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WproWadzenie
do relacji o procesie konstruowania i doświadczania 
biografii społecznej tak jak się ona ujawniła w świa-
domości 70 letniego jej podmiotu w chwilach wol-
nych od innych obowiązków, fascynacji i słabości  
a więc słowo o biografiach i metodzie biograficznej

Zarówno w naukach społecznych jak i humanistycznych opisywanie ludzkie-
go żywota stanowi sprawdzoną przez wieki i praktykowaną aktualnie (a nie ulega 
wątpliwości, że kontynuowaną w przyszłości) metodę dociekania istoty jedynego 
w swoim bycie i wyrazie fenomenu ludzkiej, świadomej, podmiotowej acz intersu-
biektywnie doświadczanej egzystencji. Praktyki te bez względu na to jaką stosuje 
się w nich metodę deskrypcji owego fenomenu – czy to heurystyczną (obserwacja, 
analiza dokumentów) czy hermeneutyczną – idiograficzną (introspekcja, projek-
cja) uznać trzeba za niezwykle pożyteczne poznawczo świadectwo miejsca i cza-
su jej społeczno-kulturowej ekspozycji oraz podmiotowo-przedmiotowej percepcji  
i ekspresji – a więc doświadczania zarówno indywidualnego jak i społecznego.

Niepowtarzalne w swojej istocie jednostkowe historie biograficzne, intersu-
biektywnie percypowane i w tym sensie przybierające obiektywny wymiar „prze-
bywania” na jedynej, co wiadomo dotychczas, ze wszystkich znanych ludzkości 
planet, w sobie właściwym jej miejscu i czasie, w przestrzeni podmiotowej aktyw-
ności życiowej, rejestrują i ujawniają więc w zasadzie dwa oblicza. Pierwsze su-
biektywne a tym samym szczególne, niepowtarzalne, w swoim indywidualnym ale  
i kosmicznym wymiarze i drugie obiektywne, wplatające się w nurt ewoluującego 
procesu dziejowego ludzkości, wyłaniające się i konstytuujące dopiero na pewnym 
etapie jej cywilizacyjnego zaawansowania, w którym rodzi się i umacnia poczucie 
indywidualnego co prawda ale doświadczanego wśród innych swojego świadomego 
istnienia – swojej podmiotowej, kategorialnej i wspólnotowej tożsamości – stano-
wiącej rdzeń konstruowanej przez jednostkę i doświadczanej przez nią biografii  1.

1 W kwestii istoty, struktury i dynamiki owego podmiotowego fenomenu zwanego i rozu-
mianego rozmaicie patrz m.in.: M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokole-
niowego. Warszawa 1978; Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza. Poznań–Toruń 1996; J. Miluska, 
Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań 1996; Z. Bokszański, Tożsamość zbiorowa. 
Warszawa 2006; T. Paleczny, Socjologia tożsamości. Kraków 2008; L. Dyczewski, D. Wadowski 
(red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Lublin 2009; A. Giddens, Nowoczesność  
i tożsamość. Warszawa 2001; J. Goćkowski, S. Marmuszewski (red.), Nauka. Tożsamość i tradycje.  
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Igor Kon w monografii poświęconej fenomenowi wyłaniania się i uobecnia-
nia w doświadczeniu cywilizacyjnym ludzkości podmiotowej tożsamości stwier-
dza, że: „W starożytnej Grecji biografia była młodym gatunkiem literackim; po-

Kraków 1995; A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość . Warszawa 2001; N. Graban (red.), Globali-
zacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych. Kraków 2003; H. Erik Erikson, Tożsamość 
a cykl życia. Poznań 2004; M. Castells, Siła tożsamości. Warszawa 2008; W. Jakubowski, S. Jaskulska 
(red.), Kultura i tożsamość. Warszawa 2010; J. A. Majcherek, Kultura, osoba, tożsamość. Z zagadnień 
filozofii i socjologii kultury. Kraków 2009; Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży.  
W niewoli władzy i wolności. Kraków 2013; M. Świątkiewicz-Mośny, Konstruowanie nowych tożsa-
mości. Kraków 2015. Niektórym wzajemnym związkom współwystępującym pomiędzy obserwowa-
nymi empirycznie i doświadczanymi podmiotowo biografiami osób a cechami ich tożsamości poświę-
cona została między innymi praca zbiorowa pod red. I. Szlachcicowej, Biografia i tożsamość. Wrocław 
2003, zwłaszcza artykuły: Stelli Grotowskiej,( s. 76-98) i I. Szlachcicowej, (s. 7-11), Trwanie i zmia-
na: międzygeneracyjne różnice w strategiach opracowywania zmiany społecznej, w którym czytamy: 
„Współczesność oferuje człowiekowi różnorodność możliwych sposobów życia. Społeczne przypisanie 
ustępuje miejsca wolności i indywidualnemu wyborowi. Tożsamość jest czymś osobistym i wybranym. 
Jednostkowy plan biograficzny jest bardziej lub mniej refleksyjnie tworzony przez jednostkę, jest jej 
subiektywnym projektem, lecz każdy plan biograficzny jest determinowany zewnętrznie przez kon-
tekst kulturowy, warunki materialne, płeć czy pochodzenie.” (s. 13).

Przy tej okazji warto przypomnieć dzieło klasyka tego zagadnienia a mianowicie: A. L. Straus-
sa, Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości, opublikowanego pierwotnie w 1959 a w Polsce  
w Krakowie w 2013 roku. Kwestia tożsamości podmiotowej, jej istoty, struktury i dynamiki w speł-
nionej – standardowej biografii zaprząta uwagę głównie psychologów i socjologów, interesujących 
się owym fenomenem, stanem i procesem doświadczanym zarówno podmiotowo jak i przedmioto-
wo w sobie właściwych aspektach eksponując w swoich zainteresowaniach i konstruowanych w nich 
teoretyczno – hipotetycznych obrazach owej właściwości jej podmiotowy i/lub przedmiotowy wyraz. 
Koncepcje owe, pojawiające się od połowy XX wieku nawiązują względnie ignorują wcześniej podjęte 
próby psycho społecznego objaśniania jej istoty, struktury i funkcji, między innymi obecnymi jeszcze  
w pracach W. Jamesa, Ch. H. Cooleya, J. Baldwina, W. Thomasa, F. Znanieckiego czy R. Lintona  
a później Eriksona i in. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku w polskiej socjologii wychowania 
dominowało pojęcie osobowości – osobowości społecznej – jak np. w pracach J. Szczepańskiego. W tych 
latach opublikowano kilka artykułów i monografię poświęconych syntetycznym ujęciom zastosowań 
tego pojęcia w teorii socjologicznej [Np. A. Bartoszek, Społeczne tworzenie osobowości. Zarys socjolo-
gicznych teorii osobowości. Katowice 1994; A. Jasińska-Kania, Socjologiczna koncepcja osobowości [w:]  
Z. Krawczyk, W. Morawski (red.), Socjologia ogólna. Wykłady dla studentów. Warszawa 1986; I. Pań-
ków, Społeczeństwo a osobowość [w:] Z. Krawczuk (red.), Socjologia polska. Warszawa 1990 ].

Pojęcie tożsamości w polskiej tradycji socjologicznej zdaje się, że upowszechnił Bokszański 
(pewien znaczący udział w tym przedsięwzięciu miała zapewne również Elżbieta Hałas publikując 
kilka monografii poświęconych temu pojęciu i jego zastosowaniom w teorii socjologicznej. Nie ogra-
niczały one jego naukowego zastosowania, które niezależnie od prac Bokszańskiego stało się już pod 
koniec XX wieku przedmiotem intensywnych zainteresowań psychologów, pedagogów i publicysty-
ki – nadużywających tego terminu bez jego należytej operacjonalizacji czy rozumienia. Bez względu 
jednak na to co rozumie się i proponuje rozumieć pod tym pojęciem wskazując na jego desygnaty jak 
wszystko na tym świecie, ulega ewolucji stając się w każdej swojej odsłonie historycznej i stacjonarnej 
znakiem swojego czasu czyniąc nas, jak chciał tego J. J. Rousseau, dziećmi swoich epok, czasu i miej-
sca jej konstruowania, doświadczania i ujawniania. 

W kwestii ewolucji świata ludzkiego – ucywilizowanego, patrz m.in.: N. Elias, O procesie cy-
wilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne. Warszawa 2011.
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dobnie jak posągowe rzeźbiarstwo pojawiła się ona dopiero w związku z kryzysem 
polis w IV w. p.n.e. Przez długi czas gatunek ten uważano za niezbyt godny uwagi 
i niezbyt dostojny. Dopóki jednostka nie wyodrębniła się ze wspólnoty i dopóki jej 
życie miało charakter publiczny, nie mogło być inaczej”  2. I dalej u Kona czytamy, 
że to: „Plutarch po raz pierwszy opisuje życie zwykłych ludzi i analizuje ich czyny  
z moralno-psychologicznego punktu widzenia. Dzięki temu życie ludzkie jako ta-
kie zaczyna być uważane za cenne i pouczające dla innych, bohaterowie zaś tracą 
swoją jednowymiarowość.” a do autorów pierwszych autobiografii zalicza między 
innymi Horacego, Owidiusza, Propercjusza, Cycerona, Marka Aureliusza czy Józe-
fa Flawiusza  3, którego żywot w formie literackiej „autobiografii”, niezwykle suge-
stywnej pedagogicznie w swoim wyrazie, stał się przedmiotem trzytomowego dzieła  
L. Feuchtwangera, opublikowanego pod tytułem: Wojna żydowska  4. Przykład 
oryginalnego dzieła Józefa Flawiusza jest dla Kona argumentem ewoluowania pier-
wotnej formy autobiografii w postać intelektualno-artystycznej relacji o własnym 
życiu kreowanym na tle wydarzeń historycznych i ich podmiotowej percepcji.

Rzecz się ma zgoła inaczej z biografiami doświadczanymi i relacjonowanymi 
w czasach europejskiego Średniowiecza, o których pisze Kon, że „Cechą charak-
terystyczną (…tamtego czasu była – J.M.) nierozerwalna więź jednostki ze wspól-
notą. Całe życie człowieka od chwili urodzenia do śmierci było ograniczone. Jed-
nostka prawie nigdy nie opuszczała miejsca swoich narodzin. Życiowe horyzonty 
większości ludzi tej epoki były wyznaczone przez ramy wspólnoty i przynależ-
ności środowiskowej. Niezależnie od okoliczności szlachcic pozostawał zawsze 
szlachcicem, a rzemieślnik – rzemieślnikiem. Pozycja społeczna jednostki miała 
również organiczny i przyrodzony charakter jak jej własne ciało; każdej warstwie 
społecznej był przypisany odpowiedni system wartości; każda jednostka musiała 
znać swoje miejsce”  5.

To znamienne dla epoki czasów średnich swoiste przypisanie jednostki do 
miejsca jej egzystowania i spetryfikowanej (domkniętej) struktury społecznej  6  
a zarazem jej lokowanie się pomiędzy wspólnotą a Bogiem jednoznacznie okre-
ślało także specyfikę doświadczanej przez nią i odwzorowywanej w formie literac-
kiej (auto) biografii przybierającej postać utworu poetyckiego (Petrarka, Dante), 

2 I. Kon, Odkrycie „ja”. Warszawa 1987, s. 127.
3 Tamże, s. 128.
4 Wydana w Polsce przez PIW w 1959 roku. Jej tytuł, rzecz jasna jest kalką oryginalnego 

dzieła J. Flawiusza.
5 I. Kon, Odkrycie… op. cit., s. 132-133.
6 Przypisanie owo nie ustało wraz z zaawansowaniem w centrum i na obrzeżach Europy pro-

cesu rozwoju cywilizacyjnego jej społeczeństw – pozostało ono specyficznym wyrazem niezliczonej 
liczby doświadczanych indywidulanie biografii zwłaszcza ludności wiejskiej (aczkolwiek nie tylko ta-
kiej) w zasadzie do połowy XX wieku.
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wyznania swoich stanów emocjonalnych (ekstatycznych) czy poznawczych (Augu-
styn, Tomasz z Akwinu), z ewangelizowanych żywotów osób uznanych za święte, 
czy zmitologizowanych historii osób sprawujących władzę – czy to świecką czy 
kościelną  7.

Wszakże o podmiotowej tożsamości, jako własności indywidualnej, wyłania-
jącej i petryfikującej się w świadomości indywiduum, według wpierw rodzącego 
się i również uświadamianego planu jej konstrukcji, można mówić dopiero w epo-
ce europejskiego Renesansu. To dopiero w XVIII wieku, jak przypomina to Kon 
„…pojawia się dziennik intymny oraz proza autobiograficzna, gdzie przedmiotem 
(– niejako – JM) artystycznej analizy staje się przeszłość, ale nie sama w sobie, lecz 
w związku z „rozważaniami”, a wiec kształtowaniem świata wewnętrznego, intym-
nego, „ja” autora”  8.

Od czasów Renesansu europejskiego praktyka opisywania swojego żywota 
stała się w zasadzie jeśli nie powszechną to przynajmniej podejmowaną ze znaczną 
częstotliwością i rozmaitością, i to zarówno w formie biograficznej beletrystyki, jak 
i mniej lub bardziej autobiograficznej, pamiętnikarskiej relacji, nierzadko również 
spożytkowanej w dziele epickim  9. Mamy więc od tego czasu do czynienia z auto-
biografiami rozmaitego rodzaju – od zwyczajnej opowieści o toku doświadczanych 
indywidualnie zdarzeń – czy to podróżniczych, czy wojennych, czy codziennych 
(jak uczynił to między innymi R. Rolland w powieści Colas Breugnon) poprzez 
rozmaitego autoramentu pamiętniki aż do naukowo, systematycznie opracowa-
nych biografii i autobiografii  10. 

7 Dobrym przykładem współczesnego opisu biografii osób sprawujących najwyższą władzę  
w Kościele katolickim jest wielce intrygująca i pożyteczna poznawczo w swojej zawartości faktogra-
ficznej i analitycznej monografia: J. D. N. Kelly’ego, Encyklopedia papieży. Warszawa 2006.

8 I. Kon. Odkrycie… op. cit., s. 163.
9 Jak to miało miejsce np. w twórczości Henryka Sienkiewicza wykorzystującego w swojej try-

logii materiały biograficzne zawarte w pamiętnikach J. Ch. Paska. Opisów doświadczanych biografii 
można wskazywać bez liku poczynając od Jana Dobraczyńskiego przypadków a na relacjach z podróży 
Kapuścińskiego kończąc – czytając w międzyczasie „Słowa” J. P. Sartre’a. Warszawa 1965 i wspomi-
nając żywot Don Kichot’a z La Manchy Miguela de Cervantesa opublikowanego już w 1605 roku.

10 Literatura pamiętnikarska i autobiograficzna poraża swoją rozmaitością i liczebnością trud-
ną do ogarnięcia bez systematycznych i czasochłonnych studiów, o specyfice i poniekąd przytłacza-
jących rozmiarach tego rodzaju twórczości – zwłaszcza naukowej patrz m.in.: Ch. Buhler, Bieg ży-
cia ludzkiego. Warszawa 1999; O. Czerniawska (red.), Andragogiczny wymiar wydarzeń osobistych  
i globalnych w badaniach biograficznych. Łódź 2010; D. Dobrowolska, Przebieg życia – fazy – wyda-
rzenia. Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 2; E. Dubas, W. Świtalski (red.), Uczenie się z biografii innych. 
Łódź 2011; S. H. Filipp (red.), Kritische Lebensereignisse. Munchen 1990; A. Giza, Życie jako opo-
wieść. Analiza materiałów biograficznych w perspektywie socjologii wiedzy. Wrocław 1991; E. Hajduk, 
Kulturowe wyznaczniki biegu życia. Warszawa 2001; E. Hałas, Biografia a orientacja symbolicznego 
interakcjonizmu. Kultura i Społeczeństwo 1987 nr 4; B. Kalicki, Lebensverlaufe und Selbstbilder. 
Opladen 1996; K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Ontologia tekstów. Kraków 
2012; A. Kłoskowska, Kulturologiczna analiza biograficzna [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), 
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Atrakcyjność poznawcza tego rodzaju twórczości pisarskiej, bez względu na 
jej rodzaj i walory literackie czy poznawcze, wzrastała zwłaszcza w ostatnim stu-
leciu wraz z rozwojem teoretyczno-filozoficznych koncepcji ją uzasadniających. 
Towarzyszyły jej nierzadko rozstrzygnięcia metodologiczne  11, wspierające próby 
apologetyzowania podmiotowych wizji świata w którym żyjemy, i siebie w nim, 
dyscyplinując starania zmierzające do racjonalnego wykorzystywania materiału au-
to-biograficznego dla socjologicznych względnie psychologicznych charakterystyk 
czasu jego gromadzenia, taktyk i strategii jego podmiotowych konstrukcji, według 
petryfikujących się z epoki na epokę kulturowych wzorów projektowania, konstru-
owania i podmiotowego doświadczania fenomenu świata, w którym żyjemy i któ-
ry przeżywamy. Owe światy były rozmaicie zresztą dyscyplinarnie identyfikowane 
wszakże zawsze obecne w kreowaniu przedmiotowych – społecznych, wspólnoto-
wych struktur, kształtowania ich obrazu i dynamiki  12.

Podmiotowo przeżywane światy stawały się coraz częściej, w cywilizacji prze-
mysłowej (w krajach europejskich i północnoamerykańskich), funkcją z jednej strony 
jednostkowych decyzji i wyborów, jako efektu postępującego procesu i zjawiska indy-
widualizacji w społeczeństwach o ustrojach liberalizujących ład społeczny z drugiej zaś 
konsekwencją ustrojowych, politycznie projektowanych i nadzorowanych projekcji  
i aplikacji dokonujących się w nadzorowanym i regulowanym przez państwo (rządzą-
ce podmioty) procesie wychowywania (czytaj urabiania) kolejnych pokoleń swoich 
obywateli według ideologicznie wzorowanych biografii, podporządkowanych swo-
iście pojmowanej i praktykowanej kapitalistycznej i socjalistycznej ekonomii.

Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa–Poznań 1990; H. Kruger, Koncepcje i metody badań 
biograficznych w naukach o wychowaniu [w:] D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.), Jakościowe 
orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i badania. Łódź 2001; D. Lalak, Życie jako biogra-
fia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej. Warszawa 2010 (tam obszerna bibliografia 
zagadnienia).; R. M. Lerner, D. F. Hultsch, Human Development. A Life – Span Perspective. New 
York 1983; J. Lutyński, Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódź 2000, tam roz-
dział poświęcony metodzie biograficznej; H. Muszyński, Biograficzne teorie rozwoju osobowości 
i ich znaczenie dla teorii opieki [w:] Z. Dąbrowski, F. Kowalewski (red.), Pedagogika opiekuńcza 
jako dyscyplina naukowa i przedmiot studiów – Samookreślenie, stan, zastosowanie. Olsztyn 1995;  
M. Piorunek, Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych. Poznań 2009; 
M. Prawda, Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości. Studia Socjologiczne 1989 nr 4; W. Runy-
an McKinley, Historie życia a psychobiografia. Badania teorii i metody. Warszawa 1992; T. Rzepa,  
J. Leoński (red.), O biografii i metodzie biograficznej. Poznań 1993; H. Worach-Kardas, Fazy życia 
zawodowego i rodzinnego. Warszawa 1988; tejże: Metoda biograficzna a badania orientacji wobec 
czasu u ludzi różnych grup wieku. Kultura i Społeczeństwo 1987 nr 4; tejże: Wiek a pełnienie ról 
społecznych. Warszawa–Łódź 1983.

11 J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii… op. cit.
12 Patrz m.in.: A. Schutz, O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. Kraków 

2008; Z. Krasnodębski, K. Nellen (red.), Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne. War-
szawa 1993; P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa 1983. 
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Praktyki te np. w polskiej powojennej rzeczywistości skutkowały, jak je 
określił jeden z socjologów, upowszechnieniem wzoru osobowości człowieka so-
cjalistycznego  13 uznając je za istotne dopełnienie wcześniej zaproponowanej przez 
Znanieckiego teorii – czteroelementowej typologii osób społecznych  14. Skala czy 
zakres udziału owych dialektycznie niejako sprzężonych i współkreujących z in-
nymi czynnikami rzeczywiście doświadczanych podmiotowo i przeżywanych bio-
grafii była rozmaita i świetnie dokumentowana w publikowanych w tym czasie 
autobiografiach nierzadko w formie pamiętnikarskiej a nawet beletrystycznej  15 
względnie sporządzanego ad hoc życiorysu spisanego w związku z udziałem autora 
(-ów) w konkursie lub innej inicjatywie wydawniczej  16.

Spisywane w tym czasie i publikowane autobiografie ujawniły podmiotowe 
doświadczanie w społeczeństwie polskim kilku typowych a kulturowo wzorowa-
nych scenariuszy biograficznych, inicjowanych masowo podejmowaną i pełnioną 
w Polsce w drugiej połowie XX wieku rolą edukacyjną, wyznaczoną w zasadzie 
powszechną nieomal kompletną, w polskim powojennym społeczeństwie, reali-
zacją obowiązku szkolnego i szkolną formą pozyskiwania kompetencji zawodo-
wych współokreślających, wraz z rodzinnymi rolami, kolejny etap stabilizowania 
się w rodzinie własnej i/lub w zawodzie  17, fazy biograficznej najczęściej przeżywa-
nej przez dorosłych Polaków, zwieńczonej w masowej skali rolami emeryckimi  18. 
Taki scenariusz, z kilkoma znaczącymi biograficznie modyfikacjami, w dorosłej 
fazie biegu życia, wyłania się z autobiografii upublicznianych w drugiej połowie  

13 J. Szczepański, Odmiany czasu teraźniejszego. Warszawa 1973, tam artykuł: Osobowość 
ludzka w procesie powstawania społeczeństwa socjalistycznego, s. 293-335.

14 F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa 1973 (wydanie II).
15 Z trudnej do ogarnięcia skali ofert w tym względzie tylko dwa przypadkowo wybrane przy-

kłady: J. Szczepański, Dzienniki z lat 1935–1945. Ustroń 2009 i np. Dzienniki Michaiła i Jeleny 
Bułhakowów, Dziennik Mistrza i Małgorzaty. Warszawa 2013.

16 Mam tu na uwadze zarówno W. Thomasa i F. Znanieckiego, Chłopa polskiego w Europie 
i Ameryce. Warszawa 1976, ale i późniejszy „wysyp” inicjatyw pamiętnikarskich inspirowany przez 
poznański Instytut Socjologiczny funkcjonujący wpierw przy Uniwersytecie Poznańskim a następ-
nie, w okresie powojennym przy Uniwersytecie Łódzkim a skutkujący m.in. takimi monografiami 
jak np. J. Wojciechowski, Życiorys własny robotnika. Poznań 1930; J. Chałasiński, Drogi awansu 
społecznego robotnika. Studium oparte na autobiografiach robotników. Poznań 1931; J. Chałasiński 
(opr.), Życiorysy górników. Katowice 1949; J. Chałasiński (opr. i wstęp), Młode pokolenie wsi Polski 
Ludowej. Warszawa 1964; F. Jakubczak, Konkursy na pamiętniki w Polsce 1921–1966. Warszawa 
1966; R. Dyoniziak (red.), Młodzież epoki przemian. Warszawa 1967 i wiele innych.

17 H. Worach-Kardas, Fazy życia zawodowego i rodzinnego… op. cit. M. Piorunek, Bieg ży-
cia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych. Poznań 2009.

18 O praktykowanych w społeczeństwie polskim w drugiej połowie XX wieku scenariuszach 
biograficznych – patrz: E. Hajduk, Kulturowe wyznaczniki biegu życia… op. cit. Porównaj także:  
A. Radziewicz-Winnicki, Emeryci i renciści wobec sytuacji ubóstwa. Katowice 1997. 
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XX wieku w znacznej mierze wzorując jeszcze życiorysy sporej reprezentacji Pola-
ków na przełomie wieków i w pierwszych dekadach XXI wieku  19.

Poza autorskimi względnie redagowanymi relacjami biograficznymi w całym 
historycznie zakreślonym horyzoncie stawania się, utrwalania i upowszechniania 
kultur europejskiej i azjatyckiej, mamy do czynienia również z dziełami, których 
autorzy relacjonują biografie – wzorce – godne naśladowania, upowszechniania 
czy wręcz obligatoryjnego upodmiatawiania – bez względu na to czy miały one 
swoje (swojego) realne uosobienia i uznane przez historyków dowody ich istnienia 
czy były tylko tworem ich (lub zbiorowej) wyobraźni.

Inicjują je przekazy (także w formie spisywanej) uznawane w tych kulturach 
za ich literackie fundamenty. Przybierają one postać opowieści – eposu o Gilgame-
szu  20, epopei – Iliada i Odyseja Homera, opowieści o narodzinach bogów – The-
ogonia Hezjoda, ewangelie relacjonujące liczne autorskie wersje biografii Jezusa 
z Nazaretu  21, relacje o życiu i nauczaniu Siddharthy Gautamy zwanego Budddą, 
relacje o życiu i dokonaniach Mahometa z przypisaniem mu autorstwa a uznanych 
za święte ksiąg Koranu i inne im podobne księgi uznawane przez wyznawców ini-
cjowanych przez nie wierzeń religijnych za objawione przez istoty nadprzyrodzone 
a tym samym bezwzględnie obligujące do upodmiatawiania nakreślonych w nich 
wzorców osób społecznych – wyznawców promowanych przez nie wierzeń religij-
nych a zwłaszcza założycieli czy inicjatorów owych ruchów i organizacji religijnych. 

Wskazane przykłady biografii projektowanych – w zasadzie najczęściej uzna-
nych za realnie mimo ich w znacznej mierze mitycznego charakteru – dopełniają 
liczne relacje o osobach, które podjęły trud ich upodmiotowienia – jeśli uznany za 
doskonały – wówczas z szansą ich upowszechnienia – także w formie literackiej  22. 
Stanowiły one i w dalszym ciągu stanowią źródło podejmowanych w wymiarze spo-
łecznym starań zwanych wychowawczymi – zmierzających do ich podmiotowej  

19 Takie i inne konstruowane i doświadczane przez Polaków scenariusze biograficzne omawia 
E. Hajduk w cytowanej wyżej monografii.

20 Gilgamesz. Epos babiloński i asyryjski ze szczątków odczytany i uzupełniony także pieśnia-
mi szumerskimi przez Roberta Stillera. Kraków 2015.

21 Znajdujące poza ewangelicznym kanonem swoje liczne wersje beletrystyczne jak np. H. Sa-
ramago, Ewangelia według Jezusa Chrystusa. Poznań 2011.

22 Wśród wielu z nich spotykamy takie wspaniałe relacje jak m.in. Żywoty Cezarów – Swe-
toniusza czy Diogenesa Laertiosa Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Warszawa 1984; Żywoty 
równoległe – Plutarcha, Eneidę – Wergiliusza czy autobiografię Oktawiana Augusta oraz niezliczoną 
ilością biografii – opisów żywotów osób uznanych za święte i szczególnie inaczej zasłużone dla swo-
jego kraju, narodu czy ludzkości, jak np. życiorysy filozofów, uczonych, wynalazców, artystów (np. 
G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Warszawa 1980), „miłościwe” 
nam panujących, wodzów, reformatorów, przywódców i działaczy społecznych, ale i osób, które swo-
ją obecnością na scenie życia, swoimi czynami w sposób mniej lub bardziej drastyczny i konsekwent-
ny zagrażali uznanym przez społeczeństwa i społeczności a pielęgnowanym w nich porządkom mo-
ralnym, również stanowionym prawem jak np. Studium tyranii Alana Bullocka. 
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rekonstrukcji, petryfikacji i tym samym upowszechnienia w danym kręgu społecz-
nym, społeczności czy w społeczeństwie państwowym. Ich społecznej percepcji i ak-
ceptacji sprzyjają rozmaitego a swoistego rodzaju materialne i symboliczne kulturo-
we implanty wpierw kształtujące świadomość a następnie utrwalające się w pamięci 
społecznej  23. To setki jeśli nie tysiące pomników, tablic, ksiąg, obrazów, dzieł literac-
kich, scenicznych, filmowych; miejsc: nazw siedzib ludzkich i ich topograficznych 
komponentów – np. ulic, przypominających osoby, których biografie dany krąg 
społeczny, względnie jego polityczni reprezentanci uznali za wartościowe – godne 
powielenia w żywotach osób współtworzących kolejne, wschodzące na arenę proce-
su dziejowego pokolenia. 

Ich powielaniu sprzyjają nie tylko socjalizacyjne naciski miejsca i czasu hi-
storycznego, „zagospodarowane” pedagogicznie przez państwo, grupy interesów, 
instytucje i społeczności wyznaniowe a także i ruchy społeczne: konserwujące ale  
i reformujące w sposób mniej lub bardziej gwałtowny dotychczas kontynuowa-
ne – scentralizowane – porządki społeczne przyczyniając się tym samym, w swojej 
konsekwencji, do kreowania i uobecniania osób społecznych, do upowszechniania 
idei i praktyki ich indywidualizacji  24.

W tym fragmencie czasu historycznego, który dla społeczeństw cywilizacji 
postindustrialnej określany jest między innymi mianem późnej nowoczesności 
lub ponowoczesności – zamiar upodmiatawiania uformowanych i sugerowanych  
w kulturze wzorów – biografii – tożsamości osób respektujących przynajmniej 
normy stanowionego demokratycznie prawa a i nierzadko tradycyjnej obyczajo-
wości, manifestujący się w organizowanych w nich systematycznie działaniach wy-
chowawczych (edukacyjnych), mniej lub bardziej kontrolowanych codziennych 
zdarzeniach socjalizacyjnych i rygorystycznie egzekwowanych instytucjonalnie in-
tencjach resocjalizacyjnych  25 osiągany bywa tylko wobec pewnej proporcji osób 
społecznych. Współtworzą one co prawda znaczne reprezentacje kolejnych fal po-
koleniowych skutkując pojawianiem się w nich nie tylko osób skonformizowanych 
do istniejącego i deklarowanego w nich porządków społecznych, lecz i w zróżni-

23 W kwestii pamięci społecznej patrz m.in.: M. Golka, Pamięć społeczna i jej implanty. War-
szawa 2009; S. Kapralski (red.), Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Warszawa 2010; K. Malicki, Pamięć 
przeszłości pokolenia transformacji. Warszawa 2012; M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa  
i kulturowa. Współczesna pespektywa niemiecka. Kraków 2009; B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, 
mit. Warszawa 2006; A. Szpociński (red.), Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konflik-
tów. Warszawa 2009.

24 Patrz m.in.: M. Jacyno, Kultura indywidualizmu. Warszawa 2007; M. Olcoń-Kubicka, 
Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. Warszawa 2009 a przede wszystkim monogra-
fię M. Maffesolego, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. 
Warszawa 2008. 

25 Patrz m.in. A. Giddens, Socjologia. Warszawa 2012.
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cowanej proporcji, kategorie osób społecznych uosabiających cechy pozostałych 
mertonowskich typów (nie) przystosowania społecznego  26.

Mamy tu bowiem do czynienia zbyt często ze zjawiskiem znacznego spe-
tryfikowania, w praktyce społecznej, znamion państwa zaledwie deklarującego re-
spektowanie zasad ustroju demokratycznego w jego porządku liberalnym (neo-
liberalnym). W znacznej mierze państwa łudzącego swoich obywateli deklaracją 
respektowania praw człowieka i obywatela, wspierania swoich obywateli w osiąga-
niu obiecanych w nich swobód, dysponowania znacznym zakresem podmiotowej 
władzy a w rzeczywistości ulegającego porządkowi stanowionemu przez organi-
zacje mafijne, skorumpowane instytucje władzy państwowej, pozbawione wszel-
kich skrupułów w gwarantowaniu i osiąganiu własnych interesów. Obywatelskie 
w swojej genezie reprezentacje osób zyskujących władzę w państwach deklarują-
cych respektowanie porządku demokratycznego sprawują więc ją zwykle w swo-
im a nie obywatelskim interesie, stąd państwa te doświadczają swoistej niemocy  
i/lub intencjonalnego zaniechania – w respektowaniu i osiąganiu zawarowanych  
w ich konstytucjach cywilizacyjnych a wśród nich zwłaszcza socjalnych standar-
dów gwarantujących w swojej wymowie jeśli nie optymalną to przynajmniej przy-
zwoitą jakość życia ich obywateli  27.

Taki stan rzeczy, stosunkowo często skutkuje ujawnianiem doświadczania 
zdarzeń pozornie wzorujących jakąś postać biografii społecznej a raczej przyczynia 
się do ujawniania i upowszechniania w znacznej swojej reprezentacji biografii zwa-
nych rozproszonymi, zawieszającymi się, pozbawionymi cyklicznego następstwa 
lat społecznych, konstruowanych sytuacyjnie bez czynienia podmiotowych prób 
ich projektowania i konsekwentnego osiągania prospektywnie sytuowanych sta-
nów rzeczy, biografii pozorowanych, fasadowych, wreszcie bezpowrotnie traconych. 

26 R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa 1982, s. 203-220
27 W chwili pisania tego fragmentu wprowadzenia do autobiografii np. w Polsce działa się 

kolejna, która to już z kolei, heca z tak zwanymi SKOK-ami, które wykorzystując aktualny stan 
niemocy ośrodków władzy i naiwności obywateli pozyskiwały od nich środki materialne przechwy-
tywane przez zarządzające nimi osoby i ich mocodawców a rzecz dotyczy, przynajmniej w połowie 
2015 roku kilku miliardów złotych znikających w strukturze owej instytucji deklarującej swoje ban-
kowe intencje. To tylko jeden z tysięcy przykładów tego jak ośrodki władzy państwowej, politycznej, 
partyjnej, deklarując nieustającą troskę o interesy swoich obywateli uczestniczą świadomie lub nie  
w ich naciąganiu (czytaj okradaniu). Pewne wyobrażenie o skali tego procederu daje lektura prac:  
Z. Galor, Lumpenwłasność: szara strefa i margines społeczny. Poznań 2006; E. Hankiss, Pułapki spo-
łeczne. Warszawa 1086 – zwłaszcza. r. 2; M. Jarosz, Korupcja rządzonych i rządzących [w:] M. Jarosz 
(red.), Transformacja. Elity. Społeczeństwo. Warszawa 2007; P. Koryś, M. Tymińska, Źródła post-
komunistycznej korupcji: efekt długiego trwania czy spuścizna komunizmu [w:] J. Kochanowicz,  
M. Marody (red.), Kultura i gospodarka. Warszawa 2010.; G. Makowski G., Korupcja jako problem 
społeczny. Warszawa 2008; R. Sojek (red.), Szara strefa przemocy – szara strefa transformacji? Prze-
strzenie przymusu. Toruń 2007; J. Tittenbrun, Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji. 
Poznań 2007, cztery tomy. I wiele innych.
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Stosunkowo często rejestrowane jest w ostatnim czasie zjawisko rozbiegania się,  
w doświadczeniu indywidualnym, znamion wieku biologicznego (marnotrawienie 
podmiotowych zasobów biopsychicznych możliwości) z właściwościami wieku spo-
łecznego (zaniedbanie i zaniechanie kształtowania zasobów kompetencyjnych od-
powiadających oczekiwaniom społecznym żywionym wobec podmiotów podejmu-
jących i pełniących role społeczne)  28.

Zjawisko to jest wyznaczane dwoma zasadniczymi czynnikami: chwiejną 
sytuacją w systemie ekonomicznym danego układu społecznego a równocześnie 
upowszechnianym przemożnym naciskiem upodmiotawiania tak zwanego mod-
nego, zindywidualizowanego, konsumpcyjnego a globalizującego się stylu życia  29. 
Pociąga ono za sobą nieomal masowo już doświadczane, u progu i w trakcie prze-
żywania dorosłości, negatywne nie tylko z indywidualnego punktu widzenia kon-
sekwencje w postaci dynamicznie wzrastającego stanu podmiotowej i społecznej 
bezradności a co za tym idzie i bierności, izolacji, ekskluzji, marginalizacji a zdarza 
się, że i (auto) destrukcji  30.

Tego rodzaju stany rzeczy rejestrowane są głównie w społeczeństwach o względ-
nie utrwalonym i respektowanym społecznie ładzie normatywnym i przybierają nie-
co odmienny wyraz i dynamikę w rejonach i krajach doświadczających gruntownych 
zaburzeń dotychczas praktykowanego porządku społecznego (wojny wewnętrzne 
i agresje zewnętrzne) względnie jego patologii (np. autorytarnie stanowiony i bez-
względnie egzekwowany centralizm, np. teokratyzm itp.). W takich względnie uła-
dzonych społeczeństwach podmiotowe konstruowanie i przeżywanie swojej bio-
grafii (społecznej) jest wyrazem i funkcją procesów socjalizacyjnych właściwych 
społeczeństwom o dwojakiego rodzaju kulturach: post – i kofiguratywnych.

Natomiast ze zjawiskiem „zawieszania się „biografii społecznych i ich częścio-
wą względnie totalną destrukcją  31 częściej mamy do czynienia w społeczeństwach 

28 Patrz np. H. Merkens, D. Bergs-Winkels, Projekt zum Thema: Makrosoziale Partizipation-
schancen Jugendlicher. Berlin 1998; K. Hurrelmann, D. Ulich (Hrsg), Hanbuch der Sozialisationjs-
forschung. Weinheim und Basel 1991.

29 Patrz m.in.: M. Z. Muszyńska, Sposób życia: orientacje teoretyczne i kontrowersyjne. Stu-
dia Socjologiczne 1978 nr 4.

30 Problematykę tę poruszam i rozwijam w artykule: Pedagogika społeczna wobec bierności, 
bezczynności i bezradności w doświadczeniu indywidualnym i społecznym. Pedagogika Społeczna 
2015 nr 2. Porównaj także: T. Kowalski, Marginalność i marginalizacja społeczna. Warszawa 1998; 
K. Marzec-Holka (red.), Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy so-
cjalnej. Bydgoszcz 2005; K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i mar-
ginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń 2006; A. Keplinger (red.), Bierność 
społeczna. Studia interdyscyplinarne. Warszawa 2008; L. Szczegóła, Bierność obywateli. Apatia poli-
tyczna w teorii demokratycznej partycypacji. Warszawa 2013. 

31 Zwłaszcza mam tu na uwadze współczesne pokolenia młodych Polaków migrujących za 
chlebem i perspektywą realizacji udanego życia do zachodnich krajów Unii Europejskiej, Ameryki 
PN i Canady. Patrz m.in.:
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o znamionach kultury prefiguratywnej, dynamiczniej kreowanych i uobecniają-
cych się w doświadczeniu społeczeństw cywilizacji późnej nowoczesności zwanych 
modnie „ryzykownymi”  32 mimo, iż w zasadzie każda dotychczas praktykowana 
forma życia wspólnotowego niosła i niesie ze sobą określoną postać ryzyka egzy-
stencjalnego to w tym przypadku chodzi o ryzyko ujawniające znamiona: deloka-
lizacji, niewyliczalności i nienaprawialności  33.

Prezentowana czytelnikowi autobiografia, tak jak się ona ujawniła w świado-
mości jej 70 letniego podmiotu, to funkcja syndromu czynników i warunków ich 
w nim udziału o rozmaitej naturze. Niewątpliwie wśród nich pojawił się kompo-
nent biologiczno-geograficzny. Jej podmiot zrządzeniem praw genetyki zaistniał 
w świecie ludzkim jako osobnik niejako standardowo wyposażony przez naturę  
w swojej męskiej cielesności (anatomii i fizjologii) i tym samym niejako ochro-
niony przez nią przed rozmaitego rodzaju biologicznymi destruktorami i depre-
cjatorami biologicznej jakości swojego życia. W tym sensie można go zaliczyć do 
kategorii ludzi pełnosprawnych, bez tak zwanych obciążeń genetycznych. Jeśli po-
jawiały się w jego egzystencji jakieś zagrożenia chorobowe – to miały one epizo-
dyczny charakter, bez długotrwałych czy życiowych konsekwencji. Właściwość ta 
dotyczyła przede wszystkim standardowej postaci kształtowania się podmiotowych 
procesów psychicznych w ich wyrazie percepcyjnym i ekspresywnym.

R. Bera (red.), Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji. Lublin 2010; 
T. Budnikowski, Polacy na niemieckim rynku pracy. Przegląd Zachodni 2011 nr 2; CBOS. Wyjazdy 
zarobkowe za granicą. Komunikat z badań. Warszawa 2012 K. Dopierała, A. Sudoł (red.), Polacy i Po-
lonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy na XXI wiek. Suwałki 2008; Z. Kawczyńska-Butrym, 
Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin 2009 (tam bibliografia zagadnienia); M. Kindler, J. Napierała 
(red.), Migracje kobiet – przypadek Polski. Warszawa 2010; E. Marek, Praca Polaków w Niemczech. 
Półtora wieku emigracji zarobkowej. Warszawa 2008; K. Przybycień (red.), Społeczno-pedagogiczne 
skutki wielkiej Kraków 2010; M. S. Zięba (red.), Migracja – wyzwania XXI wieku. Lublin 2008.
perspektywy na XXI wiek. Suwałki 2008; H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak  
J. (red.), Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Kraków 2010; 
P. Kaczmarczyk, Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne skutki 
dla rynku pracy. Warszawa 2006; M. Kalkowska M., Doświadczenia polskich emigrantek na niemiec-
kim rynku pracy. Studium socjopedagogiczne. Poznań 2013 (maszynopis pracy doktorskiej pod kier. 
M. Piorunek); Z. Kawczyńska-Butrym, Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin 2009 (tam biblio-
grafia zagadnienia); M. Kindler, J. Napierała (red.), Migracje kobiet – przypadek Polski. Warszawa 
2010; E. Marek, Praca Polaków w Niemczech. Półtora wieku emigracji zarobkowej. Warszawa 2008;  
K. Przybycień (red.), Społeczno-pedagogiczne skutki wielkiej emigracji zarobkowej. Zarys problema-
tyki. Stalowa Wola 2007; K. Slany (red.), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. Kraków 
2008; M. Warat, A. Małek (red.), Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo. Kraków 2010; 
M. S. Zięba (red.), Migracja – wyzwania XXI wieku. Lublin 2008.

32 W kwestii figuracji kultury: M. Mead, Kultura i tożsamość… op. cit.. Natomiast w kwestii 
biografii w społeczeństwach późnej nowoczesności: A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość… op. cit. 
I wreszcie w kwestii tak zwanych ryzykownych społeczeństw: U. Beck, Społeczeństwo światowego  
ryzyka. Warszawa 2012.

33 U. Beck, Społeczeństwo… op. cit., s. 82 i n.
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Z kolei komponent geograficzny oferował tak wykreowanej przez naturę cie-
lesności warunki ze wszech miar sprzyjające lokując podmiot w klimacie umiar-
kowanym, w ciepłych latach i czasami ostrych i niezwykle śnieżnych zimach nie 
wymagających wszakże jakiś szczególnych zabezpieczeń przed niekorzystnymi 
wpływami klimatycznymi. Stosunkowo długie wiosny i jesienie również wpływały 
stymulująco na adaptację organizmu do wolno zmieniających się dziennych tem-
peratur i ich amplitud. 

Ekologia środowiska życia podmiotu  34 oferowała mieszkańcom toposu wiej-
skiego wszelaką jego rozmaitość jako to: pola uprawne, łąki potorfowe i leśne oraz 
pastwiska przyrzeczne. Rozmaitość tę współtworzyły okalające wieś lasy iglaste, 
liściaste i mieszane dopełniane niekończącymi się, a ulokowanymi w pradolinie 
Noteci, kępami krzewów dzikiej śliwy, leszczyny i zwłaszcza wierzby rokity – prze-
rastanych tatarakiem oraz niedających się ogarnąć wzrokiem połaciami łąk poro-
śniętych rzeżuchą. W takim tle i kontekście lokowało się dobrze urządzone i wypo-
sażone siedlisko wiejskie z ceramiczną architekturą i zaawansowaną cywilizacyjnie 
infrastrukturą – socjalnie, poza nielicznymi wyjątkami, autarkiczne, z upływem lat 
integrujące się kulturowo.

Niewątpliwie uformowaniu się doświadczanej podmiotowo i prezentowa-
nej czytelnikowi biografii sprzyjał przede wszystkim czas historyczny (jak chciałby 
Braudel a za nim Wallerstein) czas długiego trwania. Między 1946 – rokiem uro-
dzenia – a 2015 – rokiem spisania prezentowanej biografii – nie wydarzyło się nic 
takiego co mogło by gruntownie zmienić bieg podmiotowego życia i skazać je na 
„poniewierkę historii”. Również ujawniania w tym czasie podmiotowa dynami-
ka życia i podejmowane w nim decyzje nie wystawiały „na próbę losu” jej postać  
i przebieg. Był to bowiem, i jest w zasadzie, czas sprzyjający budowaniu i utrwala-
niu podmiotowych – jednostkowych, rodzinnych – rodowych, społecznościowych 
i narodowych sukcesów i towarzyszących im możliwości pomnażania stanów po-
siadania, bez względu na to jaką ów proces ujawniał dynamikę i swoje okresowe 
oraz stacjonarne charakterystyki czy zawirowania. Pod warunkiem, że czas ten był 
wykorzystany przez jego podmioty racjonalnie, bez ulegania rozmaitym a zwłasz-
cza plugawym i interesownym sugestiom czynnika politycznego, bez oglądania się 
na „okazje”, liczenia na cud i uśmiech losu, bez folgowania własnemu lenistwu czy 
poszukiwania usprawiedliwienia własnej indolencji w historii, polityce, ustroju, 
prawie i mizerii ludzkiej życzliwości. I w tym sensie czas historyczny – czas nie-
spotykanego w dotychczasowej historii Polski spokoju społecznego był niewąt-
pliwie czynnikiem sprzyjającym budowaniu biografii awansującej – rzecz jasna  

34 W sensie przydanym temu terminowi przez F. Znanieckiego w jego słynnym artykule: 
Znaniecki F., Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-
giczny 1938 nr 18.
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w otoczeniu innych sprzyjających temu czynników, startującej w swoją trudną do 
przewidzenia perspektywę z dolnych warstw społecznej stratyfikacji i środowiska 
względnie izolowanego. 

Poznawanie i opanowywanie świata ludzkiego przebiegało w procesie naby-
wania i kreowania biografii społecznej podmiotu w sposób zgodny – harmonijny –  
z doświadczeniem i oczekiwaniem tych kręgów społecznych, które pozostawały  
z nim w rozmaitego rodzaju więziach a więc tak czy inaczej były zainteresowa-
ne jego w nich uczestnictwem. Byłby to zatem komponent drugiego rodzaju – 
określony mianem psychospołecznego, również przybierający postać standardową, 
konformizującą osobę do zastawanych ale i spodziewanych warunków i wyzwań 
egzystencjalnych. Sprzyjał on niewątpliwie opanowaniu przez podmiot stosow-
nych a podejmowanych prze zeń ról i posiadanych oraz doskonalonych do ich peł-
nienia kompetencji (i w stosownym czasie konstruowania kolejnych faz swojej bio-
grafii), wzmacnianych mechanizmem aspiracyjnym i racjonalizacją realizowanej  
w praktyce taktyki i strategii dokonywanych wyborów życiowych (sensów). Były 
one podejmowane w sytuacji niezawodnego i stymulującego rozwojowo wsparcia 
ze strony kręgu osób najbliższych – rodziny, sąsiedztwa, gron koleżeńskich, przy-
jaciół i współpracowników.

W tym kontekście biografie udane, zrealizowane pomyślnie, dokumentujące 
konsekwentne spełnienie podmiotowych i przedmiotowych oczekiwań żywionych 
wobec osób wyłaniających się z marginalnych obszarów przestrzeni społecznej  
a wstępujących i funkcjonujących w środowiskach – toposach publicznych (zhierar-
chizowanych) mogą być i są przywoływane w naukach prakseologicznych (w tym  
i pedagogicznych) jako zasadniczy argument i postać przydawania życiu ludzkiemu 
sensu, celowości, wartości a w biograficznym finale ujawniają nierzadko także wa-
lor terapeutyczny, łagodząc świadomość doświadczenia nieuniknionego  35.

W Poznaniu i nieco w Kołobrzegu – wrzesień 2015

35 D. Duccio, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Kraków 2000.


