treściowego może zredukować efekt 
synergiczny do zera. W tym kontekście można się zastanowić nad trwałością 
wiedzy religijnej zinternalizowanej na oddziaływanie wiedzy niereligijnej, 
w tym wiedzy konkurencyjnej w postaci wątków laicyzujących czy ateizują-
cych2. Działanie, które wynika z interioryzacji pewnych treści religijnych, 
w jednych sytuacjach może być tylko działaniem w wymiarze moderacyj-

2 W przypadku synergii behawioralnej szczególnie wyraźnie ważne wydają się być py-
tania o możliwość jednoczesnego oddziaływania treści religijnych na zadania dorosłości 
w formie swoistej katalizy i w formie synergii oraz o zachodzące między nimi zależności: 
czy treści moderujące zadania dorosłości przyspieszają efekty synergiczne czy też nie mają 
z synergią nic wspólnego? Czy moderacja zadań dorosłości zmienia zachowanie dorosłych 
jako wyraz normalnej interakcji treści religijnych i doświadczenia dorosłego, czy też może 
zmiany te są prekursorami, które zapowiadają pojawienie się nowej jakości w postaci syner-
gii? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania wykracza jednak poza problematykę niniejszej 
publikacji.

Moderacje decyzyjne i synergie behawioralne
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280 Oddziaływania operacyjne. Modele „szachy”

nym, w innych zaś przypadkach wymiar tego działania wskazuje na nową 
jakość, za którą stoi nieprzewidywalne działanie dorosłego.

Synergia behawioralna związana jest z cechami charakterystycznymi dla 
poszczególnych okresów dorosłości. We wczesnej dorosłości istnieją więk-
sze potrzeby związane z działaniem na rzecz realizacji zadań dorosłości 
niż w wieku senioralnym, co nie umniejsza ważności zadań realizowanych 
w poszczególnych okresach dorosłości. Natura tych zadań posiada jednak 
odmienną dynamikę i charakter. Synergia behawioralna odgrywa w związku 
z tym inną rolę – jest bardziej zachęcająca lub obligująca. Z kolei globalna 
ocena własnego życia i przygotowanie się do sytuacji odejścia, co jest charak-
terystyczne dla okresu późnej dorosłości nie wymagają pośpiechu, są raczej 
wysycone wielowątkowymi przemyśleniami i refleksją, nierzadko towarzy-
szą im specyficzne praktyki religijne. 

Synergia behawioralna odnosi się do dwóch typów możliwych realizacji 
zadań dorosłości:

	 •	 Zadania dorosłości realizowane w trybie obligatoryjnym i bezwarunko-
wym. Są to zadania, których realizacja nie ma charakteru uznaniowego 
(Ż.E. jest z zawodu katechetką).

	 •	 Zadania dorosłości, które posiadają charakter fakultatywny lub uznanio-
wy (w narracji Ż.E. – współpraca z redakcją czasopisma, udział w przygo-
towaniu publikacji).

Synergia behawioralna pierwszego typu obliguje dorosłego do działań, 
które są zgodne z przekazywanymi treściami religijnymi. W takim przy-
padku występuje pewne podobieństwo do synergii retardacyjnej i akcele-
racyjnej. O ile jednak wymienione synergie spowalniają lub przyspieszają 
realizację określonych zadań dorosłości, o tyle synergia behawioralna wy-
stępuje w procesach decyzyjnych i działaniach dorosłego. Synergia behawio-
ralna o charakterze obligatoryjnym powiązana jest najczęściej z systemem 
nakazów i zakazów religijnych posiadających charakter wskazań etycznych. 
Przykładem takich treści religijnych jest Dekalog i wynikające z niego zasady 
etyczne oraz ich interpretacje3. Synergia behawioralna drugiego typu nie 
posiada charakteru obligującego i dopuszcza określony typ uznaniowości 

3 Interesującym przykładem takich rozważań są wypowiedzi grupy intelektualistów: 
Zygmunta Baumana, Wojciecha Eichelbergera, Tadeusza Gadacza, Michała Pawła Markow-
skiego, Tadeusza Sławka, Jadwigi Staniszkis, Pawła Śpiewaka, Janusza Tazbira, Joanny To-
karskiej-Bakir i Cezarego Wodzińskigo przedstawione w rozmowie z Jarosławem Makow-
skim. Zob. Dziesięć ważnych słów. Rozmowy o Dekalogu, Wyd. Literackie, Kraków 2002.
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decyzji i działania W założeniu synergii tego typu występuje alternatywa po-
między przestrzenią religijną i obszarem kultury świeckiej. Przy czym obsza-
ry te nie muszą być w stosunku do siebie wrogie czy opozycyjne. Możliwość 
określenia zadań dorosłości w oparciu o niereligijne treści kultury laickiej 
nie musi się wykluczać z wizją religijną. Może natomiast tworzyć pewien 
obszar treści o charakterze uniwersalnym, stanowiący wartość zarówno dla 
dorosłych wierzących, jak i niewierzących. Można w tym przypadku mówić 
o „miękkim” charakterze synergii behawioralnej, która dotyczy adaptacji tre-
ści religijnych na obszar życia świeckiego i odwrotnie – treści współczesnej 
kultury mogą wypełniać religijne życie dorosłego. 

Wpływ synergii behawioralnej na osobę dorosłego jest znaczący i posia-
da znaczenie strategiczne. Działanie stymulowane uczeniem się treści religij-
nych przekracza granicę zamiaru, planu i prognozy, przechodząc w kategorię 
czynu dokonanego. Jest to dla dorosłego nowa kategoria samorealizacji, która 
jak żadna inna daje możliwość realizacji różnych przedsięwzięć o charakte-
rze praktycznym. Realizacja zadań dorosłości buduje kolejne obszary samo-
realizacji dorosłego oraz kreuje nowe interakcje z otoczeniem. Nie wszystkie 
skutki o charakterze działaniowym przynależą do zadań dorosłości. Jednak 
znacząca ich część może tworzyć niezbędne konteksty do realizacji tych 
działań.

8.3. Model z synergią behawioralną

Osoba, decydując się na nowy styl obecności w świecie dorosłych dzię-
ki oddziaływaniom treści religijnych, poszerza swoje zainteresowania i do-
tychczasową wiedzę (jedna z sióstr Niepokalanek studiowała jeden z zeszy-
tów. Zainteresowało mnie wówczas, poza tym bardzo spodobała mi się forma 
przekazywania wiedzy w zakresie Biblii), umacniając jednocześnie posiadany 
system wartości4 (… na Korespondencyjny Kurs Biblijny trafiłam „przypad-
kiem „ podczas rekolekcji w Warszawie w 1996 roku). Czynniki te („rozwija-
nie zainteresowań” i „system wartości”) są w przypadku Ż.E. (zob. narracja 
s. 277) ściśle powiązane z kształtowaniem własnej religijności (tak zaczęło 

4 System wartości jest zwykle powiązany z przekonaniami religijnymi i podejmowa-
niem decyzji. Zależności te badali m.in. S. Huismans i S.H. Schwartz, Value priorities and 
religiosity in four Western religions “Social Psychology Quarterly” 1995, t. 58, s. 88-107;  
M. Rokeach, The nature of human values, Wyd. Free Press, New York 1973.

Model z synergią behawioralną
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282 Oddziaływania operacyjne. Modele „szachy”

się wszystko… moja nauka, zdobywanie wiedzy, pogłębianie wiary, kroczenie 
za Jezusem). Na tej podstawie można uznać, że nowe działanie, w którym 
te elementy odgrywają decydującą rolę dokonuje się dzięki synergii beha-
wioralnej. Wymienione konteksty jej obecności zostały uznane za zmienne 
latentne konstruowanego modelu. Wielowymiarowa decyzyjność, która jest 
skutkiem synergii behawioralnej możliwa jest do osiągnięcia tylko wówczas, 
gdy dorosły uwrażliwi się na szerokie oddziaływania zdobywanej wiedzy 
i uzna, że są one wystarczające, by sprostać nowym wymaganiom. Dlatego 
za zmienne jawne egzogeniczne modelu uznano (obok „oddziaływań decy-
zyjnych”) „oddziaływania celowościowe” i „oddziaływania adaptacyjne” (po 
powrocie do domu napisałam do Redakcji Kursu i tak zaczęło się wszystko), 
zaś za zmienne jawne endogeniczne wskazane przez respondentkę obszary 
doświadczania skutków wiedzy religijnej: „zadania zawodowe” i „zadania 
społeczne” (obecnie oprócz tego, że wykonuję zawód katechetki, to również 
współpracuję z redakcją miejscowej edycji „Gościa Niedzielnego”) oraz „zada-
nia egzystencjalne”, które uzyskują nową jakość w efekcie kształtowania wła-
snej religijności (zob. ryc. 8.3.1).

Metafora „szachy” pozwoliła w przedstawionym powyżej modelu do-
strzec prawidłowość, polegającą na tym, że pomiędzy oddziaływaniem wie-
dzy religijnej i zadaniami dorosłości zachodzą wielokrotne zapożyczenia. 
Od wszystkich ustalonych kontekstów zostały bezpośrednio wskazane rela-
cje do poszczególnych zadań dorosłości. Można mówić wręcz o sieci relacji 
pomiędzy zmiennymi latentnymi i jawnymi endogenicznymi. Sytuacja ta 
świadczy o tym, że synergia behawioralna jest doświadczeniem intensyw-
nym i potrzebnym, a może wręcz spodziewanym. Przy czym nie chodzi o jej 
jednorazowe doświadczenie, lecz o uwrażliwienie na nowe możliwości dzia-
łania przy zachowaniu wypracowanego systemu wartości. Dlatego czynnik 
system wartości uzyskał w modelu status wielowymiarowej zmiennej zarów-
no endo-, jak i egzogenicznej. Zależności te mogą informować, że posiadany 
przez osobę system wartości nie tyle powinien podlegać zmianie, co bardziej 
nieustannej samoocenie w kontekście nowej wiedzy i umiejętności. 

Model skonstruowany w oparciu o przedstawione powyżej interpretacje 
osiąga zbieżność w 30. kroku iteracji przy wartości funkcji rozbieżności 1,12. 
Wysokie wartości parametrów ścieżkowych zarówno dodatnie, jak i ujem-
ne koncentrują się w przestrzeni pomiędzy zmiennymi latentnymi i jawny-
mi endogenicznymi. Jest to ten sam obszar, który tworzy opisana powyżej 
sieć zależności. Dodatnie wartości parametrów ścieżkowych, świadczące
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Synergia
behawioralna

Oddziaływania
decyzyjne

Rozwijanie
zainteresowań

System wartości

Kształtowanie
własnej religijności

Oddziaływania
celowościowe

Poczucie
zaradności

Zadania
zawodowe

Zadania
egzystencjalne

1,518

8,591

3,112

1,642

3,614

11,042

-10,920

Zadania
społeczne

Oddziaływania
dostosowawcze

Ryc. 8.3.1. Model z synergią behawioralną

o zgodności działań jednostki i społeczności opisują relacje zmiennych okre-
ślonych jako „rozwijanie zainteresowań” i „kształtowanie własnej religijno-
ści” do „systemu wartości”. Spójność ta wskazuje na powszechne znaczenie, 
jakie przypisuje się systemowi wartości i utwierdza w przekonaniu, że czyn-
niki religijne mogą wspomagać w jego kształtowaniu. 

O roli czynnika religijnego we wspomaganiu dorosłości informują rów-
nież wysokie wartości parametrów innych relacji. Według respondentów, 
synergia behawioralna (uruchamiana w przypadku respondentów treściami 
religijnymi) i kształtowanie własnej religijności ma znaczący wpływ na za-
dania egzystencjalne, a pośrednio (zob. relacja do „systemu wartości”) także 
na zadania społeczne. Niepokojącym natomiast wydaje się być niedostrze-
ganie wartości religii w kształtowaniu i realizacji zadań zawodowych. Wy-
soka ujemna wartość (-10,92) parametru relacji pomiędzy „kształtowaniem 

Model z synergią behawioralną
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284 Oddziaływania operacyjne. Modele „szachy”

własnej religijności” i „zadaniami społecznymi” świadczy o tym, że dla do-
rosłego życie zawodowe i religijne to dwie oddzielne rzeczywistości. Moż-
na jednak przypuszczać, że separacja ta nie jest tak radykalna na poziomie 
poznawczym (w odniesieniu do wiedzy religijnej). Świadczy o tym wysoka 
dodatnia wartość (8,59) parametru relacji pomiędzy rozwijaniem zaintere-
sowań, a zadaniami zawodowymi. 

Przedstawiona powyżej sytuacja modelowa z synergią behawioralną jako 
zasadniczym czynnikiem wspierającym dorosłość pokazuje, że zarówno dla 
jednostki jak i społeczności zdobywanie wiedzy religijnej może wpływać 
bezpośrednio i pośrednio na realizację zadań życiowych. Szczególnie waż-
nym czynnikiem pośredniczącym jest posiadany i ciągle na nowo rozwijany 
system wartości. Można uznać, ze dla kształtowania procesów edukacji reli-
gijnej dorosłych model ten wskazuje na potrzebę stosowania takich metod, 
które będą rozwijały zdolności rozwiązywania dylematów życiowych.

8.4. Oddziaływania sytuacyjne i synergie reaktywne

Obszary naznaczone nowością życia w wyniku oddziaływania treści re-
ligijnych wyznaczane są coraz to nowymi sytuacjami, w których przychodzi 
dorosłemu realizować swoje zadania. Wielu respondentów zauważa sytuacje, 
które inspirują, zachęcają lub niekiedy wymuszają odniesienie zadań doro-
słości do treści religijnych w celu uzyskania nowego rozumienia własnego 
życia. Oddziaływania te mają charakter reaktywny i zachodzą wówczas, gdy 
dorosły doświadczając nowych wydarzeń, podejmuje trud reinterpretacji 
zdarzenia poprzez treści religijne. W reinterpretację taką zaangażowana jest 
religijność dorosłego, jego duchowość i wiara. Przykład sytuacji życiowych, 
które wywołują potrzebę nowej oceny rzeczywistości prezentuje narracja 
Stanisławy T. z Wielkopolski:

Po przejściu na emeryturę zaczęłam aktywnie uczestniczyć w życiu mojej pa-
rafii, przy której powstał wolontariat nauczycielski. (…) Już 9 lat udzielam ko-
repetycji z języka polskiego. Pracuję wciąż z tym samym uczniem, który w tym 
roku szkolnym przeszedł do ostatniej klasy technikum. Zajęcia z tym chłopcem 
dają mi duże zadowolenie – czuję się potrzebna, a przy okazji sama utrwalam 
i rozwijam mą wiedzę z języka polskiego. (…) Ponadto sporadycznie poma-
gam w pielęgnowaniu mojej bratowej, która zapadła w stan śpiączki, a mieszka 
w odległym mieście. Prowadzę też gospodarstwo domowe mojemu synowi, któ-

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



285

remu nie ułożyło się życie rodzinne. To wszystko wpisuje się w mój świat biblij-
ny, który swoimi treściami nakłada się jak klisza fotograficzna na moje życie 
codzienne. Kurs Biblijny ukończyłam wiele lat temu i towarzyszy mi w trudach 
mojego życia do dzisiaj (…) To takie „pogotowie ratunkowe”, które ujawnia się, 
gdy coś ważnego się wydarzyło. Wtedy nie jestem sama i bezbronna.

(S.T., kobieta, lat 73, wykształcenie wyższe humanistyczne). 

	 •	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: respondentka 
wskazuje na stałą obecność w jej życiu wiedzy religijnej uzyskanej w trak-
cie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego oraz na ważność tej wiedzy 
w trudnych sytuacjach życiowych.

	 •	 Charakterystyka skutków: wolontariat nauczycielski; rozwój osobisty 
i zawodowy; incydentalna pomoc w pielęgnacji chorej bratowej; prowa-
dzenie gospodarstwa domowego syna.

	 •	 Identyfikacja i określenie zmiany: „nakładanie się” treści biblijnych na 
wydarzenia codzienności.

Respondentka opisuje wydarzenia życiowe, które zmusiły ją do nowego 
działania (po przejściu na emeryturę…). Uznanie i szacunek wzbudza wielo-
letnia pomoc w ramach wolontariatu nauczycielskiego. Inicjatywa ta posiada 
jednak inspiracje zawodowe, które nie wynikają z wiedzy religijnej. Pomoc 
w pielęgnacji chorej bratowej posiada charakter incydentalny, zaś prowadze-
nie gospodarstwa domowego syna (któremu nie ułożyło się życie rodzinne) 
jest wynikiem sytuacji i okoliczności. Podobnie wolontariat nauczycielski 
nie wynika z oddziaływania treści religijnych. Sytuacje opisane przez respon-
dentkę w narracji nie dotyczą wydarzeń, które intensywnością przekraczają 
przeciętny los emerytki.

Inny przykład sytuacyjnego oddziaływania treści religijnych przedstawia 
fragment opowieści Reginy S., nauczycielki matematyki z jednego z gimna-
zjów w Sosnowcu: 

(…) Pismo święte nauczyło mnie przeżywać miłość. Nigdzie indziej nie po-
znałam tak skondensowanej ilości wiedzy o miłości międzyludzkiej i o miłości 
Boga, jak też o miłości Boga do nas ludzi. Piszę o tym dlatego, że trzy lata temu 
doświadczyliśmy śmierci córki, która zginęła w Alpach. Jej ciała do tej pory nie 
odnaleziono. Cierpimy z tego powodu każdego dnia. Poszukiwaliśmy zrozu-
mienia tej sytuacji w religii i wierze. Obydwoje z mężem skończyliśmy Kore-
spondencyjny Kurs Biblijny. Teraz mamy szersze rozumienie śmierci, choć to 
nie znosi cierpienia. Może dlatego, że afirmacja życia jest tak ważna w Ewan-
gelii podjęliśmy decyzje o wzięciu z domu dziecka dziesięcioletniej Hani. Nie 

Oddziaływania sytuacyjne i synergie reaktywne
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286 Oddziaływania operacyjne. Modele „szachy”

czynimy tego z litości czy z potrzeby odszukania w Hani naszej córki. To jest 
nasza nowa Córka, którą kochamy tak samo intensywnie jak Krysię, ani mniej, 
ani bardziej. To właśnie miałam na myśli, kiedy chwilę temu napisałam, że 
Pismo święte nauczyło mnie przeżywać miłość.

(R.S., kobieta, lat 44, wykształcenie wyższe, miasto).

	 •	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: Biblia źródłem 
wiedzy o doniosłym znaczeniu dla jej uczuciowego rozwoju.

	 •	 Charakterystyka skutków: próba zrozumienia dramatu śmierci córki, 
lepsze zrozumienie sfery uczuciowej w Biblii i poza nią, satysfakcja z do-
konanego wyboru.

	 •	 Identyfikacja i określenie zmiany: decyzja o przyjęciu na siebie roli rodzi-
ny zastępczej.

Dominującym czynnikiem edukacji w różnych wymiarach, w tym w wy-
miarze emocjonalnym, jest w opinii respondentki Biblia (Pismo święte na-
uczyło mnie przeżywać miłość. Nigdzie indziej nie poznałam tak skondensowa-
nej ilości wiedzy o miłości). Kobieta wyróżnia przy tym trzy rodzaje miłości: 
między ludźmi, do Boga i Boga do ludzi. Zachowanie dwojga małżonków 
po tragicznym zaginięciu córki jest pełne rozpaczy. Próba znalezienia po-
cieszenia w religii (poszukiwaliśmy zrozumienia tej sytuacji w religii i wierze) 
zostaje uzupełniona podjęciem przez małżonków decyzji o uczestnictwie 
w KKB. Wrażliwość osobista i przemyślenia religijne doprowadzają respon-
dentkę wraz z mężem do podjęcia decyzji o utworzeniu rodziny zastępczej 
dla dziewczynki z domu dziecka. Wobec wagi podjętej decyzji opartej na 
dojrzałej decyzji (nie czynimy tego z litości czy z potrzeby odszukania w Hani 
naszej córki) i jej społecznych skutków można w tym przypadku stwierdzić, 
że w działaniu pary pojawiła się nowa jakość działania, odpowiedzialności, 
uczuciowości. 

Przytoczone powyżej przykłady oddziaływań treści religijnych na zada-
nia dorosłości odnoszą się do wydarzeń, które mają charakter sytuacyjny. 
Jedne z nich są opisem sytuacji codziennych, a inne takich, które posiadają 
charakter znaczący. Wpływ treści religijnych na dorosłych, którzy znaleźli się 
w określonych sytuacjach, powoduje zmodyfikowane zachowania (narracja 
S.T.), ale może również powodować nową jakość. Opis zawarty w narracji 
R.S. pokazuje możliwość zaistnienia synergii, która została nazwana reak-
tywną. Zachodzi ona wówczas, gdy w sytuacji znaczącego wydarzenia ze-
wnętrznego lub duchowego następuje reinterpretacja rzeczywistości, w wy-
niku której działanie (materialne bądź duchowe) nabiera cech odmiennych 
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od dotychczasowych. Synergia reaktywna odnosi się głównie do wydarzeń 
znaczących i w pewien sposób jest synergią interwencyjną ze względu na 
osobę dorosłego (może dlatego, że afirmacja życia jest tak ważna w Ewangelii 
podjęliśmy decyzje o wzięciu z domu dziecka dziesięcioletniej Hani).

Aktywne uczestnictwo dorosłego w realizacji zadań dorosłości jest zwią-
zane, przynajmniej w określonym stopniu, ze spotkaniem znaczących wy-
darzeń zewnętrznych. Określona ich część jest nieprzewidywalna (trzy lata 
temu doświadczyliśmy śmierci córki, która zginęła w Alpach. Jej ciała do tej 
pory nie odnaleziono) i dlatego charakter oraz treść zdarzenia jest znana do-
rosłemu dopiero po jego wystąpieniu, o ile zdarzenie posiada prostą struk-
turę dostępną szybkiemu poznaniu. Część wydarzeń może bowiem posiadać 
złożoną strukturę i nie poddawać się wczesnemu rozpoznaniu co do ich kla-
sy i charakteru. Sens i znaczenie wielu wydarzeń zewnętrznych pojawia się 
dopiero po zakończeniu zdarzenia w postaci skutków (cierpimy z tego powo-
du każdego dnia). Istnieją zdarzenia, których sens i znaczenie jest niedostęp-
ne poznaniu. W takim przypadku jedynym działaniem, które może podjąć 
dorosły jest zbudowanie mniej lub bardziej wiarygodnych przypuszczeń do-
tyczących ich zaistnienia, przebiegu oraz odniesienia zdarzenia do jego wła-
snej osoby. Znaczące wydarzenia zewnętrzne lub duchowe dorosły przenosi 
do przestrzeni interpretacji w poszukiwaniu ich sensu i znaczenia. To z kolei 
nie tylko stanowi odniesienie wydarzenia do przyczyn jego zaistnienia, ale 
przede wszystkim do pytań o logikę dotyczącą wydarzeń i sensu przypisywa-
nych im skutków. Skutki znaczącego zdarzenia mogą być nierzadko rozległe 
oraz długookresowe, a nawet odnosić się do sytuacji całożyciowej dorosłego 
(narracja R.S.). Wówczas ma miejsce stawianie pytań podstawowych: o sens 
życia, cierpienia, czy śmierci. Dramatom wynikającym ze zdarzeń znaczą-
cych towarzyszą nierzadko depresje i znaczące przewartościowania własne-
go życia, a nade wszystko istnieje poszukiwanie nadziei i przyjaznego rozu-
mienia dla osobistej sytuacji życiowej lub osób najbliższych. 

Znaczące wydarzenie nie musi być osobistym udziałem dorosłego, lecz 
może być zapośredniczone przez uczucie empatii z inną osobą5. Mechanizm 
empatii i siła związku przyjaźni lub miłości odniesiona do drugiej osoby prze-
nosi doświadczenie „drugiego” do osoby dorosłego. Sam nie będąc podmio-
tem działania skutków wydarzenia zewnętrznego, taki dorosły angażuje się na 

5 Można tę sytuację odnieść do tego, co oferuje społeczeństwo wychowujące Zob.  
F. Znaniecki, Socjologia wychowania, t. 1. Wychowujące społeczeństwo, Wyd. PWN, Warsza-
wa 2001, s. 211-215.
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288 Oddziaływania operacyjne. Modele „szachy”

różnym poziomie w zdarzenie znaczące odnoszące się do innej osoby. Część 
z tych „przekierowań” ma charakter spontaniczny i odruchowy, część jednak 
wynika z racjonalnych decyzji wynikających z systemu wartości wyznawa-
nych przez dorosłego, w tym z jego religijności i zdobywanej wiedzy religijnej 
(teraz mamy szersze rozumienie śmierci, choć to nie znosi cierpienia). 

Treści religijne i wiara dorosłego mogą wpływać na rozumienie wyda-
rzeń znaczących w sposób istotny. Losowy charakter wielu tych wydarzeń 
czyni dorosłego bezradnym wobec przyczyn je wywołujących. Bezradność 
sytuacyjna eskalowana przez poczucia dramatu i rozpaczy oczekuje her-
meneutyki zaistniałej sytuacji, która przyniesie zrozumienie i uspokojenie. 
Wiara dorosłego jest pewną gotowością do przyjęcia treści religijnych, które 
nadadzą wydarzeniu głębszy sens, zaś dramat dorosłego zostanie przeniesio-
ny z pustki egzystencjalnej6 do wymiaru wiary, która może budować syner-
gię reaktywną. W odniesieniu do znaczącego wydarzenia specyficzne treści 
religijne są podstawą do odbudowy nadziei. Nie muszą to być koniecznie 
nowe treści, lecz ich czas musi się zbiegać z sytuacją traumatyczną związaną 
ze znaczącym wydarzeniem. 

Efekt synergii reaktywnej może wynikać z treści religijnych, które są zna-
ne dorosłemu od dłuższego czasu i we właściwym czasie dramatu są w jaki-
kolwiek sposób przywoływane. Przynosi to uspokojenie emocjonalne i zro-
zumienie intelektualne, a skutki wydarzenia odnosi do religii, która w takiej 
sytuacji jest wiarygodnym systemem odtwarzania utraconego przez doro-
słego świata. Wydarzenia znaczące mogą posiadać również charakter pozy-
tywny. Nie niosą one z sobą dramatu ani też nie powodują znaczącej dla do-
rosłego straty. Takim zdarzeniom towarzyszy uczucie radości lub szczęścia. 
W obu przypadkach treści religijne pozwalają dorosłemu nadać przeżywa-
nym emocjom wymiar transcendentalny i odnieść je do źródeł swojej wiary7. 

6 Według R. Collinsa, M. Heidegger doszedł do dramatycznego wniosku: ludzka egzy-
stencja przebiega w sposób istotnościowy w czasie, a jej podstawową esencją jest „bycie-ku-
śmierci”. Esencją istoty ludzkiej jest to, że nie ma ona esencji, jest logicznie nieuzasadniona 
(unfounded): nie ma żadnej przyczyny, dla której istota ludzka powinna raczej istnieć niż 
nieistnień. Istota ludzka jest po prostu „wrzucona w świat” bez żadnej ostatecznej przyczyny. 
Znajduje to odzwierciedlenie w koncepcji czasu, który jest podstawową kategorią ludzkiej eg-
zystencji. Brak logicznego uzasadnienia egzystencji potwierdza się jeszcze dodatkowo przy jej 
końcu – w formie śmierci. R. Collins, Four Sociological Traditions, Oxford University Press, 
New York, Oxford 1994, s. 242-290, cyt. za: E. Zakrzewska-Manterys, Hermeneutyczne in-
spiracje, Wyd. Ofi yna Naukowa, Warszawa 1998, s. 110.

7 Józef Tischner, interpretując poglądy Ricoeura, wyjaśnia: Tekst religijny odznacza 
się jednak jeszcze jednym rysem szczególnym, na który Ricoeur nie zwrócił dostatecznej 
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Niezależnie jednak od rodzaju znaczących wydarzeń dorosły może dokonać 
projekcji uczuć i emocji wynikających z ich skutków na obszar własnej reli-
gijności. To z kolei może inicjować nową jakość życia dorosłego, który w ta-
kiej interpretacji swojego świata odnajduje nowy cel swojego życia (To jest 
nasza nowa Córka, którą kochamy tak samo intensywnie jak Krysię, ani mniej, 
ani bardziej. To właśnie miałam na myśli, kiedy chwilę temu napisałam, że 
Pismo święte nauczyło mnie przeżywać miłość). 

Stała obecność wydarzeń znaczących o charakterze pozytywnym i nega-
tywnym w życiu dorosłego może być przesłanką do przygotowań „prewen-
cyjnych” dorosłego na okoliczność uczestniczenia w wydarzeniu znaczącym. 
Jednym ze sposobów jest strategia prewencyjna polegająca na przypominaniu 
o kruchości ludzkiego życia i zmienności losu. To przede wszystkim nada-
wanie nowej, religijnej, perspektywy pełnej nadziei zdarzeniom, które budzą 
trwogę i przerażenie8. Jeszcze innym sposobem jest przygotowywanie się 
„na najgorsze” poprzez wspieranie i pomaganie innym, którzy są w trudnej 
sytuacji. Solidarność społeczna na poziomie rodziny, społeczności lokalnej 
i kraju, w którym się mieszka daje osobie poczucie bezpieczeństwa, z którego 
może czerpać nowe inspiracje płynące z motywacji religijnej. W działaniach 
tych istotną rolę może odegrać edukacja religijna dorosłych. Wiedza zdoby-
wana przez dorosłego lub nowe interpretacje znanych już treści religijnych 
mogą sprzyjać powstawaniu synergii reaktywnej, dzięki której staje się moż-
liwe odkrycie bogactwa duchowej sfery człowieka.

uwagi, chociaż w kilku miejscach swego studium o nim wzmiankował. Symbol religijny jest 
przede wszystkim symbolem aksjologicznym: stoi on w pewnej szczególnej, wymagającej 
odrębnego opisu relacji do różnego typu i rzędu wartości („witalnych”, „duchowych”, 
„moralnych”), wśród których naczelne miejsce zajmuje Sacrum, jako wartość najwyższa 
i zarazem podstawowa. Na istnienie owego Sacrum zwraca uwagę fenomenologia religii 
już od dawna. Podkreśla ona jednocześnie (np. M. Eliade), że Sacrum z racji przysługującej 
mu „tajemniczości”, „wieloznaczności”, „niewyczerpalności” nie może być tematem opisu 
dla żadnego innego języka, wyjąwszy język symboliczny. Język religii jest z tej racji językiem 
symbolicznym, ponieważ jest zarówno próbą opisu, jak i „terenem ekspresji” transcendent-
nego Sacrum. Nie znaczy to oczywiście, by poza religią taki język był niemożliwy lub by na 
gruncie religii nie wyrażał także pierwiastka przeciwnego Sacrum – demoniczności”. J. Tis-
chner, Perspektywy hermeneutyki, w: Filozofia współczesna, pr. zb. pod red. J. Tischnera, 
Wyd. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 1989, s. 203.

8 Józef Makselon porównując lęk wobec śmierci u osób wierzących i niewierzących 
stwierdza, że występuje on na zbliżonym poziomie. Zob. J. Makselon, Niektóre aspekty lęku 
wobec śmierci w świetle badań psychologicznych, „Ateneum Kapłańskie” 1980 nr 430, s. 298- 
-302; Psychologiczne aspekty doświadczenia przemijania, w: Człowiek – wartość – sens. 
Studia z psychologii egzystencji, pr. zb. pod red. K. Popielskiego, Wyd. KUL, Lublin 1996,  
s. 381-389.

Oddziaływania sytuacyjne i synergie reaktywne

Moderacyjne i synergiczne... - 19
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290 Oddziaływania operacyjne. Modele „szachy”

8.5. Model z synergią reaktywną

Na potrzebę kształtowania kompetencji rozwiązywania problemów 
wskazuje działanie opisane przez R.S. (zob. 285-286). Eksperymentowaniu 
w zakresie działania w sytuacjach nietypowych i wobec wydarzeń znaczą-
cych może sprzyjać synergia reaktywna. Umożliwia ona dorosłemu reinter-
pretację codzienności i podejmowanie adekwatnych decyzji. W działaniach 
przedstawionych przez R.S. można zauważyć, że wiedza religijna może w tym 
zakresie stanowić ważny czynnik wspomagający. 

W narracji kobiety wskazać można na podstawowe oddziaływanie treści 
religijnych o charakterze sytuacyjnym, a następnie o charakterze bazowym 
i decyzyjnym (może dlatego, że afirmacja życia jest tak ważna w Ewangelii 
podjęliśmy decyzje o wzięciu z domu dziecka dziesięcioletniej Hani). Oddzia-
ływaniom tym towarzyszy przekonanie, że czynniki zarówno zewnętrzne, 
jak i wewnętrzne, choć bolesne i skomplikowane, dzięki treściom religijnym 
są uznawane za poznawczo sensowne (poszukiwaliśmy zrozumienia tej sy-
tuacji w religii i wierze. Obydwoje z mężem skończyliśmy Korespondencyjny 
Kurs Biblijny. Teraz mamy szersze rozumienie śmierci, choć to nie znosi cier-
pienia). Dlatego w konstruowaniu modelu „poczucie zrozumiałości” przyję-
to za zmienną jawną egzogeniczną razem z oddziaływaniami sytuacyjnymi, 
decyzyjnymi i bazowymi. Oddziaływania sytuacyjne ze specyficzną dla nich 
synergią reaktywną doświadczane są przez respondentkę w sytuacjach za-
równo nietypowych, jak i znaczących (trzy lata temu doświadczyliśmy śmierci 
córki, która zginęła w Alpach. Jej ciała do tej pory nie odnaleziono). Czynniki 
te („stosunek do wydarzeń znaczących” oraz „umiejętność działania w sy-
tuacjach nietypowych”) razem z „synergią reaktywną” i „kształtowaniem 
własnej religijności” (Pismo święte nauczyło mnie przeżywać miłość) tworzą 
grupę zmiennych latentnych modelu. W ich kontekście kobieta doświad-
cza skutków wiedzy religijnej w przestrzeni zadań rodzinnych, społecznych 
i egzystencjalnych. Stanowią one zmienne endogeniczne modelu z udziałem  
synergii reaktywnej (zob. ryc. 8.5.1.). 

Model charakteryzuje się wielokrotnymi zależnościami w odniesieniu do 
zmiennych latentnych. Ich wzajemne relacje mają charakter głównie liniowy 
i przechodzą od „synergii reaktywnej” do „kształtowania własnej religijno-
ści”. Liniowość ta została zachwiana tylko poprzez bezpośrednie odniesienie 
„synergii reaktywnej” do „umiejętności działania w sytuacjach nietypowych”.  
Zależność ta jest wyraźnie obecna w opowiadaniu autorki narracji, która
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Synergia reaktywna
Oddziaływania

sytuacyjne

Umiejętność działa-
nia w sytuacjach

nietypowych

Kształtowanie
własnej religijności

Poczucie
zrozumiałości

Zadania
rodzinne

-4,303

1,279

4,246

2,1361,991

1,159

Stosunek do
wydarzeń znaczących

Oddziaływania
decyzyjne

Oddziaływania
bazowe

Zadania
egzystencjalne

Zadania
społeczne

Ryc. 8.5.1. Model z synergią reaktywną

jednoznacznie przyznaje, że jej działanie dotyczące adopcji/rodziny zastęp-
czej jest inspirowane treściami religijnymi. To dzięki wiedzy religijnej poja-
wia się nowe rozumienie sytuacji życiowej, a w konsekwencji nowa jakość 
życia rodziny. Oznacza to, że oddziaływanie treści religijnych w stosunku do 
kształtowania własnej religijności posiada charakter wielowątkowy. W mo-
delu ilustrują to zależności od określonych oddziaływań treści religijnych i od 
„umiejętności działania w sytuacjach nietypowych”. W tej perspektywie bez-
pośrednie oddziaływanie na zadania dorosłości przyznano synergii reaktyw-
nej i kształtowaniu własnej religijności. Przy czym bezpośrednich odniesień 
tego ostatniego czynnika nie zauważa się w stosunku do zadań społecznych. 
Dzieje się tak dlatego, że autorka narracji „kształtowanie własnej religijno-
ści” w sposób bezpośredni odnosi do zadań rodzinnych i egzystencjalnych. 

Wskazane powyżej odniesienia pozwoliły ukształtować model, który 
uzyskał zbieżność w 14. kroku iteracji przy wartości funkcji rozbieżności wy-
noszącej 1,21. Realizacja zadań dorosłości przez jednostkę w sposób przed-

Model z synergią reaktywną

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



292 Oddziaływania operacyjne. Modele „szachy”

stawiony w modelu wpisuje się w społecznie przyjęte procedury na wielu 
ścieżkach (od „synergii reaktywnej do zadań społecznych” i „umiejętności 
działania w sytuacjach nietypowych” oraz poprzez wszystkie relacje skiero-
wane do „kształtowania własnej religijności”). W obrazie tym zwraca uwagę 
relacja pomiędzy „synergią reaktywną” a „umiejętnością działania w sytu-
acjach nietypowych”. Najwyższa dodatnia wartość parametru ścieżkowego 
(4,265) pozwala uznać, że dorosły w radzeniu sobie w sytuacjach nietypo-
wych potrzebuje wsparcia, które może oferować wiedza religijna. Zasta-
nawiające jest jednak, że w uogólnionym podejściu społecznym oddziały-
waniom decyzyjnym inicjowanym treściami religijnymi przypisywany jest 
odwrotny niż u respondentki skutek (wartość parametru ścieżkowego -4,303 
pomiędzy „oddziaływaniami decyzyjnymi” i „umiejętnością działania w sy-
tuacjach nietypowych”). Można przyjąć, że o takim obrazie zadecydowała 
w tym przypadku różnica wynikająca ze specyfiki oddziaływań sytuacyjnych 
i decyzyjnych. Należą one wprawdzie do tej samej grupy, ale pierwsze z nich 
dla osiągnięcia właściwych skutków wymagają obecności wydarzeń znaczą-
cych, podczas gdy drugie jedynie umożliwiają dorosłemu podjęcie decyzji 
odnośnie działań w obszarach bliżej nieokreślonych. Oznacza to, że większe 
oczekiwania wobec wiedzy religijnej formułuje dorosły w sytuacjach pro-
blemowych, trudnych do zrozumienia lub wręcz wiążących się z życiowym 
dramatem, aniżeli takich, które wpisują się w codzienność w sposób oczy-
wisty lub oczekiwany, a nawet pożądany. Co więcej, interpretacja modelu 
z synergią reaktywną może dla dorosłego stać się zachętą do poszukiwania 
odniesień pomiędzy skomplikowanymi wydarzeniami życiowymi a wyzna-
waną wiarą i religią. Należy też zauważyć, że do odkrywania tych zależności 
niezbędna jest ukształtowana na odpowiednim poziomie wiedza religijna. 
W przeciwnym przypadku może w ogóle nie dojść do reinterpretacji co-
dzienności lub będzie ona bardziej zbliżona do interpretacji inspirowanych 
magią niż religią.

8.6. Oddziaływania obronne i synergie defensywne

Zainteresowanie poznawaniem Biblii wynika nie tylko z tego, że jako 
główne źródło treści religijnych jest ona mocno osadzona w wielowiekowej 
tradycji lecz ze świadomości wierzących, że jest ona nie tylko dziełem czło-
wieka. Dlatego treści w niej zawarte stanowią punkt odniesienia zarówno 

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



293

w kwestiach wprost dotyczących relacji człowieka z Bogiem, jak i w odniesie-
niu do zachowania tożsamości i umocnienia własnych przekonań. Tematyka 
tych rozważań często dotyczy problemów związanych ze śmiercią i wieczno-
ścią. Intelektualne ujęcie problemu śmierci prezentuje Władysław T., miesz-
kaniec Torunia: 

W lutym tego roku ukończyłem 50 lat. Zdałem sobie sprawę, że czas się przede 
mną skraca, a nie wydłuża. Wobec tajemnicy śmierci i przemijania przycho-
dzą na myśl łacińskie maksymy: „Omnia mors aequat” i „Vita comes mors est”. 
Jako chrześcijanin nie mogę zapomnieć o perspektywie eschatologicznej. Prze-
cież śmierć to nie koniec, lecz spełnienie i ukoronowanie życia. Silniejsza od 
śmierci jest Miłość, która nie umiera. Pięknie napisał o tym Reiner Maria Rilke: 
„Każdemu daj śmierć jego własną Panie. Daj umieranie, co wynika z życia, 
gdzie miał swą miłość, cel i biedowanie…”. Nie dane mi było studiować teolo-
gii, ale ukończyłem Korespondencyjny Kurs Biblijny, który wniósł wiele w moje 
rozważania o tym, czym jest śmierć. Myślenie o śmierci, to samospełniająca 
się hipoteza. (…) Wiedza religijna pomaga mi ogarnąć ten problem. Czuję się 
spokojniejszy, a przecież o ten spokój głównie idzie.

(W.T., mężczyzna, wykształcenie wyższe humanistyczne).

	 •	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: respondent 
jest człowiekiem z dużą erudycją i wiedzą; Kurs Biblijny jest oceniany 
jako wartościowy i przydatny do zmierzenia się z problematyką terminal-
ną i eschatologiczną.

	 •	 Charakterystyka skutków: intelektualne zmierzenie się z problematyką 
śmierci; zrozumienie religijnego sensu i znaczenia śmierci; uzyskanie 
względnego uspokojenia w obliczu upływającego czasu i perspektywy 
własnej śmierci.

	 •	 Identyfikacja i określenie zmiany: wewnętrzny pokój związany z proble-
matyką śmierci.

Respondent „oswaja” lęk przed śmiercią przy pomocy interesujących roz-
ważań z pogranicza teologii i filozofii (silniejsza od śmierci jest Miłość, która 
nie umiera). Skutki, które wymienia posiadają charakter intelektualny i są 
efektem jego przemyśleń (wiedza religijna pomaga mi ogarnąć ten [problem 
śmierci – przyp. A.W.] problem). Mimo atrakcyjnej formy werbalnej nie sta-
nowią one nowej jakości w rozumieniu założeń metodologicznych niniejszej 
pracy. Ograniczają się jedynie do zmiany dotychczasowego myślenia o pro-
blematyce istotnej dla człowieka. Jego efektem jest uspokojenie egzystencjal-
ne (czuję się spokojniejszy, a przecież o ten spokój głównie idzie). Autor nie 

Oddziaływania obronne i synergie defensywne
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294 Oddziaływania operacyjne. Modele „szachy”

opowiada wydarzeń związanych z uczestnictwem w KKB lecz prowadzi re-
fleksję nad trudną problematyką umierania (wobec tajemnicy śmierci i prze-
mijania przychodzą na myśl łacińskie maksymy: „Omnia mors aequat” i „Vita 
comes mors est”). Zastanawia to, że autor niezwykle świadomie podejmuje 
tę problematykę w wieku 50 kilku lat. Skupienie się na intelektualnej reflek-
sji bez wskazania kontekstów codzienności uniemożliwia interpretację tej 
sytuacji.

Z kolei historia S.Cz. pokazuje dorosłego, który w nowej, dramatycznej 
wręcz sytuacji, znajduje obronę w uznawanych wartościach:

(…) W moim życiu niepełnosprawnym spotkałam nieprzyjaciela. Siedziałam 
na wózku inwalidzkim przy drzwiach i nagle drzwi się otworzyły. W drzwiach 
stanął młody mężczyzna, który krzyknął do mnie – dawaj pieniądze! A kiedy 
mu odpowiedziałam, że nie mam pieniędzy, to mnie pobił, zbił okulary, ścisnął 
za szyję i pobił głowę. Wtedy zawołałam – Panie Boże ratuj, bo zginę!... Temu, 
który mnie napadł wybaczyłam, bo najważniejsza jest miłość do bliźniego, a on 
nie wiedział, co czynił… Gdybym się zachowała i myślała inaczej, jaki sens by 
miała moja wiara i Kurs Biblijny, w który włożyłam tyle wysiłku i serca? Czy 
łatwo jest mi wybaczyć? Trudno. Ale przecież idea mojej religii opiera się na 
przebaczeniu. Chrystus przebaczył tym, którzy go ukrzyżowali, więc dlaczego 
ja nie miałabym przebaczyć dużo mniejsze sprawy? (…) Czasami jednak nie 
należy spieszyć się z przebaczeniem, bo to dla winowajcy oznacza, że nic się nie 
stało i warto ponowić agresję. Takie zaproszenie do ponownej agresji jest rzeczą 
naganną, bo utrwala w młodym człowieku złe zachowanie i może krzywdzić 
innych ludzi.

(S.Cz., kobieta na rencie inwalidzkiej, lat 55).

	 •	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: respondent-
ka stwierdza, że w naukę w trakcie uczestniczenia w KKB włożyła wiele 
zaangażowania.

	 •	 Charakterystyka skutków: postawa przebaczenia napastnikowi; zrozu-
mienie istoty przebaczenia w osobistym doświadczeniu; rozważania na 
temat efektów wynikających z odroczenia przebaczenia.

	 •	 Identyfikacja i określenie zmiany: zdolność przebaczenia.

Doświadczenie brutalnej krzywdy fizycznej i wynikające z tego powodu 
ból i cierpienie jest przykładem nadania przez dorosłego nowego znaczenia 
wydarzeniu, które miało wymiar dramatyczny. Wydarzenie nabiera dodat-
kowego znaczenia poprzez sytuację niepełnosprawności, w której znajduje 
się respondentka. Zinterioryzowane treści religijne, zwłaszcza idea przeba-
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czania, przedefiniowały sytuację zagrożenia w sytuację oddania się Bogu 
pod opiekę. Spektakularnym jest również brak potępienia i agresji, nawet 
symbolicznej, w stosunku do napastnika. Paradoksalnie formułowane są sło-
wa wybaczenia i usprawiedliwienia. Problem wybaczenia krzywdy osobiście 
doznanej stawia zasadę przebaczenia na wyższym poziomie niż abstrakcyjne 
przebaczanie bliżej niezidentyfikowanym winowajcom. Postawa respondent-
ki, mimo że właściwa głównym zasadom wiary, wymaga wielkiej dojrzałości 
i rozumienia sensu wyznawanej religii, co należy uznać za nowa jakość (czy 
łatwo jest mi wybaczyć? Trudno. Ale przecież idea mojej religii opiera się na 
przebaczeniu).

Przytoczone powyżej przykłady oddziaływań obronnych wskazują na 
moderujący charakter wpływów treści religijnych (narracja W.T.) oraz od-
działywania, w których pojawia się nowa jakość (narracje S.Cz.). Daje ona 
podstawę do uznania, że pomiędzy oddziaływaniem treści religijnych i reali-
zacją zadań dorosłości może zachodzić synergia defensywna. Ma ona miejsce 
w przypadku użycia treści religijnych w sytuacji zagrożenia status quo jed-
nostki. Zagrożenie status quo może przy tym odnosić się do wielu obszarów, 
takich jak poczucie tożsamości, poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej 
wartości, poczucie sensu, czy poczucie godności9. Każdy z tych obszarów 
dotyczy istotnego aspektu dorosłości i wyznacza przestrzeń samorealizacji 
dorosłego. Z tego też powodu synergia obronna jest ważnym mechanizmem 
w sytuacji zagrożenia status quo, który może powodować tworzenie się no-
wej jakości życia.

Przez zagrożenie status quo dorosłego należy rozumieć sytuację rozpo-
znawaną przez dorosłego jako taką, która w bliższej lub dalszej przyszłości 
może zaistnieć i przynieść dorosłemu określone szkody (gdybym się zacho-
wała i myślała inaczej [to znaczy nie przebaczyła – przyp. A.W.], jaki sens by 
miała moja wiara i Kurs Biblijny, w który włożyłam tyle wysiłku i serca). Przy 
czym proces rozpoznawania nie musi być dokładny i ostry, gdyż rozpoznanie 
przyczyn i mechanizmu zagrożenia może być powierzchowne lub tylko intu-
icyjne. W przypadku szczegółowego określenia przyczyn zagrożenia istnieje 
możliwość podjęcia racjonalnych decyzji, które usuną przyczynę zagrożenia 
lub tylko ograniczą wielkość możliwej szkody. 

Sytuacja zagrożenia status quo dorosłego jest dyskomfortowa, ponie-
waż uruchamia system napięcia emocjonalnego i poznawczego, lęki, obawy 

9 Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Wyd. WSFP „Ignatianum” WAM, Kra-
ków 2005, s. 16-28.

Oddziaływania obronne i synergie defensywne

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



296 Oddziaływania operacyjne. Modele „szachy”

i uważność przed ewentualnymi zagrożeniami (czasami jednak nie należy 
spieszyć się z przebaczeniem, bo to dla winowajcy oznacza, że nic się nie stało 
i warto ponowić agresję). Konsekwencją długotrwałego napięcia wynikają-
cego z zagrożenia są silne stresy, które obniżają komfort życia dorosłego10. 
Zagrożenie, jako możliwość wystąpienia niekorzystnego dla dorosłego zda-
rzenia w przyszłości, jest czynnikiem znacząco modyfikującym zachowanie 
dorosłego w kierunku podniesienia poczucia bezpieczeństwa. Część z za-
grożeń posiada jednak charakter nieuchronny i wynika z natury procesów 
biologicznych i psychosomatycznych, część zaś wynika z relacji międzyludz-
kich, a jeszcze inna z przesłanek losowych. Jeszcze inna kategoria zagrożeń 
status quo jest niezależna od jednostki, gdyż posiada charakter obiektywny 
(zagrożenia przyrodnicze i cywilizacyjne, zagrożenia wynikające ze zdarzeń 
nieuchronnych takich jak starość i towarzyszące jej ograniczenia), ale zna-
cząca część zagrożeń jest w mniejszym lub większym stopniu zależna od oso-
by dorosłego. W takich przypadkach działania obronne odgrywają ogromną 
rolę. Odrębną grupą zagrożeń status quo są zagrożenia, które zostały spo-
wodowane zachowaniem dorosłego11 wymierzonym w naruszenie status quo 
innych dorosłych. Dlatego odniesienie treści religijnej do sytuacji zagroże-
nia status quo dorosłego może być rozmaite, bowiem relacja ta wynika ze 
zróżnicowania obszarów wchodzących w skład status quo. Innego rodzaju 
związki będą zachodziły w przypadku zagrożenia poczucia godności, inne 
w przypadku zagrożenia poczucia sensu. Będą one wymagały również różne-

10 Jan F. Terelak przytacza badania R. Lazarusa nad utrapieniami życia codziennego 
w zestawieniu z czynnikami, które mogą neutralizować przykre sytuacje. Badania staty-
styczne wykazały, że drobne niepowodzenia codzienne mają większy wpływ na funkcjono-
wanie jednostki, niż poważne przeżycia. (…) Zaskakujące były wyniki wpływu zdarzeń (po-
zytywnych) na kompensowanie skutków codziennego stresu. Na podstawie analizy danych 
stwierdzono, że „uplifts” nie mają działania neutralizującego. Ku zdumieniu samych autorów, 
w odniesieniu do kobiet pojawiła się sugestia, że wydarzenia podnoszące na duchu nogą mieć 
negatywny wpływ na ich uczucia i ogólny stan psychiczny. J. F. Terelak, Studia z psychologii 
stresu. Radzenie sobie ze stresem. Uwarunkowania i strategie, Wyd. ATK, Warszawa 1997, 
s. 143.

11 Pojawia się przy tych rozważaniach drugi, „ziemski” wymiar spotkania jednostki 
z państwem i pojęciem „woli zbiorowej”. Wiesław Bokajło pisze: Z przekonania bowiem, 
że „wola zbiorowa” jest źródłem moralności społecznej, wypływa wniosek, że „państwo jako 
początek i źródło wszelkich praw ma niczym nieograniczone uprawnienia”, w sferze legitymi-
zacji tworzonych przez siebie praw, ale i wartości, w tym tych, które są podstawą tworzonej 
przez państwo kultury politycznej i przez kulturę tworzonego światopoglądu, sprowadzające-
go się do „kolektywnych znaczeń”. W. Bokajło, Społeczeństwo obywatelskie. Sfera publiczna 
jako problem teorii demokracji, w: Społeczeństwo obywatelskie, pr. zb. pod red. W. Bojkały  
i K. Dziubki, Wyd. UWr, Wrocław 2001, s. 63.
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go rodzaju treści religijnych. Każda sytuacja zagrożenia status quo wymaga 
więc obecności treści religijnych właściwych dla sytuacji i osoby dorosłego12. 
Dobór tych treści jest każdorazowo indywidualny i może odbywać na dro-
dze samokształcenia lub w postaci regularnej wiedzy zdobywanej w procesie 
kształcenia systematycznego lub okazjonalnego. 

Oczekiwania wiernych dotyczące pomocy religii i wiary w sytuacji za-
grożenia status quo mogą posiadać charakter duchowy lub psychologiczny 
i być realizowane w postaci życzeniowej. Dzieje się tak wówczas, gdy prak-
tyki religijne, a głównie modlitwa i udział w sakramentach traktowane są 
w sposób narzędziowy. Możliwość odwołania się do modlitwy w każdym 
momencie własnego życia, bez względu na okoliczności życiowe, stanowi 
o znaczącym komforcie dialogu człowieka z Bogiem, ale potraktowanie mo-
dlitwy i sakramentów powierzchownie, a czasem wręcz magicznie zamiast 
tworzenia przestrzeni wzajemnej ufności może stanowić ucieczkę przed 
odpowiedzialnością13. 

Postindustrialna współczesność przynosi dorosłemu zagrożenia status 
quo jego i jego najbliższych w wielu dziedzinach dotąd uznawanych za osto-
ję bezpiecznego życia. Rodzina, przyjaciele, grupa zawodowa, społeczność 
lokalna, etniczna lub państwowa daje możliwość przeniesienia status quo na 
podmioty jednostkowe lub grupowe, nieformalne lub formalne, niezorgani-
zowane lub zorganizowane. Będąc członkiem wspólnoty wiernych, dorosły 
integruje własne status quo ze status quo innych, tak samo jak część własnego 

12 Fritz Riemann, opisując osobowość schizoidalną, stwierdza, że konstytucjonalnie 
sprzyja temu niezwykle wrażliwe podłoże osobowościowe, kruchość psychiki, chwiejność 
i podatność na zranienia. Dystans pomiędzy sobą otaczającym światem, jaki się wówczas 
tworzy, jest formą samoobrony; wrażliwość rejestrująca wszystko z czujnością radaru spra-
wia, że zbyt dużą bliskość fiz czną czy psychiczną odbiera się jako coś, co jest zbyt nachalne. 
Dlatego osoby schizoidalne potrzebują dystansu, by móc poradzić sobie ze światem i ży-
ciem; dystans zapewnia im poczucie bezpieczeństwa i pewność, że nie będą przez innych 
niepokojone czy ośmieszane. Ich wrodzone skłonności sprawiają, że są niejako pozbawione 
warstwy ochronnej, „grubej skóry”, poszukują więc odosobnionej przestrzeni życiowej, za-
mykają się, aby nadmiar bodźców, jakie do nich docierają, nie uniemożliwił im funkcjono-
wania w rzeczywistości. F. Riemann, Oblicza lęku. Studium z psychologii lęku, Wyd. WAM, 
Kraków 2005, s. 42-43.

13 Pewne cechy tak defini wanej religijności można odnieść do zaburzeń antyspołecz-
nych osobowości, które wykorzystują religię dla swych własnych celów. Dla nich religia 
dostarcza jedynie innej ścieżki dla zyskania szacunku od innych lub zdobycia pieniędzy 
lub władzy. Gdy osoby antyspołeczne praktykują swoją religię lub wciągają się w kościelną 
działalność, ich pierwszorzędnym motywem jest, by inni uważali je za dobrych ludzi lub 
znacznych dobroczyńców kościoła, która to reputacja sprawia osobom antyspołecznym głę-
boką satysfakcję. R. P. Vaughan, dz. cyt., s. 88-89.
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298 Oddziaływania operacyjne. Modele „szachy”

status quo integruje ze status quo obywateli własnego kraju, będąc zdanym 
na te same okoliczności kulturowe, cywilizacyjne, prawno-administracyjne, 
fiskalne, medialne, geopolityczne, a nawet klimatyczne. Katolicyzm większo-
ści obywateli w Polsce, mimo transformacji tradycyjnego modelu religijności 
i narastającego procesu laicyzacji, sprzyja umocnieniu status quo narodowe-
go, bowiem w sytuacjach kryzysu państwowości łączył się z nurtem myślenia 
patriotycznego.

Ograniczeniem wynikającym z synergii obronnej jest zbyt uproszczone 
spostrzeganie przez dorosłego zależności między religijnością indywidualną 
i głębokością wiary a efektywnością w zakresie pomocy w obronie własnego 
status quo. Innym „nadużyciem” obronnym może być koncentrowanie się 
dorosłego na oczekiwaniu pomocy w sytuacjach niewymagających pomo-
cy. Skutkiem tych działań religijność i duchowość dorosłego może być jed-
nostronna i mniej skłonna do rozlicznych form solidaryzmu społecznego. 
Jeszcze większą deformacją oczekiwań w stosunku do synergii obronnej jest 
koncentracja dorosłego na własnej osobie lub nadmierne oczekiwania po-
mocowe, nawet kosztem innych. Zagrożenie własnego status quo jest trakto-
wane przez tę kategorię dorosłych jako pretekst do obrony przez deprecjację 
lub zniszczenie przyczyny zagrożenia, bez liczenia się ze skutkami społecz-
nymi własnej reakcji obronnej. Synergia obronna jednak w jakimś stopniu 
zapobiega uproszczonej reaktywności dorosłego w tym obszarze (takie za-
proszenie do ponownej agresji [wynikające ze zbyt łatwo otrzymanego prze-
baczenia – przyp. A.W.] jest rzeczą naganną, bo utrwala w młodym człowieku 
złe zachowanie i może krzywdzić innych ludzi).

8.7. Model z synergią defensywną

Synergie operacyjne umożliwiają dorosłemu działanie w sytuacjach, któ-
re obiektywnie uznawane są za krzywdzące, domagające się wyrównania 
strat albo wręcz odwetu. Sposób reagowania jednostek w takich sytuacjach 
nie musi jednak ograniczać się do prostego rachunku zysków i strat. Są oso-
by, dla których ten styl myślenia jest odległy. Ilustruje to historia opowie-
dziana przez S.Cz (zob. s. 294). Jej reakcja na doznaną krzywdę wskazuje na 
zaistnienie w wyniku oddziaływań treści religijnych synergii defensywnej. 
W wyniku jej oddziaływania kobieta stara się zachować status quo w obsza-
rze przekonań religijnych i wyznawanej wiary. Można powiedzieć, że za-
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chowanie respondentki w tym wymiarze wspomagane jest oddziaływaniem 
treści religijnych o charakterze bazowym (…idea mojej religii opiera się na 
przebaczeniu) i selektywnym (Chrystus przebaczył tym, którzy go ukrzyżowa-
li, więc dlaczego ja nie miałabym przebaczyć…). Kobieta spostrzega bodźce, 
z którymi się styka jako bolesne, ale sensowne poznawczo. Dlatego można 
wnioskować, że poczucie zrozumiałości odgrywa znaczącą rolę w jej życiu. 
Opisane powyżej czynniki („oddziaływania obronne”, „oddziaływania bazo-
we”, „oddziaływania selektywne” i poczucie zrozumiałości) zostały uznane za 
zmienne jawne egzogeniczne w konstruowaniu modelu z synergią defensyw-
ną. Zaistnieniu synergii defensywnej towarzyszy „poczucie odpowiedzialno-
ści za jakość życia innych” (czasami jednak nie należy spieszyć się z przeba-
czeniem, bo to dla winowajcy oznacza, że nic się nie stało i warto ponowić 
agresję) oraz „wierność ideałom” (najważniejsza jest miłość do bliźniego, a on 
nie wiedział co czynił…). Konteksty te są przeniknięte treściami religijnymi, 
co w konsekwencji kształtuje religijność dorosłego. Elementy te (zostały one 
uznane za zmienne latentne proponowanego modelu) wskazują na obszary 
doświadczanych skutków treści religijnych. W analizowanym przypadku są 
to zadania społeczne (w moim życiu niepełnosprawnym spotkałam nieprzy-
jaciela) i egzystencjalne (wtedy zawołałam – Panie Boże ratuj, bo zginę!). Te 
dwie grupy zadań dorosłości tworzą zmienne jawne endogeniczne modelu 
(zob. ryc. 8.7.1.).

Model z synergią defensywną uzyskał zbieżność dopiero w 54. kroku ite-
racji natomiast przy niskiej wartości funkcji rozbieżności (0,532), co może 
świadczyć o działaniach jednostki odmiennych od typowych zachowań spo-
łecznych. W prezentowanym modelu koncentracja zależności ma miejsce 
wokół zmiennej określonej jako wierność ideałom. W modelowanej sytuacji 
czynnik ten podlega wpływom zarówno w postaci treści religijnych, jak i po-
czuciu zrozumiałości oraz poprzez kształtowanie własnej religijności. W tym 
miejscu zachodzi sprzężenie pomiędzy tymi zmiennymi (od „poczucia zro-
zumiałości” do „wierności ideałom”, a następnie do „kształtowania własnej 
religijności” i ostatecznie do „zadań egzystencjalnych”). Poza tym oddzia-
ływanie czynnika „wierność ideałom” odnosi się do wskazanych zadań do-
rosłości i „poczucia odpowiedzialności za jakość życia innych”. Wieloraka 
koncentracja zależności wokół czynnika „wierność ideałom” pokazuje, że 
synergia defensywna, nie tylko dla swojego zaistnienia, ale przede wszyst-
kim dla doznawania jej skutków wymaga określonego środowiska w posta-
ci ukształtowanej i ugruntowanej tożsamości. Nadto wartości parametrów 

Model z synergią defensywną
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300 Oddziaływania operacyjne. Modele „szachy”

Ryc. 8.7.1. Model z synergią defensywną 

ścieżkowych informują, że skutki synergii defensywnej nie są społecznie 
oczekiwane. Jak w żadnym z dotychczas analizowanych modeli nie pojawi-
ły się wysokie wartości parametrów ścieżkowych w relacjach zachodzących 
od synergii do zadań dorosłości. Może to świadczyć o tym, że zachowanie 
tożsamości w sytuacjach dramatycznych wymaga nieprzeciętnej odwagi. 
Źródła jej pochodzenia mogą być różne – zarówno religijne, jak i niereligij-
ne. Należy jednak zauważyć, jak pokazują to działania Stefanii Cz., że treści 
leżące u podstaw wynikającego z nich zachowania defensywnego muszą być 
przez jednostkę zinterioryzowane. Zależność ta jest obecna również w my-
śleniu społecznym. Pokazuje to wysoka wartość parametru ścieżkowego 
(3,332) od „oddziaływań bazowych” do „wierności ideałom”, a następnie do 
„poczucia odpowiedzialności za jakość życia innych” (wartość parametru 
wynosi 7,384). Można przypuszczać, że ilustruje ona deklaratywną postawę 
respondentów w tym zakresie, gdyż w relacji od „oddziaływań bazowych” do 

Synergia defensywnaOddziaływania
obronne

Poczucie
odpowiedzialności

za jakość życia innych

Kształtowanie własnej
religijności

Poczucie
zrozumiałości

Zadania
egzystencjalne

1,277

7,384

3,332

-1,224

-2,024

-11,961

Wierność ideałom

Zadania
społeczne

Oddziaływania
selektywne

Oddziaływania
bazowe

1,925
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„poczucia odpowiedzialności za jakość życia innych” rozmija się działanie 
opisywanej jednostki i standardy społeczne. Zależność ta uzyskała najwyż-
szą w modelu wartość ujemną parametru (-11,981). Sytuacja ta pokazuje, że 
w globalnym oglądzie codzienności postawa rezygnacji z własnych korzyści 
na rzecz podnoszenia jakości życia innych, choć spotyka się z uznaniem, to 
jednak nie często jest urzeczywistniana. 

Przedstawiona powyżej interpretacja obecności osoby w świecie doro-
słych wskazuje na potrzebę wspomagania dorosłego w odkrywaniu przez 
niego źródeł swojej tożsamości. Jej zachowanie nie oznacza usztywniania sta-
nowisk, lecz otwiera perspektywę osiągania wewnętrznej satysfakcji w tych 
obszarach codzienności, które zdają się wskazywać bardziej na porażkę niż 
powodzenie. Właściwie rozumiane i zinterioryzowane treści religijne mogą 
stanowić niewyczerpane źródło inspirujące niebanalne i dojrzałe postawy 
społeczne. 

Modele z udziałem synergii operacyjnych pokazują sposoby zajmowania 
przez dorosłego stanowiska w bieżących sytuacjach codzienności oraz radze-
nia sobie z sytuacjami trudnymi, niemożliwymi do ominięcia i aktualnego 
rozwiązania (np. cierpienie, śmierć). Trzeba jednak pamiętać, że niezależnie 
od rodzaju działań, wiedza religijna może wspomagać realizację zadań do-
rosłości tylko wówczas, gdy człowiek osiągnie ją na odpowiednim poziomie 
i nabędzie umiejętności odnoszenia jej do wydarzeń codzienności. Na za-
leżność tę należy zwrócić uwagę szczególnie w przypadku treści biblijnych, 
gdyż ich poznawanie nie może pozostać jedynie na poziomie wiadomości 
literackich, czy historycznych. Tę kwestię akcentują sami uczestnicy KKB, 
którzy w narracjach zwracają uwagę na potrzebę systematycznego pozna-
wania Biblii z wykorzystaniem wiedzy wypracowanej przez rzetelne badania 
biblistów. 

Wykorzystana w analizach modeli tej grupy metafora „szachy” pozwoli-
ła dostrzec, że podkreślenie wartości wiedzy religijnej w sytuacjach, w któ-
rych stawia dorosłego życie (skomplikowane, często nawet niezrozumiałe 
sytuacje), może rodzić przekonanie o potrzebie sensownego działania także 
w sytuacjach niezrozumiałych, trudnych i problematycznych. Oznacza to, 
że w rozwiązywaniu życiowych problemów, zarówno indywidualnych jak 
i społecznych warto odwoływać się do treści religijnych. Można też uznać, 
że motywacja do tego typu działań pochodzi zarówno z uzyskiwanej wiedzy 
religijnej, jak i przyjętego systemu wartości, który stanowi podstawę przyj-
mowanych postaw. Uważność dorosłego, podobnie jak koncentracja szachi-

Model z synergią defensywną
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302 Oddziaływania operacyjne. Modele „szachy”

sty, jest związana z reaktywnością, to jest właściwą interpretacją i działaniem 
osoby na „szachownicy życia” w odpowiedzi na czynniki sytuacyjne, losowe 
itp. Życie dorosłego jest, jeżeli odnosić je do metafory szachowej, jednocze-
sną partią szachów na wielu planszach realnych, wirtualnych i symbolicz-
nych. U podstaw strategii i taktyki jest ruch, działanie, zmiana, które zmie-
rzają do określonego przez gracza celu. Działania, które podejmuje dorosły 
w swoim życiu oparte są na zasadach współżycia społecznego określonych 
w konstytucji państwa w którym żyje, kodeksie karnym i cywilnym, kodeksie 
handlowym, kodeksie honorowym. Zaś wymiar religijny dorosłego określają 
treści biblijne, katechizm, nauczanie Kościoła itp. W tym znaczeniu strate-
gia i taktyka, z którymi związane jest działanie człowieka są spokrewnione 
wyraźnie z synergią behawioralną. Z kolei obrona w szachach może być me-
taforą na oddziaływania o charakterze defensywnym, których dorosły do-
świadcza w swoim życiu codziennym.

Oddziaływania treści religijnych na zadania dorosłości powodują synergie 
operacyjne występujące w sferze wewnętrznych decyzji i działań. Ich skutki 
są nie tylko dostrzegane, ale wręcz uznawane za spektakularne. Czynności te 
oparte są o zinterioryzowany system wartości, a czasami wręcz przybierają 
charakter apologetyczny. Synergie operacyjne uwidaczniają się szczególnie 
w postawach i zachowaniach, jakie przyjmuje dorosły wobec znaczących 
wydarzeń. Stanowią one powinności wynikające z wyznawanej wiary choć 
realizowane są w jakościowo nowy sposób lub są efektem nowej interpre-
tacji poznanych w dorosłości treści religijnych. Działania będące skutkiem 
synergii behawioralnej, reaktywnej i defensywnej w obszarze realizacji za-
dań dorosłości poprzedzone są działaniami zmierzającymi do kształtowa-
nia własnej religijności. Motywacja religijna wynikająca z poznanych treści 
religijnych stanowi fundament zaistnienia synergii operacyjnej. Drugim 
istotnym czynnikiem jest stabilny system wartości. Jest on silnie związany 
z wiarą i zasadami przyjętej religii. Wynika z tego kolejny element, jakim jest 
potrzeba dzielenia się wiedzą religijną i jej skutkami. W języku teologicznym 
sytuację tę określa się jako „dawanie świadectwa”. Elementy te są obecne we 
wszystkich synergiach operacyjnych, choć w każdej z nich w inny sposób. 
Synergia behawioralna jako skutek oddziaływań decyzyjnych sprzyja rozwi-
janiu umiejętności podejmowania decyzji, która jest istotna w realizacji za-
dań dorosłości na odpowiednim poziomie. Może ona wspomagać dorosłego 
w wyborze zadań do realizacji lub w decydowaniu o kolejności ich realizacji. 
Przy czym podstawą podejmowania tych działań jest zawsze odniesienie do 
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systemu wartości, który jest oparty na treściach religijnych. Nowa wiedza 
może modyfikować posiadany system wartości, ale dokonuje się to w obsza-
rze nie wykraczającym poza istotę treści wyznawanej wiary. 

Zachowania dorosłego będące skutkiem zaistnienia synergii behawioral-
nej mają miejsce w określonych kontekstach. Zależność ta łączy tę syner-
gię z synergią reaktywną, która rodzi się w odpowiedzi osoby na zaistniałą 
sytuację. Treści religijne, które powodują synergię reaktywną są najczęściej 
przywoływane w sytuacjach trudnych i dramatycznych. Ich obecność nie 
tylko powoduje złagodzenie bolesnych doświadczeń, ale przede wszystkim 
staje się inspiracją do podejmowania działań o znamionach nowej jakości. 
Mają one zwykle charakter bezterminowy i wymagają przeorganizowania 
dotychczasowego życia jednostki lub najbliższego otoczenia. Reorganizacja 
ta, choć dotyczy zewnętrznych czynności oparta jest na wewnętrznych za-
sadach, które co do swej istoty nie podlegają zmianie. Wskazuje to na jej 
związki z synergią defensywną. W tym kryje się istota działań w zakresie 
obrony status quo dorosłego, w których nie chodzi o obronę przed niebez-
pieczeństwami zewnętrznymi, lecz o wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, 
które daje wyznawana wiara. Nie oznacza to jednak, że działania obronne nie 
są wyrażane na zewnątrz. Poznane i zinterioryzowane treści religijne wpły-
wają na działania, które budują poczucie bezpieczeństwa, a które przez ze-
wnętrznego obserwatora mogą być odbierane jako porażka lub ucieczka od 
odpowiedzialności.

Oddziaływania operacyjne treści religijnych wzbudzają u dorosłego pra-
gnienie bycia potrzebnym. Jej zaspokojenie wymaga nie tylko podejmowania 
właściwych decyzji w skomplikowanych sytuacjach życiowych, ale przede 
wszystkim nieustannej rewizji własnego systemu wartości. Dzięki temu 
dorosły jest w stanie odważnie zmierzyć się z zadaniami, które wymagają 
zmiany w określeniu ich treści i sposobu realizacji. Natomiast skutki podej-
mowanych decyzji przynoszą owoce w postaci nowej jakości życia. Działania 
te wymagają zarówno umiejętności interpretowania treści religijnych, jak 
i refleksji nad wydarzeniami codzienności.

Model z synergią defensywną
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Roz dział  9

Oddziaływania sytuacyjne. 
Modele „ekspedycja”

Realizacja zadań dorosłości tylko częściowo przebiega zgodnie z przy-
jętymi założeniami i celami. Codzienność niejednokrotnie zaskakuje doro-
słego. Dlatego w tych okolicznościach potrzebuje on szczególnego wsparcia 
i odniesień do trwałych wartości. Powstaje zatem pytanie o miejsce treści 
religijnych w myśleniu i działaniu dorosłego. Czy dorośli, podejmując kształ-
cenie religijne, korzystają ze zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu dylematów 
codzienności?

Rozdział ten zawiera charakterystykę oddziaływań wiedzy religijnej, 
której możliwości wspomagające kształtowanie codzienności odkrywane są 
w sposób zaskakujący samego dorosłego. W sytuacjach tych wiedza religijna 
jest zdobywana lub wykorzystywana w sposób wybiórczy i służy dostoso-
waniu do zaistniałej sytuacji lub poprawie dotychczasowego widzenia co-
dziennych wydarzeń. Moderacjom o charakterze wyróżniającym, dostoso-
wawczym i poprawiającym odpowiadają synergie: selektywna, adaptacyjna 
i korekcyjna. Specyfikę działania dorosłego inspirowanego synergiami sytu-
acyjnymi ilustrują modele, których składową są wymienione powyżej syner-
gie. Ich interpretacje inspirowane są metaforą ekspedycji.

9.1. Ekspedycja metaforą dla rozumienia  
oddziaływań sytuacyjnych

Korzyści płynące z wpływów synergii selektywnej, adaptacyjnej i korygu-
jącej występują w sytuacjach o szerokich kontekstach osobistych lub społecz-
nych. Przyjmując, że skutki te są osiągane dzięki zdobywaniu wiedzy religij-
nej, można mówić o potrzebie przeżywania codzienności ze świadomością 
wartości, jakie w nią wnoszą te treści. Odkrywane przez autorów narracji 
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treści religijne traktowane są jako istotne źródło wsparcia w realizacji zadań 
dorosłości. Interpretacje tych zależności wymagają uwzględnienia szerokich 
kontekstów uruchamiających te synergie. Dlatego posłużono się w nich me-
taforą „ekspedycja”. Jej cechy zestawiono w tabeli 9.1.1.

L.p.
Elementy metafory

Odniesienie metaforyczne / Uwagi
strukturalne funkcjonalne

1

Ekspedycja Ekspedycja to bogate źródło wielu odniesień metaforycz-
nych, głównie za przyczyną niepowtarzalnego znaczenia 
dla człowieka poznawania w drodze. Homo viator niesie 
w sobie bogatą symbolikę człowieka wędrującego, człowie-
ka poznającego i zdobywającego świat. 

2

Plan 
ekspedycji

Plan ekspedycji to ustalenia w obszarze wyposażenia i sze-
roko rozumianej logistyki, na którą się składa określenie 
miejsc docelowych ekspedycji, środków transportu, aprowi-
zacji i wyżywienia, odzieży, noclegów, kwestii finansowych 
itp. Inne cele przygodowo-poznawcze posiada ekspedycja 
za koło podbiegunowe, inna do Puszczy Amazońskiej, jesz-
cze inne cele posiada ekspedycja mająca na celu zwiedzanie 
city w Nowym Yorku, Tokio lub Moskwie. Plan ekspedycji 
jest zbiorem realizacji wielu celów szczegółowych z do-
kładnym, o ile jest to możliwe, chronometrażem realizacji. 
Plan ekspedycji jest więc wyborem selektywnym, jednym 
z wielu planów, wybór planu maksymalizującego oczekiwa-
nia poznawcze i przygodowe przy jednoczesnej minimaliza-
cji czynników kosztowych itp. 

3

Cele 
poznawcze

Szczególnym typem ekspedycji jest podróż w nieznane. 
Cel jest tutaj określony w płaszczyźnie epistemiczno-
psychologicznej. „Nieznane” jako cel ekspedycji poznaw-
czej jest dla wielu ludzi najwyższym celem poznania, gdyż 
zawiera w sobie czynnik nieprzewidywalny. Podróżą z dużą 
dozą niewiedzy jest podróż przez życie z początkiem w dniu 
narodzin i końcem w dniu śmierci. Niewiedza częściowa lub 
całkowita w tej ekspedycji przez życie jest immanentna. 

4

Zwiedzanie 
świata

Zwiedzanie świata jako cel poznania podróżniczego jest 
silną składową natury ludzkiej, podobnie jak większość 
potrzeb o charakterze społecznym. Zwiedzanie to jednak 
najczęściej nie odnosi się do budowania nowych interakcji 
społecznych, lecz do poznania artefaktów historycznych lub 
do możliwości przeżyć estetycznych związanych z urodą 
środowiska naturalnego. 

5

Ryzykowanie 
i niebezpie-
czeństwa

Niemożliwość przewidzenia wszystkich zdarzeń i oko-
liczności podczas ekspedycji powoduje, że jej uczestnicy 
narażeni są niejednokrotnie na określone kategorie ryzyka 
i niebezpieczeństw, które dla wielu dorosłych są celem sa-
mym w sobie.

Ekspedycja metaforą dla rozumienia oddziaływań sytuacyjnych

Moderacyjne i synergiczne... - 20
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306 Oddziaływania sytuacyjne. Modele „ekspedycja”

L.p.
Elementy metafory

Odniesienie metaforyczne / Uwagi
strukturalne funkcjonalne

5

Ryzykowanie 
i niebezpie-
czeństwa

Ryzyko i zagrożenia mogą przy tym posiadać charakter 
naturalny lub też mogą być konfigurowane specjalnie dla 
pogłębienia sytuacji emocjonalnych towarzyszących po-
znaniu. Zarządzanie ryzykiem ma na celu zabezpieczenie 
uczestników ekspedycji przed utratą zdrowia lub życia. 
Eskapistyczna natura wielu dorosłych uczestników ekspe-
dycji wywołuje problem niemal filozoficzny na temat natury 
człowieka, który dla wzmocnienia poznania musi przeży-
wać silne emocje związane z zagrożeniami.

tab. 9.1.1.

Metafora „ekspedycja” (a szczególnie istotny w ekspedycji proces plano-
wania) w odniesieniu do modeli tej grupy pokazuje, że tylko właściwy wybór 
jednych i odrzucenia innych planów życiowych daje gwarancje takiej ich re-
alizacji, która uczyni życie dorosłego satysfakcjonującym. Posiada to szcze-
gólne znaczenie w sytuacjach, które na nowo zostały odkryte lub inaczej 
dostrzeżone. W ocenie własnych możliwości dostosowania się do zaistniałej 
sytuacji znaczącą rolę może odegrać wiedza religijna. Metafora ekspedycji, 
której częścią składową jest podróż „przez życie”, daje powód do sformuło-
wania pytań o cele tej podróży, koszty uczestnictwa i dalsze losy człowieka 
poznającego i wędrującego. Życie jako „zwiedzanie świata” to nieustające 
spotkania innych rzeczywistości językowych, kulturowych, obyczajowych, 
prawnych, przyrodniczych itp. Taka zmienność wymaga od dorosłego ada-
ptacji i przystosowania. Życiowe „zwiedzanie świata” z typową dla niego 
zmiennością i potrzebą właściwej racji między poznającym i światem pozna-
wanym jest wyjątkowo bliskie synergii adaptacyjnej. Z kolei ryzyko i niebez-
pieczeństwa życiowe niejednokrotnie wymagają korekty planów życiowych 
celem obniżenia poziomu zagrożeń i możliwości kontynuacji dalszej drogi. 
Tak rozumiana korekta jest bliska znaczeniowo synergii korygującej.

9.2. Moderacje wyróżniające i synergie selektywne

Autorzy niektórych narracji opowiadają takie wydarzenia, które są do-
strzegane w nowym świetle dzięki zdobytej wiedzy religijnej. Część badanych 
respondentów odnosi swoje zainteresowania religijne do wybranych w pro-
cedurze losowej treści religijnych, co w ich opinii nie zmienia ich religijnego 
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znaczenia i ważności. Są one uznawane przez uczestników edukacji religijnej 
jako odnoszące się do nich w szczególny sposób. Przykładem relacji, w któ-
rej dorosły dokonuje wyboru pewnych treści religijnych, jest opowiadanie 
o przypadkowym otwieraniu Biblii: 

(…) Po zakończeniu Kursu w pewnym momencie zauważyłam, że jest ze mną 
jakoś „inaczej”. Bardzo szybko okazało się, że mam potrzebę stałego kontaktu 
z Pismem Świętym. Jeżeli mam więcej czasu, to czytam dłuższy fragment, a je-
żeli nie, to w ramach wieczornej modlitwy czytam jedną perykopę lub psalm, 
czasami otwieram Pismo Święte na chybił trafił i czytany fragment okazuje się 
być „akurat dla mnie”, to znaczy dotyczy moich problemów i wątpliwości lub 
„wskazuje” dalszą drogę w ważnych sprawach, oświeca, umacnia i uspokaja.

(E.T., kobieta, lat 53, wykształcenie średnie medyczne,  
zamieszkała w mieście).

	 •	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: technika wy-
boru treści religijnych losowa jest uzasadniona przez respondentkę defi-
cytem czasu; treści religijne pozyskane metodą losową interpretowane są 
jako pseudolosowe z ukrytą intencją Boga. 

	 •	 Charakterystyka skutków: teksty biblijne pełnią funkcję poradnictwa ży-
ciowego; uspokojenie egzystencjalne i psychologiczne.

	 •	 Identyfikacja i określenie zmiany: uznanie w treściach biblijnych drogo-
wskazu w rozwiązywaniu ważnych spraw. 

Opisana przez respondentkę metoda, czy raczej technika wybierania tek-
stów biblijnych świadczy o znaczeniu, jakie nadaje ona treściom biblijnym 
w jej codziennym życiu. Dlatego nie można tu mówić o wybiórczym trakto-
waniu treści Biblii, a raczej dostosowaniu formy refleksji religijnej do możli-
wości czasowych (Jeżeli mam więcej czasu to czytam dłuższy fragment, a jeżeli 
nie, to w ramach wieczornej modlitwy czytam jedną perykopę lub psalm, cza-
sami otwieram Pismo św. na chybił trafił…). Działania te pokazują integralne 
spojrzenie na życie i odpowiedzialny stosunek respondentki do zadań do-
rosłości. Zadowalanie się wybranymi fragmentami wskazuje, że także treść 
zawarta w niewielkich fragmentach Biblii może wspomagać dorosłego w re-
alizacji jego życiowych zadań (...dotyczy moich problemów i wątpliwości lub 
„wskazuje” dalszą drogę w ważnych sprawach, oświeca, umacnia i uspokaja). 
Ten sposób korzystania z Biblii może jednak rodzić niebezpieczeństwo na-
rzędziowego jej traktowania jako generatora losowych sekwencji religijnych. 
Wydaje się, że respondentka jest w stanie uniknąć takiego „spłaszczenia” 
interpretacyjnego dzięki wcześniejszemu ukończeniu Kursu Biblijnego. Jej 

Moderacje wyróżniające i synergie selektywne
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308 Oddziaływania sytuacyjne. Modele „ekspedycja”

działania, choć nowe w formie, stanowią powszechny efekt w relacji respon-
denta z Biblią i jest to niezależne od losowego lub nielosowego dostępu do jej 
zawartości. W tym znaczeniu nie jest to nowy rodzaj zachowania lub kom-
petencji dorosłego.

Z kolei Kazimiera S., nauczycielka zamieszkująca małe miasto w woje-
wództwie podkarpackim koncentruje się na treściach religijnych, które jej 
zdaniem pozytywnie wspierają trud pedagogiczny: 

(…) Mój rozwój zawodowy związany z pracą nad sobą i kształceniem wycho-
wanków miał swoje źródła w treściach religijnych poznanych w trakcie Kursu 
Biblijnego. Polegało to na tym, że podczas czytania kolejnych zeszytów, na któ-
rych były oparte lekcje, odnosiłam poszczególne treści do mojego codzienne-
go życia. Moja uwaga koncentrowała się na tym, co bliskie i codzienne. Były 
oczywiście tematy, które mniej mnie dotyczyły. Być może ich ważność pojawi 
się z czasem lub w późniejszym okresie mojego życia. Tak samo odkrywałam 
znaczenie treści religijnych dla mojej pracy zawodowej. Praca z młodzieżą wy-
maga wielu przemyśleń i wiedza, którą wyniosłam z Kursu Biblijnego, dawała 
mi większe rozumienie spraw wychowania, zwłaszcza w odniesieniu do świata 
wartości chrześcijańskich. W tym okresie zaczęłam większą wagę przywiązy-
wać do wychowania i życia wewnętrznego. To również zawdzięczam uczest-
niczeniu w rekolekcjach nauczycielskich w Częstochowie i karmelitańskich 
w Czernej oraz w zajęciach Kręgu Biblijnego w mojej parafii. Poznałam wielu 
wspaniałych ludzi, a moje wewnętrzne wyciszenie, spokój i radość wpływały 
pozytywnie na postawy uczniów. Uważam, że dawanie osobistego przykładu 
wychowankom jest podstawowym kanonem wychowania, stąd cały ten mój 
wysiłek związany z pracą nad sobą. Moja dewiza nauczycielska: wymagaj i ko-
chaj, nabrała dzięki temu głębokiego sensu.

(K.S., kobieta, lat 55, wykształcenie wyższe).

	 •	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: głębokie zaan-
gażowanie respondentki w poznanie wiedzy religijnej, co w konsekwencji 
wpływało pośrednio lub bezpośrednio na efekty wychowawcze.

	 •	 Charakterystyka skutków: potrzeba samokontroli i samooceny w realiza-
cji wychowania młodzieży; podwyższenie jakości wychowania młodzie-
ży; zwrócenie uwagi na własny rozwój duchowy i rozwój młodzieży.

	 •	 Identyfikacja i określenie zmiany: własna dewiza nauczycielska.

Respondentka przyznaje, że pogłębiony proces samokształcenia ce-
lem uzyskania wysokiej jakości duchowej pozytywnie wpływa na postawy 
uczniów (moje wewnętrzne wyciszenie, spokój i radość wpływały pozytywnie 
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na postawy uczniów). Jednocześnie wskazuje na możliwość i potrzebę ko-
rzystania z wielu form zdobywania wiedzy religijnej, lecz przede wszystkim 
zwraca uwagę na potrzebę osobistej refleksji (praca z młodzieżą wymaga 
wielu przemyśleń i wiedza, którą wyniosłam z Kursu Biblijnego dawała mi 
większe rozumienie spraw wychowania, zwłaszcza w odniesieniu do świata 
wartości chrześcijańskich). Pozwoliło to kobiecie na sformułowanie własnej 
dewizy nauczycielskiej z wyraźnym odniesieniem filozoficznym do persona-
lizmu chrześcijańskiego (wymagaj i kochaj). Respondentka ocenia, że nowa 
wiedza religijna dała jej podstawy, żeby mówić o nadaniu nowego sensu jej 
pracy. W tym znaczeniu można mówić o nowej jakości oddziaływania treści 
religijnych na realizację istotnego zadania dorosłości, jakim jest wychowanie 
młodego pokolenia.

Przytoczone powyżej przykłady oddziaływań posiadają charakter selek-
tywny. Ilustrują one możliwości korygowania dotychczasowych zachowań 
(narracja E.T.) oraz oddziaływania, w których pojawia się nowa jakość (nar-
racja K.S.). Generowanie nowej jakości poprzez korzystanie z wybranych 
treści religijnych może dokonywać się na skutek zaistnienia synergii selek-
tywnej, której istotą jest to, że treści religijne wzmacniają realizację jednych 
zadań dorosłości, a osłabiają lub są neutralne względem innych aspektów 
tego obszaru. Synergia selektywna jest najczęściej celowym efektem spotka-
nia przygotowanych wcześniej treści religijnych w człowieku realizującym 
swoją dorosłość1. Może ona zatem służyć określonym celom promocji war-
tości, które są uznane za istotne przy realizacji zadań dorosłości (uważam, 
że dawanie osobistego przykładu wychowankom jest podstawowym kanonem 
wychowania, stąd cały ten mój wysiłek związany z pracą nad sobą). 

Działanie mechanizmu selektywności jest dwuetapowe. Pierwszą fazą jest 
uzyskanie wiedzy dotyczącej etapu dorosłości oraz stopnia zaawansowania 
realizacji zadań tego okresu. Stanowi ją również uzyskanie wiedzy dotyczą-
cej jakości zrealizowanych już zadań oraz uwarunkowań osobowych, takich 
jak: indywidualna religijność, konteksty rodzinne i zawodowe, zaintereso-
wanie własnym rozwojem (mój rozwój zawodowy związany z pracą nad sobą 
i kształceniem wychowanków miał swoje źródła w treściach religijnych pozna-

1 Stanisław Siek, powołując się na badania Combsa i Snygga, stwierdza, że stałość obrazu 
siebie filtruje doświadczenia życiowe jednostki, dokonuje (…) selekcji percepcji i dopuszcza 
do wbudowywania w siebie czy uświadomienia sobie tylko takich doświadczeń percepcji rze-
czywistości i innych ludzi, które są ZGODNE ze strukturą obrazu siebie, a nie dopuszcza, 
IGNORUJE takie doświadczenia, percepcje i informacje, które są z obrazem siebie niezgodne. 
S. Siek, dz. cyt., s. 283. 

Moderacje wyróżniające i synergie selektywne
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nych w trakcie Kursu Biblijnego). Całokształt tych informacji daje podstawę 
do określenia zawartości treści religijnej oraz form ich przekazu. Drugi etap 
to zdobywanie treści religijnych adekwatnych do realizacji zadań dorosłości 
na odpowiednim etapie życia (odnosiłam poszczególne treści do mojego co-
dziennego życia. Moja uwaga koncentrowała się na tym, co bliskie i codzienne). 
Stwarza to szansę na interioryzację lub inne formy asymilacji treści religij-
nych. Ważnym staje się również odpowiedzialne podejmowanie decyzji, co do 
zasobu i formy przekazywania wiedzy religijnej innym, zwłaszcza młodemu 
pokoleniu, gdyż przekazanie tych treści w sposób niewłaściwy może powo-
dować ich nieprzydatność do realizacji zadań dorosłości. Synergia selektyw-
na zakłada więc konieczność dostosowania treści religijnych do konkretnych 
kwestii związanych z zadaniami dorosłości (praca z młodzieżą wymaga wielu 
przemyśleń i wiedza, którą wyniosłam z Kursu Biblijnego dawała mi większe 
rozumienie spraw wychowania, zwłaszcza w odniesieniu do świata wartości 
chrześcijańskich). Pełni ona istotną rolę w interioryzacji treści religijnych i jest 
czynnikiem podtrzymującym nie tylko relacje w procesie kształcenia, ale 
może też pomagać w odkrywaniu dialogicznego charakteru wiary2.

Dostosowanie treści religijnych do dynamicznie rozwijających się sytu-
acji dorosłego sprzyja powstaniu szczególnych zależności między nauczają-
cym i „dorosłym uczniem”, co może się wyrażać w indywidualnym podejściu 
nauczającego do dorosłego. Zasada ta jest najczęściej przyjmowana z życz-
liwością. Natomiast odwrotna sytuacja powoduje zamknięcie możliwości 
dotarcia do osoby. Dzieje się tak wówczas, gdy prezentowane treści religijne 
pozostają bez związku z zainteresowaniami dorosłego i realizowanymi przez 
niego zadaniami. Zamknięcie takie jest jednocześnie zbudowaniem bariery 
oddzielającej inne treści religijne od dorosłego, który rozwija na własny uży-
tek przekonanie o nieprzydatności tych treści dla jego dorosłości. Wystąpie-
nie synergii selektywnej pełni więc funkcję indykacyjną. Wskazuje ona, że 
relacja między nauczającym i nauczanym jest ważna dla efektywności prze-

2 O znaczeniu zaufania w dialogu społecznym pisze Francis Fukuyama, stwierdzając, że 
zaufanie to mechanizm oparty na założeniu, że innych członków danej społeczności cechu-
je uczciwe i kooperatywne zachowanie oparte na wspólnie wyznawanych normach. Normy te 
mogą obejmować głęboko zakorzenione wartości dotyczące Boga i sprawiedliwości, ale także 
świeckie formy regulacji, np. standardy obowiązujące w danej profesji lub przyjęte normy 
zachowania. Stąd nasza wiara, że lekarz nie będzie świadomie działał na naszą szkodę, po-
nieważ spodziewamy się, że będzie postępował w zgodzie z przysięgą Hipokratesa i stan-
dardami swojej profesji, F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, 
Wyd. PWN, Warszawa-Wrocław 1997, s. 38.
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kazu treści religijnych. Brak takiego porozumienia znosi możliwość zaistnie-
nia synergii selektywnej, gdyż w takiej sytuacji nie ma ona żadnego uzasad-
nienia (W tym okresie zaczęłam większą wagę przywiązywać do wychowania 
i życia wewnętrznego. To również zawdzięczam uczestniczeniu w rekolekcjach 
nauczycielskich w Częstochowie i karmelitańskich w Czernej oraz w zajęciach 
Kręgu Biblijnego w mojej parafii). 

Opisany powyżej mechanizm synergii selektywnej wskazuje na jej inte-
lektualny charakter. Opiera się ona na szczegółowej znajomości problemów 
dorosłości i natury treści religijnych oraz ich przystosowania do potrzeb 
codzienności. Nie wymaga przy tym jednakowego poziomu intelektualne-
go u wszystkich stron procesu kształcenia lub nauczania. Co więcej, wydaje 
się, że dorosły wręcz oczekuje, że parytet intelektualny będzie zdecydowanie 
obecny po stronie przekazującego treści religijne. Zależność taka jest odmia-
ną relacji nauczyciel – uczeń. Poza tym konieczność dostosowania treści re-
ligijnych do osoby dorosłego musi również uwzględniać jego dotychczasową 
wiedzę religijną oraz zaangażowanie w wyznawanej wierze i przynajmniej 
podstawową wiedzę nauczającego na temat dorosłości. Dopiero komplekso-
wa wiedza na temat dorosłego i jego historii daje możliwość takiego dostoso-
wania wiedzy religijnej, która będzie wyzwalać synergię selektywną.

Synergia selektywna jest zatem specyficznym wzmocnieniem procesu 
kształcenia przez taką dekompozycję treści religijnych, które w sposób pla-
nowy i racjonalny odnoszą się zarówno do posiadanych i oczekiwanych tre-
ści religijnych, jak i potrzeb wynikających ze świadomości zadań stojących 
przed dorosłym (odkrywałam znaczenie treści religijnych dla mojej pracy 
zawodowej). W związku z tym można tę kategorię postrzegać w wymiarze 
optymalizacji. Koreluje ona z efektywnością przyswajania treści religijnych 
lub z odniesieniem zinterioryzowanych treści religijnych do realizowanych 
zadań dorosłości. Możliwa jest również internalizacja takich treści religij-
nych, które odnoszą się w stopniu słabym lub żadnym do realizowanych za-
dań dorosłości (były oczywiście tematy, które mniej mnie dotyczyły. Być może 
ich ważność pojawi się z czasem lub w późniejszym okresie mojego życia). Sy-
nergia selektywna odnosi się również pośrednio (przez proces przekazywania 
treści religijnych) do klasycznego problemu proporcji między kształceniem 
ogólnym i szczegółowym. W odniesieniu do treści religijnych wydaje się on 
być nadzwyczaj istotny. Pozwala bowiem uniknąć rozdźwięku pomiędzy wy-
znawaną wiarą a codziennym życiem dorosłego (moja dewiza nauczycielska: 
(…) nabrała dzięki temu głębokiego sensu). 

Moderacje wyróżniające i synergie selektywne
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Przedstawione analizy w związane z synergią selektywną pokazują, że za-
dania dorosłości charakteryzują się polistrukturalnością. Jest ona cechą im-
manentną każdego zadania, jednak wymaga od dorosłego podwyższonej 
świadomości strukturalno-funkcjonalnej w poszczególnych obszarach. Warto 
też zauważyć, że synergia selektywna wzmacnia jedną grupę aspektów zadań 
dorosłości, a inna nie ulega zmianom lub nawet w szczególnej sytuacji ulega 
osłabieniu. Spostrzeżenie to wskazuje na kontekstualny charakter tej synergii.

9.3. Model z synergią selektywną

Ekspedycyjny charakter codzienności naznaczonej synergią selektywną 
ilustruje narracja Kazimiery S. (zob. K.S., s. 308). Pokazuje ona, że dorosły, 
doświadczając synergii tej kategorii, doznaje także oddziaływania treści reli-
gijnych, które modyfikują jego dotychczasowy sposób określania i realizacji 
celów życiowych (w tym okresie zaczęłam większą wagę przywiązywać do wy-
chowania i życia wewnętrznego). Za konieczny warunek dojrzałej realizacji 
zadań dorosłości kobieta przyjmuje pogłębione rozumienie treści religijnych 
(wiedza, którą wyniosłam z Kursu Biblijnego, dawała mi większe rozumienie 
spraw wychowania, zwłaszcza w odniesieniu do świata wartości chrześcijań-
skich). Wysiłkom podejmowanym w tym zakresie towarzyszy przekonanie 
o tym, że napływające bodźce zewnętrzne (KKB, pielgrzymka nauczycieli, 
rekolekcje) oraz wewnętrzne (wyciszenie, spokój, radość) są sensowne po-
znawczo. Obserwacje te pozwoliły ustalić zmienne jawne egzogeniczne mo-
delu z synergią selektywną, za które uznano: „oddziaływania wyróżniające”, 
„oddziaływania celowościowe” i „oddziaływania warunkujące” oraz „poczu-
cie sensowności”. Synergia selektywna, zakładając wykorzystanie tylko nie-
których treści religijnych w realizacji zadań dorosłości, wymaga aktywności 
osoby w procesie samopoznania i samowiedzy (moja uwaga koncentrowała 
się na tym co bliskie i codzienne) oraz określenia swojego stosunku do treści 
religijnych (mój rozwój zawodowy związany z pracą nad sobą i kształceniem 
wychowanków miał swoje źródła w treściach religijnych poznanych w trakcie 
Kursu Biblijnego). Zaangażowanie respondentki w te procesy zrodziło potrze-
bę poszukiwania związków wiary z codziennym życiem (podczas czytania ko-
lejnych zeszytów, na których były oparte lekcje, odnosiłam poszczególne treści do 
mojego codziennego życia). Z analizy wypowiedzi wynika, że czynniki te po-
zwalają respondentce kształtować jej religijność, co w konsekwencji prowadzi 
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do odkrycia znaczenia wiedzy religijnej w realizacji zadań zawodowych (od-
krywałam znaczenie treści religijnych dla mojej pracy zawodowej), społecznych 
i egzystencjalnych (poznałam wielu wspaniałych ludzi, a moje wewnętrzne wy-
ciszenie, spokój i radość wpływały pozytywnie na postawy uczniów). Wskazane 
elementy pozwoliły określić zmienne latentne modelu („samopoznanie i sa-
mowiedza”, „związek wiary i życia codziennego”, „stosunek do wiedzy religij-
nej” i „kształtowanie własnej religijności”) oraz zmienne jawne endogeniczne 
(zadania zawodowe, społeczne i egzystencjalne). Model ukazujący relacje po-
między powyżej opisanymi elementami przedstawia ryc. 9.3.1.

Synergia selektywna
Oddziaływania
wyróżniające

Samopoznanie
i samowiedza

Kształtowanie
własnej religijności

Poczucie
sensowności

Zadania
społeczne

1,025

-8,144

-54,361

Związek wiary
i życia codziennego

Oddziaływania
celowościowe

Oddziaływania
warunkujące

Zadania
egzystencjalne

Stosunek do wiedzy
religijnej

Zadania
zawodowe

-1,636

-1,422

5,7852,297

Ryc. 9.3.1. Model z synergią selektywną

Graficzny obraz relacji opowiedzianych przez autorkę narracji (K.S.) 
zwraca uwagę na ich wyjątkowo niesymetryczny układ z wielorakimi od-

Model z synergią selektywną
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niesieniami zachodzącymi pomiędzy zmiennymi niejawnymi i zadaniami 
dorosłości oraz ascetycznymi wpływami oddziaływań zmiennych jawnych 
egzogenicznych na zmienne latentne. Może to świadczyć o intensywnych ja-
kościowo wpływach określonych treści religijnych na poszczególne kontek-
sty życiowe. Na uwagę zasługują również równoległe zależności pomiędzy 
zmiennymi latentnymi. Jedną warstwę stanowią dwa symetryczne układy 
liniowe (prowadzą one od „synergii selektywnej” do „związku wiary i życia 
codziennego” poprzez „samopoznanie i samowiedzę”, a drugi do tego same-
go czynnika, ale od „kształtowania własnej religijności” poprzez „stosunek 
do wiedzy religijnej”) wzmocnione relacjami przebiegającymi od „synergii 
selektywnej” do „związku wiary i życia codziennego” oraz od „samopozna-
nia i samowiedzy” do „kształtowania własnej religijności”. Ten układ zależ-
ności pokazuje, że w sytuacji intensywnego, ale selektywnego oddziaływania 
wiedzy religijnej jednostka możne osiągać różnorodne skutki wiedzy reli-
gijnej tylko wówczas, gdy podejmie trud poszukiwania związków wiary dla 
jej codziennego życia. Można przypuszczać, że proces owego odkrywania 
utworzy środowisko dla zaistnienia kolejnych synergii, co zaowocuje nowym 
stylem działania w odniesieniu do zadań dorosłości.

Zinterpretowana w powyższy sposób sytuacja obecności dorosłego w spo-
łeczności pozwoliła skonstruować model charakteryzujący się racjonalno-
ścią, o czym świadczy jego zbieżność osiągnięta w 28. kroku i wartość funkcji 
rozbieżności wynoszącej 1,11. Wysokie wartości ścieżek określonych relacji 
sugerują, że w społecznym rozumieniu wyczuwa się pewien niepokój co do 
skuteczności oddziaływań selektywnych w kształtowaniu dorosłości. Wątpli-
wości te ilustrują wysokie wartości ujemne parametrów relacji prowadzącej 
od „synergii selektywnej” do „związku wiary i życia”, a szczególnie wysoka 
(-54,369) do „samopoznania i samowiedzy”. Najbardziej zadziwia wskaźnik 
parametru relacji przechodzącej od „kształtowania własnej religijności” do 
„zadań egzystencjalnych” (-1,422). Oznacza to, że w społecznym myśleniu 
selektywny charakter wiedzy nie powinien mieć miejsca w obszarze wiary. 
Można wręcz mówić o poczuciu zagrożenia, jakie niesie z sobą wybiórcze 
wykorzystywanie treści religijnych dla kształtowania dorosłości. Wydaje się, 
że ten społeczny niepokój można uznać za realny tylko wówczas, gdy dorosły 
poprzestanie na powierzchownej interpretacji rzeczywistości w perspekty-
wie wiary. Oznacza to, że w dokonywaniu interpretacji wydarzeń życiowych 
wiedzy religijnej udziela się wręcz społecznego mandatu, co stawia przed 
edukacją religijną dorosłych nowe wyzwania. Wynika z tego, że kształcenie 
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religijne dorosłych, by mogło spełnić stawiane przed nim zadania, musi ja-
sno określić swój stosunek do źródeł. Historia edukacji religijnej w Kościele 
zna takie etapy, w których Biblia była używana w sposób narzędziowy3. Być 
może wielu dorosłych z takim sposobem wykorzystywania Biblii spotkało się 
również w swojej edukacji religijnej. Dlatego, kiedy podczas Kursu respon-
denci zostali uwrażliwieni na traktowanie Biblii jako źródła, wyrażają swój 
niepokój wobec selektywnego podejścia do jej treści. Sytuacja ta pokazuje, że 
dorosły w kształceniu religijnym poszukuje rzetelnej wiedzy, na której będzie 
budował swoje relacje z innymi ludźmi i Bogiem. Edukacja religijna doro-
słych musi zatem zapewnić dorosłemu poznanie podstaw wyznawanej wiary, 
a dopiero w kolejnym etapie może kształtować umiejętności wiązania wiary 
i codziennego życia.

9.4. Moderacje dostosowawcze i synergie adaptacyjne

Inny wymiar sytuacyjnego charakteru oddziaływań wiedzy religijnej na 
zadania dorosłości ilustrują narracje, w których zauważalne jest takie od-
działywanie wiedzy religijnej na osobę, które ułatwia dostosowanie się do 
złożonej sytuacji życiowej. Oddziaływania takie mogą być realizowane 
według wielu scenariuszy. Katarzyna M., z zawodu katechetka, opisuje do-
świadczenia ze spotkań z młodzieżą, w których wiedza religijna posiada duże 
znaczenie:

W moim przypadku uczestnictwo w Kursie było chęcią nie tylko sprawdzenia 
swojej wiedzy, ale również jej pogłębienie. Jestem katechetką i czytam Pismo 
Święte codziennie, jednak ciągle myślę, że wiem mało. Dzieci i młodzież zadają 
mnóstwo pytań. Staram się im na wszystkie odpowiedzieć, ale zdarza się, że 
są takie, na które nie umiem od razu dać odpowiedzi. Są też takie pytania, 
na które nie ma odpowiedzi. Bywają pytania złośliwe i pytania sugerujące. 
Tradycyjny temat pytań z kręgu pytań odważnych, to pytanie o relacje Jezusa 
z kobietami, również o intymne relacje. Dużo pytań dotyczy dziewictwa Matki 
Bożej, relacji między apostołami, biografii Marii Magdaleny itp. Czasami sobie 
myślę, że jeszcze tylko brakuje pytań, czy Jezus używał telefonu komórkowego 
firmy Nokia czy Samsung, jaka jest strona internetowa św. Piotra i czy istnieje 
w IPN teczka na Judasza? Takich pytań jest wiele i na wszystkie muszę odpo-
wiadać poważnie lub uśmiechając się, bo nawet pytający się śmieją, oczekując 

3 Zob. Z. Marek, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, dz. cyt., s. 104-105. 
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316 Oddziaływania sytuacyjne. Modele „ekspedycja”

mojego zakłopotania lub zawstydzenia. W tej tragikomicznej sytuacji spotkań 
ze współczesną młodzieżą porządna wiedza religijna daje mi poczucie bezpie-
czeństwa i poszerza obszar możliwości dydaktycznych. Oznacza to mniej wię-
cej to, że obydwie strony procesu katechezy lepiej się rozumieją.

(K.M., kobieta, lat 30 , wykształcenie wyższe, miasteczko).

	 •	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: respondentka 
traktowała Kurs Biblijny jako sprawdzenie swojej dotychczasowej wiedzy 
religijnej i jej pogłębienie.

	 •	 Charakterystyka skutków: poczucie bezpieczeństwa w obliczu trudnych 
pytań, które stawia młodzież szkolna podczas katechezy; odkrycie zależ-
ności efektów katechetycznych od własnej, rzetelnej wiedzy religijnej. 

	 •	 Identyfikacja i określenie zmiany: przekonanie, że wiedza religijna na od-
powiednim poziomie może przyczynić się do skuteczniejszych oddziały-
wań katechetycznych. 

Skomplikowane sytuacje katechetyczne wynikające z odważnej cieka-
wości uczniów respondentka odnosi do szerszego planu samokształcenia, 
w tym do Korespondencyjnego Kursu Biblijnego (uczestnictwo w Kursie było 
chęcią nie tylko sprawdzenia swojej wiedzy, ale również jej pogłębienia (…) 
Dzieci i młodzież zadają mnóstwo pytań). Respondentka wszystkie, nieza-
leżnie od ich jakości merytorycznej i ewentualnych podtekstów, traktuje od-
powiedzialnie (staram się im na wszystkie odpowiedzieć, ale zdarza się, że 
są takie, na które nie umiem o razu dać odpowiedzi. Są też takie pytania, na 
które nie ma odpowiedzi). Dostrzega, że skuteczność głoszenia słowa Bożego, 
a także poprawność jej relacji z uczniami może mieć swoje źródło w posiada-
nej przez nią wiedzy religijnej (wiedza religijna daje mi poczucie bezpieczeń-
stwa i poszerza obszar możliwości dydaktycznych. Oznacza to mniej więcej to, 
że obydwie strony procesu katechezy lepiej się rozumieją). Opisane w narracji 
poszukiwanie płaszczyzn dialogu jest (powinno być) istotnym zadaniem dla 
każdego nauczyciela. Dlatego skutki oddziaływań treści religijnych podnoszą 
komfort życia zawodowego respondentki, ale nie wprowadzają nowej jakości 
w jej codzienność. Wiedza religijna wyniesiona z Kursu być może poprawia 
efektywność katechezy i wzajemne relacje pomiędzy katechetą i uczniami, 
lecz nie zmienia ich jakości. 

Na inny wymiar skutków wiedzy religijnej w skomplikowanej sytuacji ży-
ciowej wskazuje Bernadeta R. zamieszkała w województwie świętokrzyskim. 
Opisuje ona w swojej narracji spotkanie z Kursem Biblijnym w kontekście 
własnego macierzyństwa: 
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Zawsze chciałam pogłębić swoją wiedzę biblijną i gdy, w którymś katolickim 
czasopiśmie przeczytałam o Korespondencyjnym Kursie Biblijnym pomyśla-
łam, że to właśnie coś dla mnie. Będąc matką syna z zespołem Downa, który 
wymaga dość dużo opieki, na inny rodzaj uczenia się nie mogłabym sobie po-
zwolić. W 1997 r. przeszłam na emeryturę i przybyło mi wolnego czasu. Po-
czątkowo bałam się, czy sobie poradzę, gdyż naukę religii ukończyłam w wieku 
19-tu lat wraz ze zdaniem matury. (…) Niecierpliwie czekałam i bardzo się 
ucieszyłam, gdy otrzymałam pierwszy zeszyt Kursu Biblijnego. Studiowanie 
Biblii pod kierunkiem tych zeszytów zupełnie mnie pochłonęło. W tym okresie 
syn uczęszczał na warsztaty terapii zajęciowej, a mąż był w pracy, więc pra-
wie codziennie mogłam sobie choć trochę czasu wygospodarować na naukę. 
Początki nie były wcale łatwe, bardzo często musiałam wracać do poznanych 
fragmentów Ksiąg Biblijnych. Nie obyło się bez dodatkowych lektur – komen-
tarzy do poszczególnych Ksiąg tak Nowego, jak Starego Testamentu. Jednak 
(w miarę studiowania wiele rzeczy zaczynałam rozumieć, np. czytając Księgę 
Hioba, upewniłam się, że urodzenie syna z zespołem Downa to nie kara za 
moje grzechy, jak niektórzy chcieli mi to wmówić). Żałowałam, że wcześniej 
nie studiowałam Mądrości Syracha czy Księgi Przysłów, bo może uniknęła-
bym wielu głupstw, które popełniłam w życiu. A Księga Rut to jedna z bardziej 
ulubionych ze Starego Testamentu. Wszystkie osoby w niej występujące są dla 
mnie wzorami. Nawet myślę, że powinna ona być obowiązkową lekturą dla 
teściowych i synowych, ale nie tylko. Nagroda, której się sama Rut (prababka 
Dawida) nie spodziewała, to dla mnie dowód, że Pan Bóg zauważa wszystkich 
ludzi kierujących się miłością do bliźniego, na co ciągle zwraca nam uwagę Pan 
Jezus w Nowym Testamencie. (…) dzięki uczestnictwu w kursie jest mi dużo 
łatwiej zrozumieć Boże słowa. Ostatnio spotkała mnie wielka radość, gdy rano 
mój upośledzony syn przyniósł mi Biblię do czytania.

(B.R., kobieta, lat 56, wykształcenie wyższe pedagogiczne).

	 •	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: w początko-
wej fazie uczestniczenia w Kursie respondentka przeżywała lęki związane 
z obawą przed możliwością nieporadzenia sobie z nauką. W fazie nauki 
miały miejsce wielokrotne powroty do przeczytanego materiału oraz 
wzbogacanie wiedzy przez dodatkowe lektury. Treść i znaczenie niektó-
rych tematów respondentka przenosiła na problemy własnego życia. Wy-
raża przy tym ubolewanie, że tak późno zrozumiała swoją życiową rolę; 
jest przekonana, że gdyby wcześniej znała odpowiednie treści Biblii jej 
życie miałoby inny przebieg. 

	 •	 Charakterystyka skutków: umiejętność interpretowania wydarzeń ży-
ciowych w kontekście treści biblijnych; ugruntowanie dotychczasowych 
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318 Oddziaływania sytuacyjne. Modele „ekspedycja”

przekonań; reinterpretacja wydarzeń z przeszłości; umiejętność zarzą-
dzania czasem. 

	 •	 Identyfikacja i określenie zmiany: nowe rozumienie własnej sytuacji ży-
ciowej i roli matki dziecka z zespołem Downa. 

W narracji zwraca uwagę to, że respondentka wyróżnia tematy biblijne, 
które posiadają szczególne znaczenie dla głębszego zrozumienia jej życia  
(w miarę studiowania wiele rzeczy zaczynałam rozumieć, np. czytając Księgę 
Hioba, upewniłam się, że urodzenie syna z zespołem Downa to nie kara za moje 
grzechy, jak niektórzy chcieli mi to wmówić ). Opis oddziaływania treści reli-
gijnych prezentowanych w analizowanej narracji wskazuje na dostosowawczy 
charakter tego wpływu nie tylko ułatwiający respondentce trud macierzyń-
stwa względem dziecka z zespołem Downa, ale nadający nowe spojrzenie na 
istniejącą sytuację życiową. Przedefiniowanie charakteru tego wydarzenia 
i odejście od pesymistycznych interpretacji sytuacji było dla respondentki 
wydarzeniem zmieniającym w sposób trwały jakość życia jej i rodziny. 

Przytoczone powyżej przykłady oddziaływań dostosowawczych wska-
zują na możliwość zmian w zakresie modyfikacji dotychczasowych działań 
(narracja K.M.) oraz na oddziaływania, w których pojawia się nowa jakość 
(narracja B.R.). Zaobserwowana nowa jakość stanowiąca skutek oddziały-
wań treści religijnych na zadania dorosłości wskazuje na zaistnienie synergii 
adaptacyjnej, która polega na wpływie treści religijnych na kształtowanie się 
mechanizmów adaptacji i przystosowania warunkujących nową realizację 
zadań dorosłości. Ten ważny rodzaj synergii jest istotny wobec zróżnicowa-
nego charakteru sytuacyjnego, w którym dorosły realizuje swoje zadania. 
Zadania te wymagają odniesienia do innych aktorów życia społecznego, sy-
tuacji i okoliczności, które tylko w ograniczonym stopniu są zgodne z ocze-
kiwaniami dorosłego. 

Adaptacja jest szczególną formą aktywności podmiotu względem sytuacji 
lub okoliczności społecznych i jest poprzedzona rozpoznaniem uwarunko-
wań, które określają specyfikę dostosowania4. Cel oddziaływania dostoso-
wawczego związany z lepszą realizacją zadania dorosłości jest ustalany przez 
dorosłego na podstawie dostępnej mu wiedzy oraz samowiedzy i nierzadko 
wynika z doświadczeń osobistych dorosłego, jego otoczenia lub wzorców 

4 Zob. J. Kozielecki, Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, dz. cyt., s. 29-31. Knud 
Illeris zauważa, że adaptacja jednostki do otoczenia przebiega przez akomodację, która skła-
da się z procesów dysocjacji oraz rekonstrukcji. W odniesieniu do uczenia się określić ją 
można jako uczenie się transgresyjne. Zob. K. Illeris, dz. cyt., s. 36. 
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kulturowych, które są mu dostępne. Rzeczywistość społeczna, w której funk-
cjonuje dorosły jest najczęściej zdominowana przez problematykę codzien-
no-życiową, do której należy zaliczyć: obszar odniesień rodzinnych i zawodo-
wych, odniesienia ekonomiczno-finansowe i towarzysko-przyjacielskie, sfera 
publiczna (polityczno-społeczna) i sfera własnego rozwoju. Wymienione ob-
szary wymagają ze strony dorosłego szeregu przedsięwzięć, które ułatwiają, 
a czasami wręcz umożliwiają, realizację zadań dorosłości. W każdej ze sfer 
życia może być obecny wymiar religijny (nawet myślę, że powinna ona [Księga 
Rut – przyp. A.W.] być obowiązkową lekturą dla teściowych i synowych, ale 
nie tylko). To dorosły decyduje o stopniu własnego zaangażowania religijnego 
oraz treści i formie jego ekspresji do poszczególnych odniesień życiowych5. 
W zależności od środowiska swojego funkcjonowania dorosły może budować 
różne formy uczestnictwa w nim: od skrajnie pasywnego do maksymalnie 
aktywnego i podobną skalę mogą w nich przyjmować odniesienia religijne 
(Nagroda, której się sama Rut (prababka Dawida) nie spodziewała, to dla mnie 
dowód, że Pan Bóg zauważa wszystkich ludzi kierujących się miłością do bliź-
niego, na co ciągle zwraca nam uwagę Pan Jezus w Nowym Testamencie).

Potrzeba adaptacji i przystosowania wynika nie tylko z zewnętrznych 
okoliczności społecznych, ale również z niepewnego charakteru wielu waż-
nych dla dorosłego zdarzeń, które mniej lub bardziej wiążą się z realizacją za-
dań dorosłości. Część z tych przedsięwzięć wymaga od dorosłego właściwej 
asekuracji, która zminimalizuje ewentualne niekorzystne dla niego skutki 
mającego zajść w przyszłości zdarzenia. 

Działania dostosowawcze w odniesieniu do zadań dorosłości realizowane 
przy wsparciu ze strony treści religijnych mają miejsce w obszarach określo-
nych przez dwa pytania: 

5 W. Szewczyk uzależnia dojrzałość religijną od dojrzałości osobowości, stwierdzając: Należy 
jasno powiedzieć, że dojrzała religijność zakłada dojrzałą osobowość. U człowieka niedojrzałego, in-
fantylnego, religia spełniać może rolę mechanizmu kompensacyjnego, zaspokajającego pewne potrze-
by psychiczne”. W. Szewczyk, Rozumieć siebie i innych. Zarys psychologii, BIBLOS, Tarnów 2002,  
s. 261; Z kolei Z. Chlewiński wskazuje kryteria dojrzałej religijności, za które przyjmuje autono-
mię motywacji religijnej, co oznacza, że motywy religijne w życiu nie są instrumentalne, nie służą 
mechanizmom kompensacyjnym, ale są wartością autonomiczną. Inne kryteria to: nieantropo-
morficz a koncepcja Boga, czyli poprawne, niezdeformowane pojmowanie Boga; umiejętność 
odróżnienia tego, co w religii istotne od tego, co uboczne (religia życia na co dzień a fasadowa, „od 
święta”); umiejętność rozwiązywania kryzysów religijnych; autentyczność przekonań religijnych. 
Ukształtowanie się dojrzałej religijności jest trwającym przez całe życie procesem, w trakcie które-
go jednostka podejmuje odpowiedzialność za swoje własne życie i rozwija je w jedyny, niepowta-
rzalny sposób. Zob. Z. Chlewiński, Dojrzałość. Osobowość, sumienie, religijność, Wyd. „W drodze”, 
Poznań 1991, s. 89-114.
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320 Oddziaływania sytuacyjne. Modele „ekspedycja”

	 •	 Do czego trzeba się przystosować? 
	 •	 Do czego można się przystosować?

Aktywność towarzysząca oddziaływaniom adaptacyjnym identyfikowa-
na pytaniem: do czego trzeba? jest odpowiedzialna za racjonalność realiza-
cyjną tego oddziaływania i domaga się identyfikacji oraz określenia obszaru 
lub aspektu zadań dorosłości, które wymagają wpływu dostosowawczego. 
Oddziaływanie dostosowawcze jest odpowiedzią na jedną z trzech sytu-
acji: dostosowania uwarunkowań do osoby dorosłego (w 1997 r. przeszłam 
na emeryturę i przybyło mi wolnego czasu), dostosowanie osoby dorosłego 
do istniejących uwarunkowań (będąc matką syna z zespołem Downa, któ-
ry wymaga dość dużo opieki, na inny rodzaj uczenia się nie mogłabym sobie 
pozwolić) lub niepodejmowania żadnych przedsięwzięć dostosowawczych. 
Dostosowanie uwarunkowań zewnętrznych do osoby dorosłego wymaga 
nierzadko określonych zasobów, specjalnych umiejętności lub szczegółowej 
wiedzy, których dorosły może nie posiadać lub posiadać w części niewystar-
czającej do uzyskania określonego efektu zmiany (studiowanie Biblii pod kie-
runkiem tych zeszytów zupełnie mnie pochłonęło). Zbliżenie fragmentu rze-
czywistości społecznej do osoby dorosłego, to nierzadko oddziaływanie na 
inne podmioty, struktury, relacje co jest możliwe do osiągnięcia w drodze 
konsensusu, transakcji lub umowy (w tym okresie syn uczęszczał na warsztaty 
terapii zajęciowej, a mąż był w pracy więc prawie codziennie mogłam sobie 
choć trochę czasu wygospodarować na naukę. Początki nie były wcale łatwe). 
Ekwiwalenty charakter wielu relacji społecznych, w tym relacji rodzinnych, 
wskazuje, że część ustępstw w postawach i poglądach członków rodziny, bliż-
szego i dalszego otoczenia, w tym środowiska zawodowego, jest możliwa do 
uzyskania na drodze zmiany własnych postaw, przekonań, decyzji6 lub zgo-
ła za ekwiwalencję finansową. 

Drugi rodzaj aktywności dorosłego towarzyszący oddziaływaniom do-
stosowawczym identyfikowany pytaniem: do czego mogę? jest odpowie-
dzialny za aksjologię oddziaływania. W pytaniu o możliwość zawarta jest 
intencja określenia aspektu prakseologicznego z uwzględnieniem możliwo-
ści realizacyjnych dorosłego. Do czego mogę się dostosować, jest złożonym 
procesem decyzyjnym, który w obecności treści religijnych nabiera dla do-

6 F. Fukuyama zapytuje wręcz, czy człowieka, który byłby zupełnie zadowolony z posia-
dania uprawnień w społeczeństwie demokratycznym, niemającego innych aspiracji prócz 
obywatelstwa, nie należałoby uznać za godnego pogardy? F. Fukuyama, Ostatni człowiek, 
Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 146.
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rosłego wierzącego specjalnego znaczenia. Aksjologiczne tło towarzyszące 
oddziaływaniom treści religijnych wyklucza uproszczony rachunek zysków 
i strat, przenosząc całą kalkulację efektów oddziaływania dostosowawczego 
do przyjętych zasad moralnych, etycznych, a nawet dogmatycznych (żałowa-
łam, że wcześniej nie studiowałam Mądrości Syracha czy Księgi Przysłów, bo 
może uniknęłabym wielu głupstw, które popełniłam w życiu). 

W wyniku uwarunkowań aksjologicznych, zasobowych, kontekstowych 
oddziaływania adaptacyjne nie posiadają charakteru automatycznego. Dla-
tego można uznać, że struktura uwarunkowań dostosowawczych stanowi dla 
dorosłego pewną wartość rozwojową, bowiem może stanowić o dojrzałości 
osobowościowej, społecznej, religijnej i nieść z sobą skutki w postaci warto-
ściowych relacji interpersonalnych7. Ważność oddziaływania dostosowaw-
czego wynikającego z treści religijnych nie zmienia faktu, że część tych od-
działywań może nosić charakter okazjonalny i wynikać z bieżących sytuacji 
lub okoliczności, w których znajduje się dorosły. Warto przy tym zwrócić 
uwagę na możliwość braku zgody dorosłego na poddanie się oddziaływa-
niom dostosowawczym. Może ona zachodzić zarówno w kontekstach zwią-
zanych z treściami religijnymi, jak i w takich, które nie posiadają odniesień 
religijnych lub zgoła natura zjawiska wyklucza potrzebę takich odniesień. 

Oddziaływanie dostosowawcze jest czynnikiem wyzwalającym interesu-
jące skutki. Część z tych skutków reprezentuje efekty synergiczne i wówczas 
jej sens i użyteczność charakteryzowane przez określenie „adaptacyjność” 
wykracza poza znaczenie, jakie nadawane jest pojęciom przystosowania 
i adaptacji rozumianym jako kategorie psychologiczne i pedagogiczne. Sy-
nergia adaptacyjna, jak pokazuje analizowana narracja nie musi na podo-
bieństwo innych synergii posiadać obszernego zakresu swoich aplikacji. Przy 
czym ten, wydawałoby się pojedynczy efekt, może nadawać nową jakość wie-
lu innym obszarom życia dorosłego, a wręcz całemu życiu nowy sens.

7 Istotną dla religijności dorosłego jest kategoria miłości dojrzałej, co do której Erich 
Fromm stwierdza, że jest zjednoczeniem uwarunkowanym zachowaniem integralności czło-
wieka, jego indywidualności. Miłość jest aktywną siłą w człowieku, siłą, która przebija się 
przez mury oddzielające człowieka od jego bliźnich, siłą jednoczącą go z innymi; dzięki miłości 
człowiek przezwycięża uczucie izolacji i osamotnienia pozostając przy tym sobą, zachowując 
swą integralność. W miłości urzeczywistnia się paradoks, że dwie istoty stają się jedną, pozo-
stając mimo to dwiema istotami, E. Fromm, O sztuce miłości, Wyd. Sagittarius, Warszawa 
1994, s. 28.

Moderacje dostosowawcze i synergie adaptacyjne

Moderacyjne i synergiczne... - 21
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322 Oddziaływania sytuacyjne. Modele „ekspedycja”

9.5. Model z synergią adaptacyjną

Wiedza religijna w procesie stawania się dorosłym może również pełnić 
rolę katalizatora w odkrywaniu osobistego, indywidualnego miejsca w spo-
łeczności. Ten adaptacyjny charakter wiedzy religijnej dostrzegła Bernadeta 
R. (zob. narracja B.R. s. 317). Opisane wydarzenia wskazują, że obok od-
działywań dostosowawczych wiedzy religijnej, autorka doświadcza również 
oddziaływań wyróżniających (Księga Rut to jedna z bardziej ulubionych ze 
Starego Testamentu) i obronnych (żałowałam, że wcześniej nie studiowałam 
Mądrości Syracha czy Księgi Przysłów, bo może uniknęłam bym wielu głupstw, 
które popełniłam w życiu). Poznane treści biblijne, umożliwiając kobiecie 
nowy styl obecności w dotychczasowych sytuacjach, rozwijają poczucie sen-
sowności (Ostatnio spotkiała mnie wielka radość gdy rano mój upośledzony syn 
przyniósł mi Biblię do czytania). Te refleksje respondentki pozwalają przyjąć 
za zmienne jawne egzogeniczne modelu „oddziaływania dostosowawcze”, 
„oddziaływania wyróżniające”, „oddziaływania obronne” i „poczucie sensow-
ności”. Dostrzeżone cechy oddziaływań dostosowawczych w sposób natural-
ny wymagają zwrócenia szczególnej uwagi w procesie określania kontekstów, 
które w sytuacji modelowej przyjmują postać zmiennych latentnych. Próba 
odnalezienia swojego miejsca w społeczności dorosłych opowiedziana przez 
Bernadetę R. pokazuje, że poszukiwania te dokonują się w specyficznym śro-
dowisku utworzonym przez „synergię adaptacyjną” oraz „wiedzę i doświad-
czenie” (początki nie były łatwe… jednak w miarę studiowania wiele rzeczy 
zaczynałam rozumieć), a także przez „stosunek do wydarzeń znaczących” 
(będąc matką syna z zespołem Downa…) „poczucie odpowiedzialności za ja-
kość życia innych” (nawet myślę, że powinna ona [Księga Rut – przyp. A.W.] 
być obowiązkową lekturą dla teściowych i synowych, ale nie tylko) i „kształto-
wanie własnej religijności” (dzięki uczestnictwie w kursie jest mi dużo łatwiej 
zrozumieć Boże słowa). W analizowanym przypadku oddziaływania dostoso-
wawcze treści religijnych z charakterystyczną dla nich synergią adaptacyjną 
umożliwiają dorosłemu doświadczanie skutków wiedzy religijnej w obszarze 
zadań rodzinnych (w tym okresie syn uczęszczał na warsztaty terapii zaję-
ciowej, a mąż był w pracy, więc prawie codziennie mogłam sobie choć trochę 
czasu wygospodarować na naukę), społecznych (Pan Bóg zauważa wszystkich 
ludzi kierujących się miłością do bliźniego) i egzystencjalnych (w 1997 r. prze-
szłam na emeryturę i przybyło mi wolnego czasu). Wymienione grupy zadań 
dorosłości uznane zostały za zmienne jawne endogeniczne proponowanego 
modelu (zob. ryc. 9.5.1.). 
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Synergia adaptacyjna
Oddziaływania
dostosowawcze

Wiedza
i doświadczenie

Stosunek do
wydarzeń znaczących

Kształtowanie
własnej religijności

Oddziaływania
wyróżniające

Poczucie
sensowności

Zadania
rodzinne

Zadania
egzystencjalne

2,667

1,043

-2,968

Zadania
społeczne

Oddziaływania
obronne

Poczucie odpowiedzial-
ności za jakość życia

innych

ryc. 9.5.1. Model z synergią adaptacyjną

Adaptacyjny charakter oddziaływań stanowiący podstawę wyżej przed-
stawionego modelu niejako wyznacza konieczność wielostronnych zależno-
ści pomiędzy poszczególnymi elementami decydującymi o sposobie obecno-
ści dorosłego w społeczności. Ich graficzny układ przedstawiony w modelu 
pokazuje symetryczność wzajemnych relacji pomiędzy zmiennymi jawnymi 
i latentnymi. Związki te wynikają z tych cech synergii adaptacyjnej, które 
pozwoliły ją zakwalifikować do oddziaływań kontekstualnych. Każde dzia-
łanie człowieka, a tym bardziej adaptacja o cechach nowości, nie przebiegają 
w pustce. Są ściśle związane ze stylem życia i myślenia jednostki. Dlatego 
w sytuacji modelowej wskazano na bezpośrednie, stosunkowo równomier-
nie rozłożone relacje od poszczególnych oddziaływań treści religijnych do 
określonych kontekstów oraz od dwóch stałych składowych modelu (syner-
gia i „kształtowanie własnej religijności”) do wszystkich wyodrębnionych 
grup zadań dorosłości. 

Model z synergią adaptacyjną
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324 Oddziaływania sytuacyjne. Modele „ekspedycja”

Pominięcie innych kontekstów w określeniu bezpośrednich relacji wy-
znaczyły zależności pomiędzy zmiennymi latentnymi. Obydwie te zmienne 
niejako „spinają” inne konteksty. Synergia adaptacyjna i kształtowanie wła-
snej religijności są bowiem skutkami oddziaływania treści religijnych zarów-
no w odniesieniu do wyszczególnionych zadań dorosłości, jak i kontekstów, 
w których przychodzi osobie je realizować. Na kontekstualny charakter 
obecności respondentki w świecie dorosłych wskazuje również jej wyraźne 
odniesienie „wiedzy i doświadczenia” do „kształtowania własnej religijności”. 
Ten akcent znalazł swoją ilustrację w postaci bezpośredniej relacji pomiędzy 
tymi elementami. 

Ukształtowany według powyżej przedstawionych interpretacji model po-
siada cechy racjonalności, o czym świadczy zbieżność uzyskana w 11. kro-
ku iteracji przy wartości funkcji rozbieżności wynoszącej 0,798. Na drodze 
analizy ścieżek w przeprowadzonym badaniu modelowym tylko trzy relacje 
uzyskały znaczące wartości parametrów. Dwie dodatnie (od „oddziaływań 
dostosowawczych” do „synergii adaptacyjnej” i liniowo dalej do „wiedzy i do-
świadczenia”) oraz jedną ujemną (od „oddziaływań obronnych” do „wiedzy 
i doświadczenia”). Wspomniane wartości dodatnie parametrów sygnalizu-
ją powszechną w społeczności potrzebę, a może nawet konieczność działań 
adaptacyjnych i poszukiwanie sposobów ich wspomagania. Uwzględniając 
specyfikę grupy badawczej, można przyjąć, że w procesach dostosowawczych 
dorosły „liczy” na pomoc ze strony źródeł religijnych – szczególnie Biblii. 
Relacja pomiędzy „synergią adaptacyjną” a „wiedzą i doświadczeniem” in-
formuje wręcz o potrzebie kształtowania nowego stylu obecności w świecie 
dorosłych, a nie tylko zaakceptowania dotychczasowego sposobu działania. 
Można nawet powiedzieć, że społeczne rozumienie adaptacji ujawnia pewien 
konflikt pomiędzy nowym stylem życia, a zachowaniem status quo jednost-
ki. Świadczy o tym wysoka wartość ujemna (-2,968) parametru ścieżkowego 
relacji zachodzącej pomiędzy „oddziaływaniami obronnymi” a wskazanym 
powyżej kontekstem określonym jako „wiedza i doświadczenie”. Te nielicz-
ne znaczące parametry ścieżek pojawiające się w analizowanej sytuacji mo-
delowej wynikają z natury samego procesu adaptacji, który w dużej mierze 
homogenizuje działania dorosłego. Przedstawiona sytuacja modelowa poka-
zuje, że przyjmując za punkt wyjścia oddziaływania dostosowawcze można 
mówić nie tylko o racjonalności modelu, ale także o racjonalnej obecności 
dorosłego w społeczności. Możliwość doświadczania synergii adaptacyjnej 
w różnych obszarach dorosłości powoduje, że działania jednostki i uogólnio-
ne standardy społeczne są wyjątkowo zbieżne. 
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9.6. Moderacje poprawiające i synergie korekcyjne

Kolejna kategoria oddziaływań kontekstualnych jest możliwa do przed-
stawienia dzięki opisom sytuacji, w których realizacja określonego aspektu 
zadania dorosłości ulega modyfikacji, zmianie lub korekcie pod wpływem 
treści religijnych. Respondenci opisują efekt tego oddziaływania jako zmianę 
o charakterze poprawiającym wcześniejszy stan rzeczy. Michał Z. zamiesz-
kały na wsi w województwie podlaskim, inspirowany wiedzą uzyskaną na 
Kursie Biblijnym odkrywa odniesienia dotyczące patriotyzmu:

Korespondencyjny Kurs Biblijny był dla mnie przede wszystkim źródłem wiedzy 
religijnej! Mój głód wiedzy dotyczący chrześcijaństwa i korzeni naszej tradycji 
wreszcie został nasycony. Zacząłem rozumieć sens naszej wiary podbudowanej 
miłością do Ojczyzny. To ciekawe, bo przecież w żadnym miejscu w Biblii nie 
ma słowa Polska, a mimo to słowo Ojczyzna jest uświęcone. To dlatego, że tyle 
krwi jest w naszym kraju przelanej, tyle milionów niewinnych ludzi zmarło 
w męczarniach, że cała Polska jest wielkim ołtarzem ofiarnym. Dlatego amery-
kański czy rosyjski patriotyzm jest inny od polskiego patriotyzmu, w którego tle 
jest Chrystus umierający. Dzięki Kursowi Biblijnemu zmieniłem stare patrze-
nie na mój kraj na pogłębione. Wzorem patriotyzmu jest dla mnie nasz Rodak 
Ojciec św. Jan Paweł II, którego brak odczuwam dotkliwie.

(M. Z., mężczyzna, lat 59, wykształcenie średnie techniczne, wieś).

	 •	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: respondent 
podkreśla znaczenie Kursu dla pozyskania wiedzy religijnej, zwraca 
uwagę na znaczący deficyt wiedzy; odnosi wiedzę religijną do postawy 
patriotyzmu.

	 •	 Charakterystyka skutków: zdobycie oczekiwanej wiedzy religijnej; inne 
rozumienie patriotyzmu i kategorii „Ojczyzna”; określenie autorytetu 
w osobie Jana Pawła II. 

	 •	 Identyfikacja i określenie zmiany: zmiana w wizji patriotyzmu.

Respondent dokonuje zmiany w swojej wizji patriotyzmu, łącząc go z od-
niesieniami o charakterze martyrologicznym i religijnym (cała Polska jest 
wielkim ołtarzem ofiarnym). Patriotyzm jest istotną częścią postawy obywa-
telskiej, zaś ta postawa jest częścią dojrzałości społecznej dorosłego (ame-
rykański czy rosyjski patriotyzm jest inny od polskiego patriotyzmu). Z wy-
powiedzi respondenta nie wynika jednak, jak rozumiał patriotyzm przed 
rozpoczęciem studiowania Biblii. Patriotyzm może być aspektem niektórych 
zadań, lecz nie stanowi samodzielnego zadania dorosłości. Respondent nie 

Moderacje poprawiające i synergie korekcyjne
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326 Oddziaływania sytuacyjne. Modele „ekspedycja”

czyni również odniesień związanych z tą postawą do realizacji zadań doro-
słości w przyszłości. Wpływom treści religijnych na osobę respondenta to-
warzyszy szereg istotnych zmian i przemian, jednak żadna z nich nie stanowi 
nowej jakości w rozumieniu niniejszej publikacji.

Wpływ treści religijnych na poprawę dotychczasowego stanu rzeczy do-
strzegła Izabella S. zamieszkała w dużym mieście na północy Polski. Przed-
stawia ona wpływ treści religijnych na zmianę jej postawy małżeńskiej,  
a w konsekwencji także męża, który jest osobą niewierzącą:

Pochodzę z miasteczka w którym praca duszpasterska nie istnieje. (…) Posta-
nowiłam więc zająć się sobą i dzięki lekturze Tygodnika Powszechnego odkry-
łam Korespondencyjny Kurs Biblijny. Dzięki KKB, TP [Tygodnik Powszechny –  
przyp. A.W.] i Internetowi mogę na przyzwoitym poziomie studiować Stary 
i Nowy Testament. To dla mnie całoroczne rekolekcje, dzięki którym nie tylko 
pogłębiam moją wiedzę religijną (co jest moim obowiązkiem), ale i wzbogacam 
się duchowo. To także głębsze rozumienie czytań Mszy św., sensu Eucharystii. To 
coraz jaśniejsze widzenie tego, jakie powinno, a nie jest, moje życie. Żeby przejść 
od ogólników do konkretów, to przede wszystkim związałam się sakramentem 
małżeństwa8 z kochanym człowiekiem, z którym żyłam bez sakramentu prawie 
30 lat. Jest człowiekiem niewierzącym, ale przejęty moim uczestnictwem w Ko-
respondencyjnym Kursie Biblijnym oraz pogłębieniem mojej religijności zgodził 
się na ślub kościelny! Kiedyś był „twardo” niewierzącym, dzisiaj pod wpływem 
wielu rozmów o tym, w co ja wierzę, nie mówi już tak jak dawniej. 

(I.S., kobieta, lat 51, wykształcenie wyższe ekonomiczne, miasto)

	 •	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: respondentka 
określa KKB jako jedno ze źródeł wiedzy. Zwraca uwagę na wpływ stu-
diowania Biblii nie tylko w zakresie wzbogacania swojej wiedzy religijnej, 
co jak zaznacza, jest jej obowiązkiem, ale również na zyski w rozwoju du-
chowym. Respondentka wskazuje również własnego męża jako podmiot 
zapośredniczonego wpływu jej uczestnictwa w KKB.

	 •	 Charakterystyka skutków: pogłębione rozumienie rytuałów i symboli re-
ligijnych; zdobycie nowej wiedzy religijnej; wzbogacenie duchowe; wyra-
żenie zgody męża respondentki na uregulowanie związku małżeńskiego 
przez „ślub kościelny”.

	 •	 Identyfikacja i określenie zmiany: dostrzeżenie braków w realizacji zadań 
życiowych i poszukiwanie sposobu ich niwelowania.

8 Autorka ma na myśli to, że żyła w małżeństwie bez ślubu kościelnego. Przyp. A.W.
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Narracja respondentki pokazuje, że wpływ poznawania Biblii na osobę 
dorosłego jest wieloczynnikowy i nie każda zmiana jest nową jakością. Część 
skutków posiada charakter prostych odpowiedzi na wyzwania zawarte w tre-
ściach religijnych i mieści się w szeroko rozumianej religijności (pogłębiam 
moją wiedzę religijną (co jest moim obowiązkiem)…). Można przy tym mówić 
o standardach wiedzy religijnej, religijności i wiary, która dla osoby wierzącej 
jest określona w katechizmie. Każde twórcze wyjście poza standard postaw 
i zachowań może być traktowane jako nowa jakość pod warunkiem, że po-
stawy i zachowania nie są sprzeczne z tymi standardami, zasadami wiary 
i treściami religijnymi. W analizowanej narracji nową jakość wnosi decy-
zja męża respondentki9, inspirowana oddziaływaniem żony uczestniczącej 
w Kursie Biblijnym. Decyzja, którą nie wynika z usilnej indoktrynacji reli-
gijnej żony, lecz z obserwacji jej zaangażowania religijnego, rozmów partner-
skich między małżonkami i szacunku do przekonań religijnych żony. Warto 
przy tym zauważyć, że jest trudne do określenia, czy w decyzji męża respon-
dentki ma udział przyrost wiedzy religijnej, czy też aspekty psychologiczne 
i uczuciowe10. 

Przytoczone powyżej przykłady oddziaływań poprawiających odnoszą 
się do sytuacji zmian ulepszających funkcjonowanie i samopoczucie do-
rosłego (narracja M.Z.) oraz do takich, w których pojawia się nowa jakość 
(narracja I.S.). Dlatego można wskazać, że zachodzi w nich synergia o cha-
rakterze korygującym. Synergia korygująca polega na tym, że treści religijne 
nie tylko poprawiają dotychczasową treść i strategię realizacji zadań dorosło-
ści, ale skorygowanym obszarom nadają nową jakość. Z. Marek SJ stwierdza 
wręcz, że relacje z Transcendencją wpływać mogą na stan zdrowia duchowego 
człowieka, jako że znaleziony i realizowany życiowy cel daje osobie poczucie 
bezpieczeństwa i szczęścia11. Korekcja lub poprawa jest realizacją sprzężenia 
zwrotnego, to znaczy, że uwzględnia wielkości oczekiwane. Realizacja zada-
nia dorosłości może być przeprowadzana bez uwzględnienia niezbędnych 

9 Niewierzący małżonek pod wpływem zaangażowania religijnego swojej żony i treści 
religijnych, którymi ona żyje, podejmuje decyzję o zawarciu ślubu kościelnego w formule 
małżeństwa mieszanego. Zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 1124-1129.

10 Może być bowiem tak, że dominującym czynnikiem wyzwalającym decyzję męża 
respondentki jest czynnik uczuciowy i empatyczny. Obserwacja uczestnictwa respondentki 
w KKB i prowadzone przy tej okazji „jakieś” rozmowy na tematy religijne mogły być nie-
zbędnym, choć drugoplanowym tłem do podjęcia opisanej w narracji decyzji.

11 Z. Marek, Moralność człowieka wyrazem zdrowia wewnętrznego, w: Edukacyjne prze-
strzenie zdrowia, pr. zb. pod red. Z. Marka i M. Madej-Babuli, Wyd. WSFP „Ignatianum” 
WAM, Kraków 2009, s. 215.

Moderacje poprawiające i synergie korekcyjne
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zmian lub korekt. Może jednak uwzględniać zmiany, których celem jest lep-
sza ich realizacja nie tylko w sensie optymalizacji zasobów lub minimali-
zacji czasowej, ale również w aspekcie jakości (dzięki KKB, TP [„Tygodnik 
Powszechny” – przyp. A.W.] i Internetowi mogę na przyzwoitym poziomie 
studiować Stary i Nowy Testament. To dla mnie całoroczne rekolekcje, dzięki 
którym nie tylko pogłębiam moja wiedzę religijną, ale i wzbogacam się du-
chowo). Synergia korygująca jest podstawą do zmiany zadania dorosłości 
w aspekcie aksjologicznym, na ile pozwala na to indywidualna wiedza i do-
świadczenie dorosłego oraz uwarunkowania kulturowe, religijne i społeczne. 
Musi opierać się na pewnej logice zmiany, która określa charakter modyfi-
kowanych czynników związanych z zadaniami dorosłości, czas realizowanej 
zmiany, jej głębokość i prognozę realizacji zadania dorosłości po zaistniałej 
zmianie. Sygnałem do uczynienia zmiany modyfikującej dotychczasową re-
alizację zadań dorosłości mogą być zdarzenia zewnętrzne, które posiadają 
charakter sytuacyjny. Dostrzeżenie tej sytuacyjności może wynikać z aktyw-
ności dorosłego lub też może leżeć po stronie innych osób, które komunikują 
dorosłemu potrzebę zmiany. W optymalnym wariancie decyzja dorosłego 
dotycząca korekty realizacji zadań dorosłości wynika z konsensusu między 
wewnętrznymi i zewnętrznymi sygnałami dotyczącymi potrzeby modyfi-
kacji (Pochodzę z miasteczka w którym praca duszpasterska nie istnieje. (…)  
Postanowiłam więc zająć się sobą). 

Leon Festinger w rozważaniach na temat dysonansu i konsonansu po-
znawczego stwierdza, że „rzeczywistość oddziałująca na osobę wywiera na-
cisk w kierunku współbrzmienia odpowiednich elementów poznania z tą 
rzeczywistością”12. W skrajnych sytuacjach dorosły kieruje się tylko własnym 
punktem widzenia bez uwzględnienia sygnałów, poglądów, sugestii, opinii 
innych osób z otoczenia. Możliwą jest również postawa zdania się w korek-
cie realizacji zadań dorosłości wyłącznie na opinie innych bez jakiegokol-
wiek uwzględnienia własnych spostrzeżeń i przemyśleń. Główną przyczy-
ną powstania oddziaływania korygującego jest wiedza dotycząca realnych 
procesów zachodzących w trakcie realizacji zadań dorosłości. Tą wiedzą jest 
stwierdzenie możliwości uchybień, złych lub błędnych realizacji zadań doro-
słości i odpowiednie do tego sformułowanie treści oddziaływania poprawia-
jącego (to coraz jaśniejsze widzenie tego, jakie powinno, a nie jest, moje życie). 
Mówiąc inaczej, nie formułuje się oddziaływania poprawiającego tam, gdzie 
nie ma co poprawiać lub gdy natura działania wyklucza możliwość błędnych 

12 L. Festinger, Teoria dysonansu poznawczego, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 26.
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realizacji. Korekta zakłada u swoich źródeł możliwość istnienia błędu, niedo-
skonałości, złego wykonania, a nawet błędnych założeń leżących u podstaw 
podejmowanych działań13. Ujawniająca się w trakcie oddziaływania popra-
wiającego synergia korygująca to nowa jakość, która ma miejsce obok od-
działywania poprawiającego14. Rdzeń nowej jakości w dalszym ciągu mieści 
się w nurcie intencji zmniejszenia odległości między stanem realnym a doce-
lowym, jednakże wnosi do relacji dodatkowe nowe znaczenia i treści (zwią-
załam się sakramentem małżeństwa z kochanym człowiekiem, z którym żyłam 
bez sakramentu prawie 30 lat). Nowa jakość ujawnia się jako efekt współo-
becności i wzajemnej reakcji wielu dodatkowych czynników, które są często 
trudne do identyfikacji i tym samym niemożliwe do specyfikacji15. 

O ile oddziaływanie poprawiające może się odnosić do aspektów ilościo-
wych lub jakościowych, o tyle synergia korygująca wnosi nową jakość. Mo-
dyfikacja ilościowa może odnosić się do zmniejszenia zachowań sprzecznych 
z zasadami wyznawanej wiary lub sugerować zwiększenie działań antycypo-
wanych na gruncie wyznawanego systemu religijnego. Z kolei modyfikacja 
jakościowa może sugerować podjęcie nowych działań lub zaprzestanie tych 
przedsięwzięć, które są nieefektywne lub stoją w jawnej sprzeczności wobec 
systemu wartości osoby wierzącej (jest człowiekiem niewierzącym, ale przeję-
ty moim uczestnictwem w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym oraz pogłębie-

13 Problem również dotyczy ograniczeń jakości wnioskowania poprawiającego wynika-
jącego z procesów towarzyszących starzeniu się. Stanisław Kowalik przytacza badania doty-
czące, m.in. zaburzenia samoświadomości wynikające z utraty pamięci i braku dostępu do 
własnej przeszłości oraz zaburzenia kontrolnej funkcji świadomości wobec własnego dzia-
łania wyjaśnia, że zwykle nazywane są one męczliwością uwagi i falowaniem świadomości. 
Zob. S. Kowalik, Wspomaganie rozwoju w procesie starzenia się, w: Wspomaganie rozwoju. 
Psychostymulacja i psychokorekcja, t. 2, pr. zb. pod red. B. Kaji, Wyd. WSP w Bydgoszczy, 
Bydgoszcz 2000, s. 71.

14 Istotnym przy tym jest rozróżnienie między terminami korekcji i zmiany. Pierwsze 
z tych pojęć odnosi się do zmiany intencjonalnej określonej przez treść zmiany, formę, 
intensywność, czas trwania, uwarunkowania włączenia i wyłączenia, skutków zmiany ko-
rekcyjnej. Drugi z terminów nie posiada żadnego uszczegółowienia i oddaje jedynie prze-
obrażenie bez wskazania treści i specyfiki odniesienia. Współczesna socjologia zmiany spo-
łecznej nie utożsamia już z postępem (charakterystyczny rys myśli XIX – wiecznej). Zmiana 
może być również regresywna, destrukcyjna lub zakłócona. Zob. J.S. Zmiana społeczna,  
w: Słownik socjologii i nauk społecznych, pr. zb. pod red. D. Marshalla, Wyd. PWN, Warsza-
wa 2005, s. 441-443.

15 Na przykład wybrane doświadczenia życiowe dorosłego mogą interferować z drugim 
planem treści religijnych i trudno identyfikowalnymi cechami osobowości, skutkiem czego 
powstaje nowa jakość, która może nie być nową jakością sensu stricte, tylko zmianą jako-
ściową czynników, które wydawały się nieistotne lub nie istniejące. 

Moderacje poprawiające i synergie korekcyjne
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niem mojej religijności zgodził się na ślub kościelny!). Obie klasy oddziaływań 
poprawiających i korygujących można poddać parametryzacji, dopuszczając 
różne stopnie intensywności zmian ilościowych i jakościowych. O ile jednak 
parametryzacja ułatwia realizację pewnych prostych zmian, to jest przydat-
na w małym lub żadnym stopniu w sytuacjach realizacji zadań dorosłości 
o złożonym charakterze, w których istnieje większe prawdopodobieństwo 
zaistnienia synergii16. 

Przedstawione powyżej przykłady oddziaływań poprawiających pozwa-
lają wskazać dwa rodzaje korekt: jedna dotyczy procesu nawrócenia a druga 
związana jest z falsyfikującą. Pierwsza z nich odnosi się do sytuacji, w któ-
rych realizacja zadań dorosłości wiąże się z załamaniem religijności (kiedyś 
był „twardo” niewierzącym, dzisiaj pod wpływem wielu rozmów o tym w co 
ja wierzę, nie mówi już tak jak dawniej). Korekta falsyfikująca odnosi się do 
takiego oddziaływania poprawiającego, które ustanawia inny ład przyczyno-
wo-skutkowy w obszarze tematów, kategorii i pojęć istotnych dla człowie-
ka wierzącego (Dzięki Kursowi Biblijnemu zmieniłem stare patrzenie na mój 
kraj na pogłębione). Znaczenie treści religijnych w synergii korygującej, jak 
to przedstawia autorka narracji, jest istotne w tym sensie, że jest najczęściej 
wyjściem poza wąskie rozumienie zmiany korygującej. Treści religijne kreują 
inne wymiary odniesień w ewaluacji zadań dorosłości, które niejednokrot-
nie nie są sprowadzane do wymiarów pragmatycznych innych porównań. 
Szczególną właściwością oddziaływań poprawiających jest możliwość wie-
lokrotnych zmian korygujących i jednokrotnego efektu synergii korygującej. 
Nowa jakość charakteryzuje się bowiem określonym poziomem trwałości 
i stabilności. Stąd zmiany jakościowe niestabilne są marginalizowane przez 
dorosłego. Synergia korygująca wyrażająca się w postaci nowej jakości podle-
ga wzmocnieniom, które stabilizują nową jakość między innymi jakościami. 
Oddziaływanie poprawiające i synergia korygująca sprzyjają w znaczącym 
stopniu lepszej realizacji zadań dorosłości. Obydwie kategorie mają swój 

16 Zadania dorosłości o złożonym charakterze najczęściej charakteryzują się intensy-
wnością partycypacji kulturowej, która kreuje nowe dynamizmy rozwojowe. Mogą się one 
realizować na przykład w postaci wielokierunkowości zainteresowań, wewnętrznych im-
peratywów działań kulturalnych motywowanych przez skonkretyzowane zaciekawienie 
i poszukiwanie, wielością środków i form życia kulturalnego, intensywnością uczestnictwa 
kulturalnego, zharmonizowaniem form uczestnictwa z poszukiwanymi treściami, ukształ-
towaniem i wyrobieniem kulturalnym, dążeniem do zwiększenia i ugruntowania działań in-
wencyjnie bogatych. Zob. L. Korporowicz, Tworzenie sensu. Język – Kultura – Komunikacja, 
Wyd. Ofi yna Naukowa, Warszawa 1993, s. 159-161.
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istotny udział w optymalizacji procesów dorosłości. Oddziaływanie popra-
wiające istotnie zmienia natężenie różnych procesów towarzyszących reali-
zacji zadań dorosłości, zaś synergia korygująca wnosi w przestrzeń wydarzeń 
nową jakość, która istotnie wzbogaca, a nawet zmienia życie dorosłego.

 
9.7. Model z synergią korekcyjną

Kolejny sposób obecności dorosłego naznaczony oddziaływaniami 
kontekstualnymi wiąże się z korektą dotychczasowych działań. Proces ten 
jest wspomagany synergią korekcyjną, której doświadczyła między innymi 
Izabella S. (zob. narracja I.S., s. 326). Działania korygujące dotychczasowe 
widzenie swej obecności w świecie dorosłych zachodzą głównie dzięki od-
działywaniom poprawiającym oraz oddziaływaniom sytuacyjnym (pochodzę 
z miasteczka, w którym praca duszpasterska nie istnieje) i decyzyjnym (posta-
nowiłam więc zająć się sobą). Ten motywacyjny charakter działania wskazuje 
na odwoływanie się do poczucia sensowności, co zdecydowało o uwzględnie-
niu tego czynnika w ustalaniu zmiennych jawnych egzogenicznych modelu. 
Są nimi zatem: „oddziaływania poprawiające”, „oddziaływania sytuacyjne” 
i „oddziaływania decyzyjne” oraz „poczucie sensowności”. Skutków treści 
religijnych typowych dla wskazanych powyżej oddziaływań respondent-
ka doświadcza w obszarze zadań rodzinnych (związałam się sakramentem 
małżeństwa z kochanym człowiekiem, z którym żyłam bez sakramentu prawie 
30 lat) i egzystencjalnych (to coraz jaśniejsze widzenie tego, jakie powinno, 
a nie jest, moje życie). Stanowią one zmienne jawne endogeniczne modelu 
z synergią korekcyjną. Wpływy zachodzące we wskazanych obszarach doro-
słości wspomagają procesy zmian wykorzystując aktualną sytuację życiową 
kobiety. Należy zauważyć, że opisane powyżej zmiany mogły zaistnieć dzięki 
determinacji kobiety w zakresie troski o jej rozwój religijny oraz poznanie 
siebie (to dla mnie całoroczne rekolekcje, dzięki którym nie tylko pogłębiam 
moją wiedzę religijną (co jest moim obowiązkiem), ale wzbogacam się ducho-
wo). Istotnym czynnikiem motywacyjnym w tym zakresie jest posiadany 
przez respondentkę system wartości, o czym świadczy dążenie do zawarcia 
sakramentalnego małżeństwa. Należy przy tym zauważyć, że kobieta posiada 
dobrze rozwiniętą umiejętność działania w sytuacjach nietypowych (kiedyś 
był „twardo” niewierzącym, dzisiaj pod wpływem wielu rozmów o tym w co ja 
wierzę, nie mówi już tak jak dawniej). Warunki, w których dokonuje kobieta 
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korekty dotychczasowych postaw, zostały uznane za zmienne latentne mo-
delu. Są nimi: „synergia korekcyjna” i „kształtowanie własnej religijności” (są 
to zarazem stałe składowe poszczególnych modeli) oraz „system wartości”, 
samowiedza i samopoznanie, a także umiejętność działania w sytuacjach 
nietypowych (zob. ryc. 9.7.1.).

Synergia korekcyjna
Oddziaływania
poprawiające

System wartości

Kształtowanie własnej
religijności

Poczucie
sensowności

Zadania
egzystencjalne

7,049

1,512

1,492

1,966

-13,768

-3,651

Samowiedza
i samopoznanie

Oddziaływania
sytuacyjne

Oddziaływania
decyzyjne

Umiejętność działania
w sytuacjach
nietypowych

Zadania
rodzinne

-1,038

-1,552

1,571

-1,979

ryc. 9.7.1. Model z synergią korekcyjną 

Ilustracja zależności dostrzeżonych w narracji Izabeli S. w modelu z sy-
nergią korekcyjną potwierdza jej sytuacyjny charakter. Adekwatnie do in-
nych modeli tej grupy zauważyć można „wiązkowe” rozłożenie bezpośred-
nich zależności od poszczególnych oddziaływań do kontekstów dorosłości 
i od kontekstów do zadań dorosłości. Szczególna koncentracja zależności 
dokonuje się wokół zmiennych: „synergia korygująca”, „umiejętność dzia-
łania w sytuacjach nietypowych” oraz „kształtowanie własnej religijności”. 
Pokazuje ona istotną prawidłowość w odniesieniu do ważności warunków, 
w których są formułowane i realizowane zadania dorosłości. O ile skupienie 
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zależności wokół „synergii korekcyjnej” i „kształtowania własnej religijno-
ści” wydaje się być naturalne z perspektywy przyjętych założeń konstruowa-
nia modelu, o tyle na uwagę zasługuje skupienie się relacji wokół czynnika 
„umiejętność działania w sytuacjach nietypowych”. Zależność ta sygnali-
zuje specyficzną cechę synergii korygującej, która wyraża się w przekona-
niu o dynamicznym charakterze dorosłości. Sytuacja ta pokazuje również, 
że korekta dotychczasowych postaw zarówno w wymiarze moderacyjnym, 
jak i synergicznym przyjmuje postać praktycznych działań w sytuacjach no-
wych, często niebanalnych, wymagających ze strony dorosłego determinacji 
poznawczej i emocjonalnej. 

Skonstruowany według powyżej przedstawionej idei model osiąga zbież-
ność w 46. kroku iteracji przy niskiej wartości funkcji rozbieżności wynoszą-
cej 0,4. Przeprowadzona symulacja modelowa wskazuje, że w wielu relacjach 
działanie respondentki wpisuje się w działanie społeczne. Zbieżność ta jest 
szczególnie widoczna w obszarze zadań egzystencjalnych, co potwierdzają 
wysokie dodatnie wartości parametru relacji prowadzonej od „synergii ko-
rekcyjnej” i „kształtowania własnej religijności” do wskazanych zadań do-
rosłości. Informują one, że skutki oddziaływań synergicznych korygujących 
odnoszą się do tej sfery życia, która posiada dalszą perspektywę niż doraźne 
zachowania, czy nawet postawy w tak istotnych obszarach dorosłości, jak 
zadania rodzinne. Zasadę tę potwierdza wysoka ujemna (-3,651) wartość 
parametru ścieżkowego relacji przechodzącej od „synergii korekcyjnej” do 
zadań rodzinnych. Informuje ona o tym, że w społecznym rozumieniu ko-
rekta zachowań dorosłego, jeżeli w ogóle następuje, to nie dotyczy tak pod-
stawowych obszarów, jak życie rodzinne czy zawodowe. Można zatem przy-
jąć, że synergia korekcyjna, choć posiada charakter globalny, to nie poddaje 
się uogólnieniom tematycznym w zakresie codzienności. Jeszcze bardziej 
spektakularny jest wynik (-13,768) odnoszący się do relacji przebiegającej 
od „systemu wartości” w kierunku czynnika „samowiedza i samopoznanie”. 
Umacnia to przekonanie, że w społecznym rozumieniu to nie system warto-
ści podlega korekcie, lecz odwrotnie, to wiedza wpływa na korektę systemu 
wartości. Należy zauważyć, że w prezentowanym modelu wszystkie relacje 
wokół zmiennej „system wartości” osiągają wysokie wartości (dodatnie bądź 
ujemne) parametrów ścieżkowych. Potwierdza to wcześniej dostrzeżoną pra-
widłowość, że dorosły nie tyle podejmuje się poprawiania dotychczasowych 
zachowań, lecz buduje nową strategię swojej obecności w świecie dorosłych. 
Dlatego nie przypisuje on większego znaczenia korekcie działań związanych 

Model z synergią korekcyjną
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z bieżącą realizacją zadań dorosłości, lecz wykorzystuje wydarzenia znaczące 
i w kontekście preferowanego systemu wartości nadaje im nowe znaczenie.

Przedstawione powyżej interpretacje modelu z synergią korekcyjną 
zwracają uwagę organizatorów edukacji dorosłych na potrzebę poznawa-
nia warunków, w których uczestnik kształcenia religijnego realizuje swoją 
dorosłość. Uwrażliwienie osoby na dostrzeganie (głównie w sobie i wła-
snym działaniu) obszarów wymagających korekty i propozycja sposobów 
jej dokonywania może stać się jednym z istotnych elementów wspomagania 
w osiąganiu dorosłości. Przy czym należy zauważyć, że jak pokazuje to ana-
lizowana powyżej edukacja oparta na Biblii, dorosły nie oczekuje gotowych 
rozwiązań swoich problemów, lecz pragnie posiąść umiejętność dojrzałego 
działania w sytuacjach, w których codzienność go zaskakuje i jawi się jako 
problematyczna.

Modele z udziałem synergii konstytutywnych (selektywna, adaptacyjna, 
korekcyjna) analizowane w perspektywie metafory „ekspedycja” pokazują, że 
życie dorosłego stanowi często splot skomplikowanych, niejednoznacznych 
i problematycznych wydarzeń. Oznacza to, że codzienność wymaga od oso-
by szczególnego namysłu i rozwagi. Wiedza religijna może w tej sytuacji oka-
zać się szczególnie cenna, ale tylko wówczas, gdy dorosły nie ograniczy się do 
wybiórczego wykorzystywania treści religijnych. W innym przypadku może 
ona powodować instrumentalne traktowanie Biblii oraz relatywizm i prag-
matyzm religijny. W tego typu działaniach kryje się także niebezpieczeństwo 
nadawania treściom religijnym charakteru magicznego poprzez dostosowy-
wanie ich do indywidualnych potrzeb bez liczenia się z treścią Objawienia. 
Natomiast wybór treści biblijnych uznanych za osobiste, wręcz skierowane 
do indywidualnego odbiorcy, jeżeli zostanie poprzedzony rzetelną refleksją 
i odpowiednim poziomem wiedzy religijnej, może stanowić istotne źródło 
wsparcia w dojrzałej realizacji zadań dorosłości. 

Dla zaistnienia synergii sytuacyjnych wywoływanych przez treści religij-
ne niezmiernie istotne są także czynniki niereligijne. Odnoszą się one zarów-
no do poznawania treści religijnych, jak i korzystania z osiągniętej wiedzy 
w realizacji zadań dorosłości. Wykorzystanie treści religijnych jako czynnika 
synergizującego jest w dużym stopniu zależne od ogólnej wiedzy dorosłego, 
w tym także samowiedzy, co z kolei może sprzyjać samopoznaniu. Wynika to 
z faktu, że synergie sytuacyjne zachodzą zwykle w okolicznościach niezapla-
nowanych, gdy dorosły zostaje postawiony wobec – albo w samym środku – 
wydarzeń niespodziewanych. Posiadana wiedza i umiejętności określają 

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



335

wówczas stosunek dorosłego do codzienności, która często objawia swoją 
nieprzewidywalność. 

Synergie sytuacyjne odnoszą się do refleksji nad minionymi wydarzenia-
mi. Dzięki nim jest dorosły w stanie przypominać sobie przeszłość i analizo-
wać te wydarzenia, które miały miejsce poza jego planami i zostały odłożo-
ne lub wyparte ze świadomości. Poprzez synergie sytuacyjne, uruchomione 
dzięki treściom religijnym, dorosły jest w stanie wybrać z bogatego repertu-
aru doświadczeń niektóre z zaistniałych sytuacji, poddać je ponownej ocenie 
i dokonać autokorekty. Proces ten może sprawić, że realizacja aktualnych za-
dań życiowych nie tylko będzie pozbawiona błędów z przeszłości, ale działa-
nia w teraźniejszości będą naznaczone nową jakością. Oznacza to, że warun-
kiem do zaistnienia synergii sytuacyjnych jest potrzeba rozwoju i odwrotnie, 
ponieważ tego rodzaju synergie tę potrzebę rozwijają i zaspokajają.

Specyfika synergii selektywnej ukazuje prawidłowość, że w osiąganiu 
skutków oddziaływania treści religijnych na zadania dorosłości nie jest wy-
magana integralna wiedza religijna. Dla realizacji zadań życiowych przez 
dorosłego wierzącego ważniejsza od zasobu wiedzy jest umiejętność roz-
poznania, w jakich obszarach jego wiedza religijna potrzebuje uzupełnienia 
i jakiego typu umiejętności są konieczne, by treści religijne pomagały mu 
interpretować codzienność. Należy jednak zauważyć, że procesowi temu 
może grozić zjawisko wybiórczego traktowania treści religijnych, w tym zna-
czeniu, że dorosły będzie poszukiwał treści, które są dla niego wygodne, nie 
wymagają wysiłku, co w konsekwencji wypacza sens treści religijnych, a dla 
dorosłego tworzy sytuację nierozwojową.

Wybiórczość stosowana w miejsce selekcji może również utrudniać lub 
uniemożliwiać zaistnienie synergii adaptacyjnej, gdyż problematycznym 
staje się wówczas odkrywanie tego, do czego można, a do czego trzeba się 
przystosować. Niejednoznaczność codzienności wymaga precyzyjnego opo-
wiedzenia się aksjologicznego. Treści religijne towarzyszące synergii ada-
ptacyjnej wspomagają dorosłego w tym wymiarze, ale nie ograniczają jego 
wolności. Zatem adaptacja dorosłego do sytuacji życiowych nie tylko wy-
maga znajomości aksjologii zgodnej z wyznawaną wiarą, lecz także umie-
jętności stosowania jej w codzienności. Można w tym kontekście uznać, że 
wiedza i umiejętności w odniesieniu do treści religijnych i zadań dorosłości 
wymagają nieustannej weryfikacji i korekty. Niebagatelną wydaje się być tu-
taj rola synergii korygującej. Jej zaistnienie z jednej strony zależy od wiedzy 
i kompetencji dorosłego, ale z drugiej strony przyczynia się ona do wzrostu 
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336 Oddziaływania sytuacyjne. Modele „ekspedycja”

umiejętności analizy i interpretacji doświadczeń, co umożliwia nadawanie 
im nowego sensu i znaczenia. Oznacza to, że uruchomienie tego mechani-
zmu w zdecydowanej mierze zależy od postawy dorosłego. 

Zróżnicowanie synergii selektywnej, adaptacyjnej i korygującej wynika 
z wielowymiarowości kontekstów, w których przychodzi dorosłemu realizo-
wać swoje życiowe zadania. Mają one miejsce w obrębie założonych celów, 
ale także i wówczas, gdy na skutek problemów życiowych te dążenia należy 
zmodyfikować, zmienić lub nawet z nich zrezygnować. W adaptacji do no-
wej, często zupełnie odmiennej i niezrozumiałej sytuacji, dorosły potrzebuje 
wsparcia. W takiej sytuacji dla człowieka wierzącego wsparciem może się 
okazać synergia adaptacyjna inspirowana treściami religijnymi. Podobną 
rolę pełni synergia korygująca. Dzięki niej treści religijne mogą niwelować 
poczucie winy lub wyrzuty sumienia. Oznacza to, że synergie konstytutywne 
wywołują efekty sprzyjające rozwojowi jednostki, a dopiero niejako wtórnie 
występują w postaci skutków społecznych.
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Roz dział  10

Oddziaływania następcze. Model „artysta”

Oddziaływania przedstawione w poniższym rozdziale mają odmienny 
charakter od opisywanych dotychczas. Część respondentów zwraca uwagę 
na takie skutki oddziaływania treści religijnych, które sugerują, że zostały 
one poprzedzone znaczącym wydarzeniem z udziałem synergii. Można za-
tem mówić o oddziaływaniach, których skutki są wtórne. Nazwano je „na-
stępczymi”. Określenie „następcza” w nazwie oddziaływania sugeruje wystę-
powanie po sobie i wtórność w stosunku do elementów poprzedzających. 
W istocie idzie bowiem o oddziaływania następujące „po” synergii „wcze-
śniejszej”. Jakie wydarzenia przybliżają uczestnicy edukacji religijnej, że 
można w nich dostrzec owe wtórne oddziaływanie treści religijnych i czym 
się one charakteryzują?

W rozdziale tym uwaga została skupiona jedynie na oddziaływaniu o cha-
rakterze synergicznym. Założono bowiem, że w przypadku, gdy doświadcza-
ne oddziaływanie poprzedzone było synergią, to posiada ono również cechy 
synergii. Dlatego określenie: „synergia następcza” i „synergia addytywna” 
używane są zamiennie. Analizie modelu z udziałem tej synergii towarzyszy 
metafora artysty.

10.1. Artysta metaforą dla rozumienia synergii addytywnych

Oddziaływania następcze ze względu na możliwość ich wpływów w wy-
niku wcześniej zaistniałej synergii stanowią podstawę odrębnego modelu. 
Uznano, że oddziaływania tego rodzaju zachodzą po wcześniejszym oddzia-
ływaniu synergicznym. Przy czym to wtórne oddziaływanie ma również cha-
rakter synergiczny. Rzeczywistość tego rodzaju zachodzi zwykle w obliczu 
znaczących wydarzeń życiowych dorosłego. Skutki, które osiągane są w wy-
niku treści religijnych, powodujących oddziaływania następcze odnoszą się 
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338 Oddziaływania następcze. Model „artysta”

do różnych obszarów życia dorosłego i są ściśle związane z wcześniejszymi 
doświadczeniami. Działanie dorosłego doświadczającego synergii następczej 
wymaga specyficznego widzenia rzeczywistości. Dlatego perspektywie ana-
liz tej obecności towarzyszy metafora „artysta” (zob. tab. 10.1.1.).

Elementy metafory Odniesienie metaforyczne / Uwagi

L.p. Strukturalne Funkcjonalne

1 Artysta Budowanie odniesień metaforycznych na bazie 
znaczeniowej „artysta” niesie z sobą bogactwo 
asocjacji. Artysta jest bowiem twórcą, w którym 
skupione są niezwykłe talenty i zdolności. Zachwyt 
nad twórczością artystyczną wybitnych jednostek 
stał się pretekstem do przekonania, że dusza artysty 
ma tajemne połączenie z Bogiem. Bóg w tej hipote-
zie jest traktowany przez opiniujących jako źródło 
nieskończonych doskonałości w obszarze wszel-
kich estetyk i każdej sztuki, która jest ujawniana 
przez artystów. 

2 Scena Scena oznacza stratyfikację przestrzeni na część 
właściwą dziełom twórcy i część związaną z prze-
strzenią odbiorcy, widzów, obserwatorów. Między 
artystą i jego widownią istnieje mniej lub bardziej 
intensywna zależność. Scena jest zbiorem komuni-
katów od artysty do widowni i od widowni do ar-
tysty. Inny jest oczywiście charakter sceny w sztu-
kach związanych z teatrem, filmem, muzyką; inny 
jest charakter sceny w sztukach wizualnych – ma-
larstwie, rzeźbie, literaturze itp. 
Odrębną kategorię odbiorców sztuki tworzą re-
cenzenci, którzy opiniują dzieła sztuki i samych 
artystów w ich kreacji. Ranga tych opinii decy-
duje częstokroć o powodzeniu lub niepowodzeniu 
twórczych życiorysów artystów. Nie są wyjątkami 
sytuacje, w których artyści krytykowani za życia 
zyskują uznanie dopiero po śmierci. Smutek zwią-
zany ze śmiercią i jej nieodwołalny charakter nada-
je dziełom twórcy nowy ponadczasowy i uniwer-
salny charakter. 

3 Spektakl Spektakl – to ekspresja artysty skierowana do wi-
downi. Nawet, jeżeli w chwili tworzenia nie jest 
obecna widownia, to dzieło sztuki jest kierowane 
do odbiorcy publicznego. W szczególnej sytuacji 
miejscem przeznaczenia artystycznych kreacji jest 
głęboka szuflada. Każda szuflada posiada jednak 
optymistyczną nadzieję otwarcia. Spektakl, to in-
tymne wydarzenie ekspresji i percepcji, które pod 
patronatem sztuki kieruje artysta. Wielka sztuka to 
więcej niż sztuka popularna. Idzie za tym złożenie 
wielu doskonałości – rozumienia wielu planów 
znaczeniowych. 
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Elementy metafory Odniesienie metaforyczne / Uwagi

L.p. Strukturalne Funkcjonalne

4 Powołanie arty-
styczne

Warunkiem koniecznym i niezbędnym do ujawnie-
nia się artysty są uzdolnienia i talent, przez który 
należy rozumieć wrodzone predyspozycje do pew-
nych działań twórczych (np. muzykalność, zdolno-
ści wokalne itp.). Powołanie artystyczne oznacza 
zgodność celów artystycznych i celów życiowych. 
Zdarza się, że motywem powstania wybitnego 
dzieła sztuki jest silne przeżycie artysty – uczucie 
miłości lub patriotyzmu. Tym bardziej zrozumia-
łym jest odnajdywanie w dziele sztuki obrazów 
przeżyć osobistych artysty. 

5 Warsztat arty-
styczny

Warsztat artystyczny twórcy, to mniej lub bardziej 
niesformalizowane działania, które podejmuje arty-
sta w związku z jego misją. Jakość warsztatu twór-
cy decyduje o charakterze kreacji artystycznej, co 
oznacza, że np. świetny scenariusz filmowy może 
być kiepsko zrealizowany przez debiutanckiego 
reżysera. Rzadziej jest możliwa wersja odwrotna 
polegająca na tym, że bardzo dobry reżyser osiąga 
artyzm na słabym scenariuszu. 

tab. 10.1.1.

Życie dorosłego to „warsztat artystyczny”, w którym dla osiągnięcia 
sukcesu niezbędne jest złożenie wielu czynników. Przy czym podobnie jak 
w sztuce, tak i w życiu sukces nie wynika z mechanicznego złożenia jakości 
warsztatu i poziomu artystycznego twórcy, lecz jest zależny od jakości tego 
złożenia i treści misji artystycznej twórcy. Artyzm wymaga więc wybitnego 
oddania życia twórcy dla swojego dzieła, a także nasycenie dzieła artystycz-
nego własną osobowością oraz doświadczeniem życiowym.

10.2. Synergie addytywne
 
Michalina P., z wykształcenia plastyk zamieszkała w mieście na północ-

nym wschodzie Polski, łączy wykształcenie i zainteresowania malarstwem ze 
sferą religijną: 

Zawsze interesowałam się historią sztuki, fascynowała mnie ikona. Jestem pla-
stykiem, tak więc Biblia jest skarbnicą dla twórców niezbędną. Stąd znaczenie 
Korespondencyjnego Kursu Biblijnego. Biblia jest źródłem podjęcia tematów 
w sztuce. Jestem również w pewnej wspólnocie (nie-modlitewnej), wspólnocie 
wspierających się, ludzi będących w trudnej sytuacji. Znaczenie treści „świętej 

Synergie addytywne
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340 Oddziaływania następcze. Model „artysta”

księgi” daje sens mojemu życiu i przyjaciół. Zrozumiałam sens radości życia 
osób szczególnie chorych – ludzi głęboko wierzących.  Ikona łączy w sobie świat 
realny i boską mistykę. Wtedy przyszedł mi pomysł założenia koła malarstwa 
religijnego. Jest nas 9 osób, koleżanki i koledzy w wieku od 35 do 76 lat. Malo-
wanie  traktujemy jako rodzaj medytacji religijnej. Pewnie wielu z nas w ciszy 
pracowni modli się. Pasja malarska, a może też nasze wspólne rozmowy o życiu 
i religii wyrwała z izolacji społecznej i prawdziwej depresji trójkę naszych przy-
jaciół, którzy przeszli długą drogę od zgorzknienia i rezygnacji do prawdziwej 
radości życia! Taka przemiana jest chyba nawet ważniejsza od tych obrazów, 
które udało się nam namalować.

(M.P., kobieta, lat 50, wykształcenie średnie, duże miasto).

	 •	 Charakterystyka procesu oddziaływania treści religijnych: respondentka 
wskazuje na Biblię jako główne źródło wiedzy, która daje lepszą możli-
wość rozumienia i interpretacji sztuki sakralnej; odnosi znaczenie treści 
biblijnych dla przyjaciół ze wspólnoty, do której przynależy. 

	 •	 Charakterystyka skutków: zrozumienie znaczenia treści biblijnych dla 
ludzi będących w trudnej sytuacji; nadanie sensu życiu; inicjatywa organi-
zacji amatorskiego koła malarstwa religijnego.  Skutkiem wtórnym pracy 
koła był sukces terapeutyczny trojga malarzy – amatorów.

	 •	 Identyfikacja i określenie zmiany: w swojej pasji respondentka wycho-
dzi z kręgu własnej prywatności i organizuje grupę  amatorów malarstwa 
religijnego. 

Autorka narracji mocno akcentuje w swojej opowieści, że działalność 
twórcza, spotkania i towarzyszące rozmowy na tematy religijne doprowa-
dziły do przemiany duchowej. Dostrzega w tej przemianie znaczącą wartość 
całego przedsięwzięcia organizacyjno-artystycznego. Pierwszym planem 
opisywanej zmiany było ukończenie przez respondentkę Kursu Biblijnego 
i organizacja koła malarstwa religijnego. Połączenie zainteresowań wiedzy 
religijnej ze sztuką, w szczególności ikonami, dało szczególne predyspozycje 
do prowadzenia takiej inicjatywy kulturalno-religijnej. Dodatkowym skut-
kiem, który dostrzega autorka, jest nieoczekiwany efekt psychoterapeutycz-
ny w postaci poprawy jakości życia trojga uczestników koła. Zarówno zało-
żenie koła sztuki sakralnej, jak i efekt psychoterapeutyczny zawierają w sobie 
nową jakość. Jednakże skutek terapeutyczny nie odnosi się bezpośrednio do 
respondentki, tylko pośrednio, jako organizatorki i uczestnika koła. Rozsze-
rzenie perspektywy spostrzegania rzeczywistości twórczej z odniesień par-
tykularnych i prywatnych na obszar z rozszerzonym horyzontem spostrze-
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gania innych w procesie własnej realizacji twórczej jest wydarzeniem, które 
prowadzi respondentkę do sformułowania elementów nowej aksjologii. Suk-
ces polegający na realnej psychologicznej i duchowej pomocy trojgu człon-
ków grupy zestawia ona z indywidualnym zyskiem twórczym i wskazuje na 
dominujące znaczenie działań pomocowych. Poszerzenie optyki spostrze-
gania rzeczywistości z prywatnej na prywatno-publiczną wnosi w postawę 
respondentki wymiar uspołecznienia, odniesienia do innych, zaangażowanie 
i swoistą transgresję. Warto przy tym zauważyć, że jej otwarcie na innych 
było poprzedzone rozmowami z innymi uczestnikami spotkań pracy twór-
czej na tematy osobiste i religijne. Rozmowy te i towarzyszące przemyślenia 
przygotowały respondentkę do otwarcia na innych, w szczególności na trójkę 
twórców cierpiących na depresję. 

Przytoczony powyżej przykład oddziaływań wiedzy religijnej na zadania 
dorosłości odnosi się do sytuacji, w których refleksja nad treściami religij-
nymi wyraża nową jakość, a ta z kolei inicjuje kolejną nową jakość, której 
beneficjentem mogą być również osoby trzecie. Oddziaływania te przyjmują 
postać synergii addytywnej. W tym znaczeniu synergia addytywna to taka, 
która dodaje się do istniejącego już efektu synergetycznego. W tym znaczeniu 
synergię addytywną można zakwalifikować do metasynergii, gdyż jej podło-
żem są synergie już zaistniałe. Istnieje przy tym kilka możliwości zaistnienia 
synergii addytywnej. Ma to miejsce, gdy: 

	 •	 Wchodzi ona w synergię z inną istniejącą już synergią (jestem również 
w pewnej wspólnocie (nie-modlitewnej), wspólnocie wspierających się, lu-
dzi będących w trudnej sytuacji). 

	 •	 Istnieje synergia, która warunkuje powstanie innej synergii (jestem pla-
stykiem, tak więc Biblia jest skarbnicą dla twórców niezbędną).

	 •	 Treści religijne powodują zmianę jakości określonej komponenty religij-
ności i/lub głębokości wiary. Zmiana ta w katalityczny sposób wpływa na 
intensywność istniejącej lub istniejących synergii. Mechanizm taki moż-
na określić mianem quasi addytywności (zrozumiałam sens radości życia 
osób szczególnie chorych – ludzi głęboko wierzących). 

Synergia addytywna jest dodatkowym wzmocnieniem istniejących in-
tensyfikacji religijnych i wynika ze wzajemnych oddziaływań synergicznych 
między jakościami wynikającymi z wcześniejszych synergii1. Warunki 

1 Na przykład, synergia akceleracyjna wynikająca z treści religijnych udostępnionych 
w trakcie kształcenia religijnego (np. KKB) oraz synergia selektywna wynikająca z treści 
religijnych odnoszących się do problematyki eschatologicznej (np. spowodowanej śmiercią 

Synergie addytywne
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synergizacji istniejących synergii mogą być określone treścią synergii wej-
ściowych, ich intensywnością lub kontekstem, który może pełnić funkcję 
wyzwalającą kojarzenie dwóch synergii i sprzyjać wystąpieniu metasynergii 
(Taka przemiana jest chyba nawet ważniejsza od tych obrazów, które udało się 
nam namalować). W szczególnym przypadku metasynergizacja może odno-
sić się do więcej niż dwóch synergii kreując metasynergię grupową. Również 
możliwa jest sytuacja, gdy określone synergie grupują się tworząc więcej niż 
jedną metasynergię. Oznacza to możliwość jednoczesnego występowania 
więcej niż jednej metasynergii. 

Synergia addytywna nie jest synergią, która bezpośrednio wynika z okre-
ślonych treści religijnych, bo czynnikami wejściowymi są inne zaistniałe sy-
nergie. Nieobecność synergii uniemożliwia powstanie synergii addytywnej. 
Ewentualnie może co najwyżej wystąpić synergia quasiaddytywna. W tym 
drugim przypadku określone treści religijne, nie uczestnicząc w tworzeniu 
żadnej synergii wpływają na jedną lub kilka synergii i przyczyniają się do 
jej moderacji, na przykład wzrostu intensywności, struktury uwarunkowań, 
trwałości. Inna możliwość zaistnienia synergii addytywnej wiąże się z uza-
leżnieniem powstania synergii od innej synergii. Jest to przykład metasyner-
gii warunkowej, w której druga synergia pełni rolę inicjacyjną wobec innej 
synergii2. W szczególnym przypadku może zachodzić sytuacja pojawienia 
się dwóch lub większej liczby synergii podstawowych, które tworzą warun-
ki do zaistnienia synergii addytywnej (Biblia jest źródłem podjęcia tematów 
w sztuce). Ważnym rodzajem odniesień synergii addytywnej jest możliwy 
ich wpływ na intensywność określonych zachowań, które nie są synergiami 
(malowanie  traktujemy jako rodzaj medytacji religijnej. Pewnie wielu z nas 
w ciszy pracowni modli się). Nie dotyczy to rzecz jasna treści religijnych, któ-
re są przyczyną powstania synergii. Synergie tworzące synergię addytywną 
mogą przynależeć do różnych typów3, gdyż głównym czynnikiem wyzwala-
jącym metasynergię jest treść i forma synergii poprzedzającej. Oznacza to, że 

bliskiej osoby w rodzinie) uaktywnia synergię addytywną, która może się przejawiać maksy-
malizacją zaangażowania religijnego w dostępne formy aktywności religijnej.

2 Na przykład, silny wzrost zaangażowania religijnego będący efektem synergii beha-
wioralnej może warunkować powstanie innej synergii, związanej z uczestnictwem w specy-
ficz ych grupach formacyjnych.

3 Z. Uchnast zauważa, że psychologia zdarzeń życiowych jest w istocie psychologią źródło-
wego współuczestniczenia w zaistnieniu i synergistycznej afirmacji procesu życia. Z. Uchnast, 
Ku koncepcji selfu w psychologii zdarzeń życiowych, w: Wybrane zagadnienia w psychologii 
osobowości, KUL, Lublin 1997, s. 279.
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synergię addytywną może tworzyć przykładowo synergia warunkująca i sy-
nergia retardacyjna, synergia akceleracyjna i synergia selektywna, synergia 
behawioralna i synergia harmonizująca itp. 

Złożoność uwarunkowań egzogenicznych i endogenicznych sprawia, że 
częściej pojawiają się niezależne efekty synergiczne niż zaistnienie synergii 
drugiej. Dlatego można założyć stosunkowo niską częstotliwość ujawniania 
się tej synergii. Synergia addytywna posiada przy tym interesującą właści-
wość, która wydaje się być ważna dla ewentualnego projektowania edukacji 
religijnej i pozareligijnej dorosłych. Polega ona na uaktywnianiu „ścieżek 
referencyjnych”, które ułatwiają zaistnienie innych synergii. W tym przypad-
ku przez ścieżkę referencyjną synergii należy rozumieć charakterystyczne 
następstwo przyczynowo-skutkowe okoliczności i uwarunkowań oddzia-
ływania treści religijnych, które znacząco zwiększają prawdopodobieństwo 
zaistnienia synergii (wtedy przyszedł mi pomysł założenia koła malarstwa re-
ligijnego). Można przypuszczać, że wpływ synergii addytywnej na tworzenie 
ścieżki referencyjnej jest większy i trwalszy, niż wpływ pojedynczych syner-
gii. Istotnym czynnikiem warunkującym partycypację synergii addytywnej 
w tworzeniu ścieżki referencyjnej jest odległość czasowa między synergiami 
(można wówczas mówić o synergii addytywnej szeregowej) oraz liczebność 
synergii wchodzących w zestaw synergii wejściowych i ich intensywność 
(można wówczas mówić o synergii addytywnej równoległej). Rozwinięciem 
modelu synergii z pojedynczą synergią wejściową i treścią religijną jest typ 
synergii, w którym synergia wtórna pojawia się w wyniku grupy wcześniej 
zaistniałych synergii. Przy czym niektóre z nich mogą występować bez wpły-
wu treści religijnych. 

Prezentowany powyżej typ synergii addytywnej może być realizowane 
w sytuacji grupy lub wspólnoty. We wspólnotach religijnych, do których przy-
należność deklaruje część dorosłych (np. grupy katechumenatu, różańcowe), 
możliwy jest również transfer treści religijnych i skutków, dzięki obecności 
i współdziałaniu innych osób. Synergie, które powstają jako wtórne w pro-
cesie działania innych podmiotów niż w przypadku synergii inicjujących 
można określić jako krzyżowe. Sytuacja krzyżowa polega na tym, że treści 
religijne wpływają na osobę jednego dorosłego wywołując efekt synergiczny, 
zaś wpływ treści religijnych na drugiego respondenta wywołuje dodatkowy 
efekt synergiczny u pierwszej osoby bez konieczności doświadczania tego 
wpływu u drugiej. Sytuacja doświadczania takich sytuacji w związanych du-
chowo i emocjonalnie grupach jest możliwa do zaistnienia intencjonalnie 
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344 Oddziaływania następcze. Model „artysta”

lub nieintencjonalnie. W pierwszym przypadku osoba będąca pod wpływem 
treści religijnych przekazuje drugiej osobie komunikat uwiarygodniający 
zinterioryzowaną treść (religijną). Drugi dorosły nie musi podlegać wpływo-
wi tej treści, bowiem podleganie wpływowi (np. rozumienie, analiza, zapa-
miętanie, uświadomienie, akceptacja itp.) zostało scedowane na drugi pod-
miot. Rola i znaczenie drugiego dorosłego w grupie nie mogą być przy tym 
dowolne. Mechanizm cedowania wpływu treści jest realizowany wobec osób 
uznawanych za autorytet lub osób posiadających w grupie opinię znaczących 
(pasja malarska, a może też nasze wspólne rozmowy o życiu i religii wyrwała 
 z izolacji społecznej i prawdziwej depresji trójkę naszych przyjaciół, któ-
rzy przeszli długą drogę od zgorzknienia i rezygnacji do prawdziwej radości 
życia!). 

Analiza przytoczonej powyżej narracji daje podstawę do sformułowania 
konkluzji o charakterze badawczym:

	 •	 Prezentowane przykłady dostrzeżone w narracji charakteryzują się speł-
nieniem warunków wstępnych w stosunku do oddziaływania następ-
czego. Synergia pierwsza jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do 
zaistnienia synergii addytywnej, zaś powstanie drugiego efektu syner-
gicznego spełniającego określone warunki jest kryterium wystarczającym 
do określenia ciągu tych synergii za synergię addytywną.

	 •	 Istotnym warunkiem wystąpienia synergii addytywnej jest kolejne (w sen-
sie porządkowym, nie zaś powtarzalności) pojawienie się synergii pierw-
szej, którą można określić mianem synergii wzbudzającej (ze względu na 
inicjujący charakter tej synergii) oraz synergii następczej, która występuje 
z synergią wzbudzającą w relacji sprawstwa i następstwa.

	 •	 Przykłady synergii opisane w narracji wskazują, że w określonych sytu-
acjach synergie uruchamiają „ścieżki referencyjne” ułatwiające powstanie 
okoliczności sprzyjających powstaniu kolejnego efektu synergicznego. 
Można przypuszczać, że efekty aktywujące ścieżki referencyjne kumulują 
się, to znaczy, że efekt oddziaływania synergii addytywnej złożonej z trzech 
synergii składowych będzie większy niż efekt wynikający z synergii poje-
dynczej lub podwójnej. Ocenie rzeczywistych skutków synergii addytywnej 
musi jednak towarzyszyć szczegółowa analiza wiedzy religijnej i niereligij-
nej dorosłego, jego religijności, postaw, kompetencji, zachowań, motywacji. 

	 •	 Jednym z kluczowych elementów mechanizmu powstawania synergii ad-
dytywnej jest obecność treści religijnej, która wraz z zaistniałą wcześniej 
synergią sprzyja powstaniu kolejnej synergii. Treści te nie są przypadko-
we, bowiem musi istnieć indywidualnie określona odpowiedniość w od-
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niesieniu do zaistniałej synergii. W przeciwnym razie treść religijna i po-
wstała wcześniej synergia będą wywoływać jedynie skutki modelujące.

	 •	 Analiza narracji pokazuje również, że synergia addytywna powiązana jest 
z aktualną wiedzą i doświadczeniem dorosłego, które wpływają na reali-
zację zadań dorosłości, w tym na wzrost religijności i pogłębienie wiary. 
Nowe jakości towarzyszące efektowi synergicznemu są czynnikami od-
mieniającymi niejednokrotnie życie respondentów, nadającymi im nowe 
sensy i wartości. Pakiet dwóch lub trzech synergii następujących po sobie 
wraz ze stowarzyszonymi treściami religijnymi stanowi nierzadko o no-
wej jakości życia (w tym także religijności) dorosłego.

W oddziaływaniach treści religijnych, które w stosunku do zadań dorosło-
ści wywołują skutki określone jako następcze, wyraźnie sugerują, że wiedza 
religijna zdobywana przez dorosłego w sposób zaplanowany i systematyczny 
odgrywa istotną rolę w tworzeniu nowej jakości życia. Zadania dorosłości 
formułowane i realizowane dzięki synergii addytywnej są poprzedzone dzia-
łaniami związanymi z kształtowaniem własnej religijności. Poza tym może 
mieć miejsce również sytuacja odwrotna polegająca na tym, że dorosły stając 
wobec zadań życiowych odkrywa potrzebę nowego sposobu wyrażania wia-
ry. Zależność ta sugeruje, że kształtowanie własnej religijności staje się jed-
nym z zadań dorosłości. Przy czym należy je traktować jako zadanie, którego 
nie można uznać za znaczące na jednym etapie dorosłości, lecz za takie, które 
przynależy do każdego z nich i na każdym jest realizowane w inny sposób.

Analizowana narracja pokazuje, że kształtowanie własnej religijności 
odczytane dzięki synergii addytywnej jako potrzeba lub powinność może 
tworzyć nową jakość w obszarach, w których dorosły aktualnie realizuje 
swoje zadania. Może też inspirować go do podejmowania nowych działań 
wynikających z posiadanych uzdolnień, zainteresowań lub nowych kontek-
stów życiowych. Warto przy tym zauważyć, że skutki tej synergii są często 
doświadczane nie przez osoby podejmujące kształcenie religijne, lecz przez 
osoby trzecie. Można w tym zjawisku dostrzec cechy Kościoła jako wspól-
noty, w której konsekwencje doświadczeń jednego z członków dotyczą także 
pozostałych. Rodzi to poczucie odpowiedzialności za jakość życia własnego 
i innych, w tym także poczucie odpowiedzialności za zbawienie innych. Jed-
nak nie w znaczeniu źle pojętej misyjności, lecz jako propozycja odkrywa-
nia w nowym wymiarze wiary dotychczas wyznawanej. Czynniki religijne są 
niezwykle dyskretne, ale bardzo precyzyjnie określone. Nie stanowią zatem 
obszaru dwuznacznych odniesień lub manipulacji. Można nawet powie-
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dzieć, że treści religijne odgrywają rolę drugoplanową lub taką, którą w każ-
dej chwili mogą przejąć inne źródła. Sytuacja taka nie umniejsza znaczenia 
wiedzy religijnej lecz pokazuje jej ważne miejsce w realizacji życiowych za-
dań przez dorosłego wierzącego. 

Wielopłaszczyznowość synergii addytywnej może w dorosłym wierzą-
cym rodzić potrzebę uporządkowania dotychczasowego życia zarówno 
w perspektywie eschatologicznej, jak i ze względu na nowe możliwości, które 
otwiera najbliższa przyszłość. Pozwala ona dokonywać adekwatnej samooce-
ny, dzięki czemu dorosły postrzega znane obszary życia w nowym świetle. 
To, co było niedoceniane lub nierealne, zostaje uznane za możliwe i podjęte. 
Podobne zależności może odnieść dorosły do przeszłości, dokonując jej oce-
ny z uwzględnieniem nowych odniesień. Tak więc skutki jakie mogą wyni-
kać z zaistnienia synergii addytywnej uruchomionej przez treści religijne są 
znaczące. Należy jednak pamiętać, że zaistnienie tej synergii wymaga koin-
cydencji wielu czynników osobowościowych, społecznych, duchowych. Być 
może dlatego w praktyce zaistnienie synergii addytywnej nie jest zjawiskiem 
częstym. Wydaje się jednak, że ze względu na efekty, jakie można dzięki niej 
uzyskać, kształcenie dorosłych (nie tylko religijne) powinno tworzyć środo-
wisko sprzyjające jej powstawaniu.

10.3. Model z synergią addytywną

Określona dla analiz tego modelu metafora „artysta” wymaga, by w pro-
cesie konstruowania go odejść od ogólnie przyjętych schematów. Przyjęta 
metafora i te wstępne założenia są wyjątkowo spójne z wydarzeniami, które 
opisuje Michalina P. (zob. narracja M.P., s. 339-340). W jej interpretacjach 
odnaleziono takie sposoby działania dorosłego, które sugerują, że nowa ja-
kość życia respondentki została przez nią dostrzeżona jako skutek uczest-
nictwa w KKB, ale jej powstanie związane jest z wieloma innymi czynni-
kami uruchamiającymi synergie niezależne od treści religijnych. Dlatego 
za zmienne jawne egzogeniczne tego modelu uznano tylko oddziaływania 
następcze i globalną orientację życiową określoną przez A. Antonovsky’ego 
jako poczucie koherencji4. Przy czym oddziaływania następcze traktowane 
są inaczej niż oddziaływania treści religijnych wskazywane w innych mo-

4 W modelu tym uwzględniono integralne poczucie koherencji bez wyodrębniania po-
szczególnych jej składników. 
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delach. Pod wyrażeniem „oddziaływania następcze” kryje się cały „pakiet” 
czynników (w tym między innymi treści religijne i synergie) uruchamiają-
cych kolejną synergię określoną mianem „synergii addytywnej”. Analogicz-
nie w miejsce poczucia sensowności, zrozumiałości lub zaradności ustalono 
wspomniane wcześniej poczucie koherencji. 

Narracja Michaliny P. pokazuje, że zaistnienie synergii addytywnej zacho-
dzi w środowisku wyznaczonym przez treści biblijne. To one budują obszar 
poznawczy respondentki i kształtują jej doświadczenie oraz rozwijają zainte-
resowania (Biblia jest źródłem podjęcia tematów w sztuce). Koniunkcja tych 
elementów rodzi poczucie odpowiedzialności za własną religijność i jakość 
życia innych (Znaczenie treści „świętej księgi” daje sens mojemu życiu i przyja-
ciół). Dlatego czynniki: „synergia addytywna”, „rozwój zainteresowań”, „po-
czucie odpowiedzialności za jakość życia innych”, „wiedza i doświadczenie” 
oraz „kształtowanie własnej religijności” uznane zostały za zmienne latentne 
modelu a wskazane w ich kontekście zadania zawodowe, społeczne i egzy-
stencjalne za zmienne jawne endogeniczne (zob. ryc. 10.3.1.). 

Synergia addytywna
Oddziaływania

następcze

Rozwój
zainteresowań

Poczucie odpowiedzial-
ności za jakość życia

innych

Kształtowanie
własnej religijności

Poczucie
koherencji

Zadania
zawodowe

Zadania
egzystencjalne

7,143

-2,927

2,307

2,380

-2,698

-1,766

1,901

Wiedza
i doświadczenie

Zadania
społeczne

2,711

ryc. 10.3.1. Model z synergią addytywną

Model z synergią addytywną
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Opisane powyżej rozumienie oddziaływań następczych wyznaczyło kie-
runki zależności pomiędzy poszczególnymi elementami modelu. Wynika 
z niego, że relacje pomiędzy poszczególnymi czynnikami powinny głównie 
przebiegać w obszarze zmiennych latentnych i kierować się w stronę zadań 
dorosłości. Należy jednak zauważyć, że choć wskazane zostały nieliczne zależ-
ności od zmiennych jawnych egzogenicznych, to inaczej niż w poprzednich 
modelach potraktowane zostały podstawowe oddziaływania uruchamiające 
synergię. We wcześniej prezentowanych modelach ten rodzaj oddziaływań 
skierowany był tylko do jednej zmiennej latentnej, czyli do synergii, którą 
ten rodzaj oddziaływań uruchamiał. Ze względu na to, że synergię addytyw-
ną nie tyle uruchamiają treści religijne, co bardziej inne czynniki (trudne do 
określenia nawet w przypadku jednostki, a tym bardziej ich zakresy mierzone 
poprzez wskazania badań ankietowych) uznano, że oddziaływania następcze 
wchodzą dodatkowo w bezpośrednią zależność z „wiedzą i doświadczeniem”. 

Zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem rozumienia oddziaływań 
następczych i ich wpływem na obecność osoby w świecie dorosłych wskaza-
no oprócz zależności zachodzących pomiędzy zmiennymi latentymi, bezpo-
średnie ich odniesienia do zadań dorosłości. W przypadku Michaliny P. są to 
relacje zachodzące pomiędzy elementami: „rozwój zainteresowań” i „zadania 
zawodowe” oraz „zadania społeczne”, a także pomiędzy „wiedzą i doświad-
czeniem” oraz „zadaniami egzystencjalnymi”. Przyjęcie tej koncepcji działa-
nia osoby w społeczności wynika z synchronii zachodzącej pomiędzy wy-
kształceniem kobiety i podejmowaną działalnością społeczną, zainicjowaną 
uczestnictwem w KKB a skutkami, jakich doświadcza ona sama i osoby z jej 
otoczenia (pasja malarska, a może też nasze wspólne rozmowy o życiu i religii 
wyrwała z izolacji społecznej i prawdziwej depresji trójkę naszych przyjaciół, 
którzy przeszli długą drogę od zgorzknienia i rezygnacji do prawdziwej radości 
życia! Taka przemiana jest chyba nawet ważniejsza od tych obrazów, które 
udało się nam namalować). W porównaniu do wcześniej skonstruowanych 
modeli niezmienna pozostała zasada wskazywania relacji pomiędzy synergią 
i kształtowaniem własnej religijności w kierunku zadań dorosłości. Dlatego 
obraz powyżej przedstawionych interpretacji w sytuacji modelowej posiada 
wyjątkowo asymetryczny układ zarówno na poziomie elementów, jak i rela-
cji. Zdecydowana ich część skupiona jest w przestrzeni pomiędzy zmiennymi 
latentnymi i zadaniami dorosłości.

Model z synergią addytywną jest konstruktem o wysokiej racjonalności. 
Uzyskuje zbieżność w 24 kroku iteracji przy wartości funkcji rozbieżności 
wynoszącej 1,21. Wysokie wartości paramentów ścieżkowych relacji powią-
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zanych z synergią addytywną można uznać za informację potwierdzającą 
słuszność przyjętego rozumowania w zakresie działań dorosłego inspirowa-
nych tą synergią. Idąc tym tokiem myślenia można wręcz pokusić się o posta-
wienie tezy, że codzienność dorosłego ma charakter synergiczny. Splot wielu 
wydarzeń i sytuacji tworzy środowisko, w którym osoba może kształtować 
styl życia o cechach nowej jakości. Do pozytywnego rozwiązania konflik-
tów, kryzysów, problemów konieczne jest jednak wykorzystanie potencjału, 
jaki posiada środowisko naznaczone synergiami, nawet bez poszukiwania 
ich źródeł. Znaczącą rolę w tym procesie może nie tyle odgrywać poziom 
świadomości istnienia środowiska synergicznego, co bardziej zdolność re-
fleksji nad doświadczeniami. Za czynnik sprzyjający odkrywaniu synergii 
w codzienności i wykorzystanie potencjału, jaki one posiadają dla procesów 
dojrzewania, można uznać umiejętność czynienia codziennych wydarzeń 
doświadczeniami edukacyjnymi. Wówczas dorosły codzienności, która bę-
dzie go zadziwiać, a często wręcz zaskakiwać, nie będzie się obawiał, lecz ją 
doceniał, a wydarzeniom jej towarzyszącym nadawał nowy sens i znaczenie. 

Warto jednak zauważyć, że w uogólnionym oglądzie zależności pomiędzy 
kształtowaniem własnej religijności, a zadaniami dorosłości ukazanym w ba-
daniu równań strukturalnych pojawiły się wysokie wartości ujemne. Można 
uznać, że sytuacja ta często jest obecna w myśleniu społecznym. Pokazuje 
ona, że dorosły nawet doświadczając synergii addytywnej powstałej dzięki 
wiedzy religijnej rzadko uznaje elementy religijne za czynniki synergiczne 
w odniesieniu do wydarzeń codzienności. W tym kontekście rodzi się przy-
puszczenie, że skuteczności treści religijnych jako czynnika wspomagającego 
dorosłość, należy poszukiwać w dwóch obszarach: wychowanie i edukacja 
religijna dorosłych. Oznacza to, że dorosły nawet wówczas, gdy poszukuje 
wiedzy religijnej na odpowiednim poziomie, często wykorzystuje ją tylko dla 
zaspokojenia potrzeb religijnych. Być może jest to właśnie skutek wychowa-
nia w religijnej atmosferze domu rodzinnego i w efekcie pomijania potrzeby 
refleksji nad obecnością lub brakiem wymiaru religijnego w procesie radze-
nia sobie z problemami codzienności w dorosłym życiu. 

Sytuacja swoistej odrębności pomiędzy sacrum i profanum zasygnali-
zowana w ujemnych wartościach parametrów wskazanych powyżej relacji 
w przypadku analizowanej synergii może być również efektem nałożenia się 
wielu synergii. W jej wyniku intensywność wielu czynników niereligijnych 
może osłabiać uznanie czynnika religijnego za istotny dla realizacji doro-
słości. Może to rodzić pokusę samowystarczalności i sprowadzać religijność 
do funkcji kompensacyjnej. Dlatego w proponowaniu edukacji religijnej do-

Model z synergią addytywną

Copyri
gh

t ©
 by A

kad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie
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rosłym należy zadbać o takie formy i metody, które nie tylko dostarczą jej 
uczestnikom odpowiedniej wiedzy, ale przede wszystkim ukażą jej związek 
z zadaniami, z którymi dorosły powinien się zmierzyć. Można powiedzieć, że 
w procesach tych ma chodzić o pokazanie różnorodności źródeł i obszarów 
kształtowania dojrzałej osoby. 

Model realizacji zadań dorosłości skonstruowany na podstawie narracji, 
w której dostrzeżono synergię addytywną, pokazuje wielowymiarowość co-
dzienności inspirowanej wiedzą religijną. Szczególnie ważne jest to, że dzięki 
doświadczaniu tej synergii dorosły może nadawać nową jakość swojemu ży-
ciu, wykorzystując wzajemne zależności zachodzące pomiędzy kompeten-
cjami zawodowymi, społecznymi oraz kwestiami egzystencjalnymi, w tym 
także w ich wymiarze religijnym. Nabyta wiedza biblijna staje się źródłem 
tej nowości. Należy jednak zauważyć, że ten optymistyczny ogląd poczy-
niony w wymiarze jednostkowym traci swoją moc w ogólnym oglądzie rze-
czywistości. Uśredniony na podstawie odpowiedzi absolwentów KKB obraz 
obecności dorosłego w społeczności inspirowany synergią addytywną zdaje 
się wręcz przeczyć potrzebie wykorzystania wiedzy religijnej do nadawania 
życiu nowej jakości. Można mieć zatem tylko nadzieję, że jest to wynik trud-
ności w nazywaniu skutków studiowania Biblii, a nie na ich doświadczaniu.

Wskazane powyżej zależności przyjmują w wielu miejscach postać niu-
ansów, wręcz niedopowiedzeń. Poczynione w ten sposób interpretacje uza-
sadniają i jednocześnie są skutkiem wykorzystania metafory „artysta” dla 
tego typu oddziaływań. Prawdziwy artyzm jest bowiem wynikiem zbieżności 
wielu czynników: uzdolnień i talentu oraz pracowitości. Cechy te pozwala 
odkrywać w sobie i w innych synergia addytywna. Nadaje ona życiu, które 
jest złożeniem wielu sukcesów i porażek, posmak sztuki. Wynika to z tego, 
że artyzm wydaje się mieć bardziej charakter procesualny niż jednorazowe-
go wydarzenia. Artysta i jego artyzm realizuje się więc przez złożenie in-
dywidualnego geniuszu artysty, jego nadzwyczajnego opanowania techniki 
i rzemiosła związanego z obszarem sztuki oraz z dojrzałością jego audyto-
rium, które we wrażliwym odbiorze może nadawać sztuce głębsze znaczenie. 
W tym znaczeniu addycja twórcy i jego audytorium warunkuje powstanie 
głębokiego artyzmu. W tym kontekście swoje szczególne uzasadnienie znaj-
duje potrzeba edukacyjnego wspomagania rozwoju dorosłego, pomocy w na-
bywaniu takich kompetencji, które pozwolą z codziennych wydarzeń czynić 
doświadczenia edukacyjne. W działaniach tych, jak pokazują doświadczenia 
absolwentów KKB, znaczącą rolę można przypisać wiedzy religijnej.
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Ponowoczesność ze swoimi walorami i niedostatkami odkrywa przed 
dorosłym potrzebę i konieczność uczenia się. Potrzeba wiedzy uwidacznia 
się w podejmowanych przez dorosłego działaniach. Przeprowadzone anali-
zy pokazują wielowymiarową zależność pomiędzy rozwojem, który doko-
nuje się poprzez realizację zadań dorosłości i oddziaływaniem na nie wie-
dzy. Relacja ta jest wyraźnie widoczna także w obszarze wiary. Oznacza to, 
że człowiek wierzący stając wobec zadań dorosłości może w źródłach swojej 
religii poszukiwać wsparcia w ich realizacji. W polskiej rzeczywistości naj-
częściej jest to odwoływanie się do religii chrześcijańskiej. Aspekt ten musi 
być zatem uwzględniony w procesie wspomagania wierzącego w realizacji 
jego życiowych zadań. Dlatego proponowanie poznawania podstawowych 
dla chrześcijanina źródeł treści religijnych, jakimi są: Biblia, liturgia i na-
uczanie Kościoła jest w pełni uzasadnione. Jednocześnie należy zauważyć, 
że nie są to treści przeznaczone jedynie dla dorosłych ani dla nich zarezer-
wowane. W stosunku do dzieci i młodzieży odmienny jest jedynie sposób 
ich poznawania, w którym uwzględnia się specyfikę odbiorcy.

Kształcenie religijne dorosłych w Kościele katolickim posiada swoją wie-
lowiekową tradycję i co warto zauważyć – to właśnie do dorosłych były skie-
rowane pierwsze pouczenia w wierze i pozostawały one w ścisłej zależno-
ści z ich codziennym życiem. Podstawowym źródłem treści kształtujących 
chrześcijanina była w Kościele pierwszych wieków i jest także współcześnie 
Biblia. Poznawanie tej księgi, która dla chrześcijan jest słowem Boga, jawi 
się wręcz jako potrzeba zarówno poznawcza, jak i emocjonalna, a nawet 
społeczna. Przy czym studiowanie Biblii nie jest sprawą łatwą, gdyż w pro-
cesie tym musi być uwzględnione nie tylko poznanie empiryczne, ale także 
poznanie wiary. Analizowane narracje pokazują, że celem poznawania tre-
ści wiary nie jest gromadzenie wiedzy, która „kiedyś może się przydać”, lecz 
kształtowanie umiejętności pozwalających na wykorzystywanie posiadanej 
i pogłębianej wiedzy w rozwiązywaniu problemów codzienności. Należy  
w tym miejscu zauważyć, że działania dorosłego związane ze zdobywaniem 
wiedzy, jak i jej wykorzystywaniem, posiadają różnorodny charakter. 
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352 Zakończenie

Pokazana w książce specyfika oddziaływania wiedzy religijnej na zada-
nia dorosłości uświadamia, że treści religijne są obecne w wielu obszarach 
życia dorosłego, a oddziaływanie poznanych treści na codzienność jest 
niejednorodne i zróżnicowane. Wpływy wiedzy religijnej dostrzegane są 
w obszarze zadań rodzinnych, zawodowych, społecznych i egzystencjal-
nych. Ważniejsze wydaje się jednak dostrzeżenie istotnej prawidłowości 
w rodzajach oddziaływań. Posiadają one zarówno charakter moderujący 
dotychczasowe zachowania i postawy, jak i synergiczny. Warto zauważyć, 
że nauczanie oparte o źródła religijne z zasady przyjmuje, że jego skutkiem 
będzie zmiana dotychczasowej postawy. Celem przekazu treści religijnych 
zawsze było kształtowanie nowej jakości życia. Nie chodziło przy tym, by 
przyjmować inny styl życia, lecz by codziennym wydarzeniom nadawać 
nową jakość wynikającą z zasad wiary chrześcijańskiej. Określa się ją zwy-
kle w terminologii teologicznej mianem nawrócenia. Pojęcie to zakłada 
wprowadzenie nowej jakości życia, co stanowi również istotę oddziaływań 
synergicznych w rozumieniu nauk społecznych. Przy czym należy zauwa-
żyć, że w przypadku nawrócenia inicjatywa zmiany „należy” do Boga,  
a w przypadku oddziaływań synergicznych (także w wyniku wpływów tre-
ści religijnych) odniesienia do transcendencji nie są wymagane. 

Ze związków zachodzących pomiędzy nawróceniem i synergią wyni-
ka istotny wniosek dla edukacji dorosłych. Zależności te uświadamiają, że  
w propozycjach kształcenia należy uwzględniać możliwości i bariery ucze-
nia się dorosłych. Ich program powinien opierać się na problemach, przed 
którymi stawia dorosłego życie. W rozwiązaniach metodycznych nie może 
jednak być miejsca na gotowe rozwiązania. Autorzy narracji wyraźnie po-
kazują, że osiągnięte przez nich skutki kształcenia wynikają z ich osobiste-
go zaangażowania w interpretację i interioryzację przekazywanych treści. 
Uwzględnienie potrzeb edukacyjnych dorosłych może owocować nabywa-
niem umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów codzien-
ności, co w konsekwencji prowadzi do samorozwoju dorosłego. Przez to 
zadanie kształtowania codzienności z udziałem wiedzy uzyskuje swój prak-
tyczny cel.

Dostrzeżenie walorów wspomagania realizacji zadań dorosłości poprzez 
oddziaływania synergiczne (bez jakiegokolwiek wartościowania w stosunku 
do oddziaływań moderacyjnych) stało się  możliwe dzięki dokonanej kate-
goryzacji wpływów, o których pisali respondenci. Kategoryzacja ta poka-
zuje, że oddziaływania te niezależnie, czy posiadają charakter dynamiczny, 
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353Zakończenie

konstytutywny, organizujący, operacyjny, sytuacyjny czy następczy mogą 
być udziałem dorosłego w różnym wieku i dotyczyć różnych dziedzin życia. 
Nie posiadają jednak charakteru uśrednionego, gdyż to dorosły w zależno-
ści od rozumienia zadań życiowych i możliwości ich realizacji doświadcza 
(choć pewnie tak go nie nazywa) efektu synergicznego. Specyfika efektu sy-
nergicznego nie ogranicza i nie umniejsza wartości oddziaływań moderu-
jących. Akcent położony na oddziaływania synergiczne wynika z tego, że to 
właśnie wpływy moderacyjne są częściej dostrzegane. Ich skutki posiadają 
też zwykle charakter ilościowy i dlatego łatwiej je nie tylko dostrzec, ale też  
i zmierzyć, co sprawia, że nadaje się im spektakularny wymiar. 

Przedstawione analizy pokazują, że zarówno oddziaływania moderacyj-
ne, jak i synergiczne mogą wspomagać realizację zadań dorosłości. Każ-
de z przedstawionych przez respondentów oddziaływań i ich interpretacja 
zachęcają do tworzenia środowiska, w którym dorosły poczuje możliwość 
uzyskania wsparcia poprzez refl ksję nad treściami z pozoru znanymi. 
Sytuacja może równocześnie stać się zaproszeniem do zdobywania i wy-
korzystywania wiedzy w kształtowaniu dorosłości. Refl ksja nad oddzia-
ływaniami synergicznymi pokazuje, że udział zdobywania wiedzy przez 
dorosłych w procesie powstawania synergii może być znaczący. Natomiast 
rozstrzyganie możliwości inicjowania synergii poprzez oddziaływania edu-
kacyjne, wydaje się być na tym etapie badań niemożliwy. Podobnie pytanie 
o możliwości zarządzania synergiami w procesach społecznych pozostaje 
również bez odpowiedzi, ale samo rodzenie się tych pytań może być istotne 
dla projektowania zarówno badań naukowych, jak i praktyki edukacyjnej.

Analiza narracji stawia przed badaczem zadanie „pogodzenia” perspek-
tywy interpretacyjnej i wyjaśniającej. Taką możliwość daje modelowanie 
strukturalne (zob. rozdział 3.3.), którego zasady zostały wykorzystane także 
w graficz ym przedstawieniu analizowanej rzeczywistości. Przedstawione 
modele pokazują specyfikę obecności wiedzy religijnej w życiu jednost-
ki i społeczeństwa uwzględniając charakter analizowanych oddziaływań. 
Przedstawione modele są ilustracją synergicznego oddziaływania wiedzy 
religijnej na kształtowanie dorosłości osób podejmujących aktywność edu-
kacyjną. W analizowanych przypadkach aktywność ta była wyznaczona 
treściami biblijnymi i podejmowana w formie kształcenia korespondencyj-
nego. Analiza zgromadzonego materiału badawczego umożliwiła skonstru-
owanie modeli obrazujących możliwe interpretacje wydarzeń codzienności, 
w których dorośli dostrzegli znaczący udział wiedzy religijnej w procesie 

Moderacyjne i synergiczne... - 23
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kształtowania ich dorosłego życia. Nie stanowią one zatem odpowiedzi na 
pytanie, czemu służy wiedza religijna. Pokazują natomiast, w jaki sposób 
dorosły może z niej korzystać, by swoją dorosłość kształtować w sposób 
świadomy i odpowiedzialny. Sugerują też, że wiedza religijna może stano-
wić istotny czynnik synergizujący codzienność w wielu jej obszarach. 

Modele skonstruowane na podstawie narracji osób doświadczających 
oddziaływania wiedzy religijnej i sam proces ich tworzenia oraz analizy 
wyników modelowania strukturalnego uwrażliwiają na potrzebę nieustan-
nego nadawania nowej jakości swojemu życiu. Pokazują, że codzienność 
jest rzeczywistością stawiającą przed dorosłym skomplikowane wyzwania 
– często wymagające wielu trudów i zmagań, ale też przestrzenią rodzącą 
poczucie satysfakcji i szczęścia. Opisy dorosłości w kontekście wiedzy re-
ligijnej stały się podstawą przedstawionych schematów interpretacyjnych. 
Kilkanaście zaprezentowanych w niniejszym rozdziale ilustracji uświada-
mia, że codzienność naznaczona jest synergiami, a jednym z czynników 
je wyzwalających może być wiedza (w analizowanych przypadkach religij-
na). Otwiera ona bowiem nie tylko nowe horyzonty poznawcze, ale przede 
wszystkim usprawnia osobę do dojrzałego realizowania dorosłości w wy-
miarze praktycznym. 

Przeprowadzone analizy pozwalają uznać, że dorosły dzięki edukacji 
„wiąże” wiedzę religijną z zadaniami dorosłości na wiele sposobów (wyod-
rębniono 18 kategorii oddziaływań, ale czy to wszystkie?), a sposoby owe-
go „wiązania” charakteryzują jednostkę i nie są działaniami, które można 
by określić jako modelowe dla danej społeczności. Można bezsprzecznie 
wskazać natomiast na obszar kształtowania własnej religijności jako ten,  
w którym wszyscy uczestnicy doświadczają wiedzy zdobytej podczas stu-
diowania Biblii. Jednak sposobów ich doświadczania i w konsekwencji 
„przekładania” na codzienność owych oddziaływań nie można uogólnić. 
Dzieje się tak dlatego, że wiedza religijna domaga się interpretacji w stosun-
ku do realizowanych zadań dorosłości. Treści Biblii nie podają gotowych 
rozwiązań – dorosły musi dokonać adaptacji uwzględniając konteksty oso-
bowościowe i społeczne, a nawet polityczne. Oznacza to, że sam dorosły 
(jego możliwości, rozumienie dorosłości, odniesienia do rzeczywistości) 
będzie decydował, jakiego rodzaju treści będą kształtowały jego dorosłość. 
Dlatego uznano ją za propozycję typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej  
w realizacji zadań dorosłości z nadzieją, że doczeka się kiedyś weryfikacji 
na innym materiale badawczym.
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Poszukując odpowiedzi na pytanie: jakie znaczenie posiada wiedza 
religijna dla codzienności dorosłego można na podstawie przeprowadzo-
nych analiz wskazać, że kształtowanie dorosłości z udziałem wiedzy reli-
gijnej przyjmuje charakter moderacyjny i synergiczny. Zaciekawienie bu-
dzą przede wszystkim oddziaływania treści religijnych inicjujące synergie. 
Uznanie treści religijnych za czynnik wyzwalający nową jakość pozwoliło 
dostrzec, że jest ona uzyskiwana na wiele sposobów:

	 •	 Synergie dynamiczne poprzez akcelerację, retardację, dyssypację  
i aktywację wywołaną wiedzą religijną nadają nowy wymiar aktu-
alnej aktywności dorosłego. Przynoszą one zwykle spektakular-
ny efekt, przez co przyczyniają się do rozwoju poczucia satysfakcji  
z realizacji życiowych zadań lub dokonywania adekwatnej oceny po-
dejmowanych działań. 

	 •	 Synergie konstytutywne powstają w wyniku oddziaływań treści re-
ligijnych o charakterze warunkującym, parcjalnym, koniunkcyjnym 
i istotowym. Dzięki nim dorosły doświadcza nowej jakości w obsza-
rze kształtowania własnej tożsamości. Wiedza religijna otwiera nowe 
perspektywy motywacyjne, co w konsekwencji prowadzi do niestan-
dardowych działań na rzecz własnego rozwoju i tworzenia właści-
wych relacji społecznych. 

	 •	 Synergie organizujące kształtują relacje o charakterze harmonicznym, 
istotnościowym zachowawczym głównie w sferze osobistego rozwo-
ju dorosłego. Kształtują one nowa jakość relacji z Bogiem i drugim 
człowiekiem. Zachodzą w perspektywie odniesień do uznanych przez 
dorosłego za istotne fundamentalnych prawd i zasad wiary.

	 •	 Synergie operacyjne (behawioralna, reaktywna, defensywna) nadają 
nową jakość działaniom w skomplikowanych sytuacjach życiowych 
poprzez odniesienia do własnej religijności i systemu wartości. 

	 •	 Synergie kontekstualne uruchamiane są dzięki oddziaływaniom se-
lektywnym, adaptacyjnym i korygującm treści religijnych. Sprawiają 
one, że realizacja aktualnych zadań życiowych pozbawiona jest błę-
dów z przeszłości dzięki dokonaniu ich nowej oceny interpretacji  
w perspektywie sensu życia. 

	 •	 Synergia addytywna powstając w wyniku wcześniej zaistniałych sy-
nergii nadaje nową jakość formułowaniu i realizacji zadań dorosłości  
w perspektywie kształtowania własnej religijności lub odwrotnie 
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nowa jakość życia wyraża się w tym, że dorosły stając wobec zadań 
życiowych, odkrywa potrzebę nowego sposobu wyrażania wiary.

Wyodrębnione oddziaływania, a szczególnie, synergie pozwalają do-
strzec bogactwo sposobów obecności dorosłego w rzeczywistości społecz-
nej. Uwrażliwiają one na to, co dane jest człowiekowi w doświadczeniu 
określanym jako uczenie się oparte o źródła religijne. W badaniach nie 
chodzi tylko o nazwanie skutków i odkrycie pożytku studiowania Biblii 
dla własnego życia – chodzi o uzyskanie świadomości tego, co może się 
wydarzyć „między” zdobytą wiedzą religijną a realizacją zadań dorosłości. 
Charakterystyka tej rzeczywistości stała się możliwa dzięki zastosowaniu 
metafor, które z natury swojej uwrażliwiają na nowe wymiary i otwiera-
ją nowe perspektywy badawcze. Zaprojektowane w ich optyce konstrukty 
(modele) obecności dorosłego (z większą niż przeciętna wiedzą religijną)  
w (jego/naszym) świecie nie pokazują jak człowiek powinien funkcjono-
wać w dorosłości, lecz ilustrują, w jaki sposób wiedza religijna może wspo-
magać osobę w kształtowaniu jej codzienności. Jednocześnie pokazują one, 
że działanie jednostki (nawet, gdy wspomagane jest tymi sami treściami) 
nie stanowi idealnego modelu działania społecznego.

Modele zbudowane wokół synergii dynamicznych uświadomiły, że do-
rosłość we wszystkich swych wymiarach nie jest stanem życiowym lecz pro-
cesem. Podlega ona zmianom nie tylko w wymiarze ilościowym, ale przede 
wszystkim jakościowym. Zastosowana do analiz tej grupy modeli metafora 
„dworzec” uwrażliwia na to, że niezależnie od wieku dorosły doświadcza 
w swoim życiu zmian mniej lub bardziej od niego zależnych. Pokazują też, 
że dorosły w radzeniu sobie z zachodzącymi zmianami może oczekiwać 
wsparcia poprzez zdobywanie nowej wiedzy. 

Z kolei modele konstytutywne pokazały, jak duże znaczenie przywią-
zuje dorosły do wartości, które oferuje mu wyznawana wiara. Odkrywa-
nie jej podstawowych prawd i dokonywanie interpretacji codzienności  
w perspektywie wiedzy religijnej może wyznaczać dorosłym styl życia. Dla 
niektórych może to być otwarcie wyjątkowo nowej i odmiennej perspekty-
wy. Zwrócenie uwagi na tę specyfikę umożliwiło metaforyczne odniesienie 
do laboratorium. Metafora ta pozwoliła poddać analizie te elementy, które 
można określić mianem „niuansów” dorosłości. W ich pozytywnym roz-
wiązywaniu potrzebna jest „laboratoryjna” precyzja i doświadczenie oraz 
zdolność wykorzystania posiadanej wiedzy do zajęcia stanowiska wobec 
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problemów nietypowych. Natomiast podstawą tych działań jest posiadana 
wiedza religijna oraz treści i zasady wyznawanej wiary. 

Organizacyjny charakter wiedzy religijnej zilustrowały modele z udzia-
łem synergii harmonizującej, teleologicznej i zachowawczej. Ich specyfikę 
odkryła metafora „galeria”. Modele tej grupy zwracają uwagę na zasoby  
w postaci doświadczeń, które dorosły posiada. Pokazały one, że dorosły 
potrzebuje wsparcia edukacyjnego nie tyle w obszarze dostarczania wie-
dzy, co głównie w procesie zarządzania posiadanymi zasobami. Osiągnię-
cie tej umiejętności rodzi poczucie życiowej harmonii, nadaje nowy sens 
codziennym wydarzeniom jego życia oraz umacnia w przekonaniach, 
których zachowanie służy dobru wspólnemu. Modele z udziałem synergii 
organizujących uświadamiają również, że wiedza religijna może wspoma-
gać dorosłego w rozwiązywaniu problemów codzienności bez uciekania się 
do radykalizmów. Nie oznacza to jednak rezygnacji z uznanych wartości  
i przyjętych zasad postępowania. 

Natomiast modele operacyjne bardziej niż którekolwiek inne uświa-
damiają, że życie człowieka to nieustanna „gra” o coś i dla kogoś. Dlatego  
w refl ksji nad modelami tej grupy wykorzystana została metafora „szachy”. 
Strategie, jakie towarzyszą tej grze, pokazują, że życie jest bardziej oparte 
na strategiach przystosowawczych i obronnych, niż na działaniach ofensyw-
nych. Podobnie jak w szachach, obrona i atak wynikają z funkcji uważności 
graczy, tak i w życiu dorosły podejmuje trud interpretacji wydarzeń z punk-
tu widzenia własnych strat lub zysków. Narracje absolwentów KKB są przy-
kładem, że wiedza religijna może dorosłego wspomagać w tych procesach. 
Poza tym modele operacyjne i wykorzystana do ich analiz metafora „szachy” 
uwrażliwiają na konteksty codzienności, w których toczy się „gra życia”. To 
one stanowią istotny punkt odniesienia dla interpretacji doświadczeń.

Ten kontekstualny wymiar rzeczywistości w sposób jeszcze bardziej 
ilustratywny przedstawiają modele z udziałem synergii selektywnej, ada-
ptacyjnej i korygującej. Zastosowana do tej grupy metafora „ekspedycja” 
uświadamia to, co dotyczy przyszłości osoby. Nadto uwrażliwia na to, że 
satysfakcjonująca przyszłość jest możliwa do osiągnięcia tylko wówczas, 
gdy wykorzystane zostaną zasoby w postaci minionych i aktualnych do-
świadczeń. Jak wynika to ze zgromadzonego materiału badawczego, pro-
cesy te może skutecznie wspierać wiedza religijna. Należy zauważyć, że  
w jej zdobywaniu istotne są również konteksty życiowe. Podjęcie aktywno-
ści edukacyjnej wymaga bowiem uwzględnienia aktualnej sytuacji życiowej 

Moderacyjne i synergiczne... - 24
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jednostki i jej środowiska. Jednocześnie pespektywa obecności w świecie 
dorosłych, którą można odkryć dzięki metaforze „ekspedycja”, wskazuje 
na bogactwo tego okresu życia. Minione doświadczenia nie służą bowiem 
jedynie utrzymaniu status quo jednostki, lecz motywują do odkrywania 
tego, co nowe i nieznane. Zależność tę oddaje najlepiej określenie homo 
viator. To, czego doświadcza „człowiek w drodze”, jest wyjątkowo bliskie 
idei chrześcijaństwa. Być może dlatego dorośli podejmujący edukację reli-
gijną uznają wiedzę biblijną za istotną wartość w kształtowaniu dorosłości.

Bogactwo, jakie kryje w sobie okres życia zwany dorosłością, może 
być odkrywane przez osobę wówczas, gdy doceni ona wielowymiarowość 
czynników tworzących życie osobiste, zawodowe i społeczne. Wówczas od-
powiedzi dorosłego na pytania dotyczące sensu życia i jego kresu przyj-
mują postać odpowiedzi dojrzałych, naznaczonych nową jakością widze-
nia siebie, innych ludzi i zadań, które stawia przed nim życie. Odkrywanie  
i realizowanie życia w tej perspektywie wymaga umiejętności wykraczania 
poza standardowe sposoby widzenia rzeczywistości i swojego w niej miej-
sca. Ten model obecności w świecie dorosłych prezentują osoby doświad-
czające synergii następczej. Odkrycie zależności, jakich doznają dzięki tego 
typu oddziaływaniom stało się możliwe w wyniku zastosowania metafory 
„artysta”. U ludzi określanych tym mianem dostrzega się bowiem niezwy-
kłe talenty i zdolności, a zachwyt nad ich twórczością uwrażliwia na odkry-
wanie tajemnego połączenia z transcendencją. Dla ludzi noszących w sobie 
znamiona artyzmu życiowego, codzienność nie tyle jest „grą” (jak w wyżej 
omawianym przypadku modeli operacyjnych), lecz spektaklem, w którym 
dochodzi do złożenia wielu doskonałości, a w konsekwencji do rozumienia 
wielu planów znaczeniowych. 

Konstruowanie sposobów obecności w świecie człowieka dorosłego, 
który zdobywa wiedzę religijną pokazuje, że może ona służyć w znaczący 
sposób nabywaniu umiejętności łączenia wiary i codzienności. Wówczas 
wiara nie stanowi świątecznego dodatku do realizacji zadań dorosłości, lecz 
otwiera kolejne perspektywy widzenia rzeczywistości i nadaje nowy kształt 
nawet najbardziej rutynowym działaniom. Ten wymiar stanowi istotny rys 
chrześcijaństwa. Absolwenci KKB w opisanych wydarzeniach potwierdza-
ją, że codzienność naznaczona nową jakością ma swoją cenę i wartość. Dla 
organizatorów kształcenia religijnego dorosłych spostrzeżenie to może sta-
nowić inspirację do konstruowania takich projektów edukacyjnych, któ-
re będą otwierały na potrzebę poszukiwania związków wiary i życia co-
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dziennego. Wypowiedzi te świadczą o tym, że dorosły zdobywając wiedzę 
religijną, „wiąże” ją z zadaniami dorosłości przynajmniej na dwa różne 
sposoby: poprzez modelowanie dotychczasowych postaw i zachowań oraz 
nadając swojemu życiu nową jakość. Oznacza to, że dorosły uczy się przez 
interpretację doświadczeń. Można przypuszczać, że motywem jego uczenia 
się stało się zaproszenie do uczestnictwa w badaniach. Opisywanie wyda-
rzeń stworzyło szansę na dokonanie życiowych bilansów i podsumowań. 
To dzięki nim (bez wnikania w zakres i poziom zdobytej podczas Kursu 
wiedzy i umiejętności) można było rozpoznać moderacyjny i synergiczny 
charakter wiedzy religijnej. 

 Modele skonstruowane na podstawie interpretacji narracji absolwentów 
Korespondencyjnego Kursu Biblijnego i zweryfikowane za pomocą mode-
lowania strukturalnego zachęcają do podejmowania kolejnych projektów 
badawczych na styku andragogiki i teologii. Ich weryfikacja dokonana za 
pomocą modelowania strukturalnego (sprawiająca na pierwszy rzut oka 
iście pozytywistyczne widzenie rzeczywistości) pokazała tymczasem, że ten 
sposób widzenia świata wcale nie musi zakładać tworzenia wiedzy, zwanej 
„pewną”. Uzyskane w tym procesie liczby jedynie sygnalizują obszary warte 
refl ksji, które może inaczej w ogóle nie byłyby dostrzeżone (może tu rów-
nież zachodzi synergia?). Oznacza to, że obecność sfery wiary i religijności, 
które nie podlegają (i nie mogą podlegać) precyzyjnym pomiarom, mogą 
dzięki nim być dostrzegane jako rzeczywistość znacząca w kształtowaniu 
dorosłości. Wydaje się, że w tym zakresie teologia (a katechetyka w szcze-
gólności), pedagogika, andragogika, inne dyscypliny naukowe (w tym być 
może i statystyka) nie mogą siebie niedoceniać. Bowiem dorosły w pono-
woczesności potrzebuje szerokiego wsparcia dla realizacji zadań, które sta-
wia przed nim życie. Okazuje się bowiem, na podstawie przeprowadzonych 
badań, że wiedza (w tym także religijna) dopomaga mu odpowiedzialnie je 
podejmować i wypełniać. Warto przy tej okazji postawić kolejne pytanie: 
Czy chodzi tylko o wspomaganie dorosłego w realizacji zadań, przed który-
mi musi stanąć, czy może też o inspirowanie do tworzenia nowych? Może 
właśnie te drugie w sposób bardziej znaczący odkryją synergiczny charakter 
codzienności, a może to specyfika Korespondencyjnego Kursu Biblijnego w 
tak znaczący sposób wpływa na realizację zadań dorosłości? Tego typu py-
tań jest znacznie więcej. Po przeprowadzonych analizach można przyjąć, że 
otwierają one szerokie pole badawcze obszaru, jaki powstaje na styku wie-
dzy religijnej i funkcjonowania dorosłego w ponowoczesnej społeczności.
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