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Abstrakt
Cel badaÚ. Celem badaÚ jest ukazanie, Če podejmowanie dziaÙaÚ transgresyjnych
jest cech ludzk, dotyczy kaČdego czÙonka spoÙeczeÚstwa i wpÙywa na rozwój ludzkoïci.
Metoda badaÚ. Badania opieraj si¿ na krytyce koncepcji odnoszcych si¿ do
transgresji, gÙównie do propozycji Józefa Kozieleckiego. Odniesiono si¿ do publikacji,
które podejmuj problem dziaÙaÚ transgresyjnych oraz przywoÙano koncepcj¿ czÙowieka transgresyjnego, tzw. homo transgressivus.
Wyniki. Transgresja jest twórczym, innowacyjnym i ekspansywnym dziaÙaniem,
które moČe zachodzi° indywidualnie, jak i zbiorowo. Pozwala na przekraczanie dotychczasowych granic osigni¿° czÙowieka na róČnych pÙaszczyznach. Wymusza to
wyjïcie poza ograniczone moČliwoïci, wÙasn niedoskonaÙoï° i pozwala na tworzenie
nowych wartoïci oraz wywoÙanie moČliwoïci, wÙasn niedoskonaÙoï° i pozwala na
tworzenie nowych wartoïci oraz wywoÙanie zmian. Poddajc analizie prace badacza
oraz przedstawiajc przykÙady z Čycia codziennego, pokazano, Če podejmowanie aktywnoïci transgresyjnych umoČliwia rozwój personalny, jak i kulturowy.
Wnioski. CzÙowiek niejednokrotnie zmierza si¿ z decyzjami, których skutków nie
moČe przewidzie° i podejmuje w konsekwencji niekonwencjonalne dziaÙania. Propozycja uj¿cia czÙowieka jako homo transgressivus wydaje si¿ by° zatem trafna i szczególnie waČna w kontekïcie zachodzcych przemian na ïwiecie oraz w Čyciu jednostek.
SÙowa kluczowe: transgresja, homo transgressivus, granica, Józef Kozielecki, czÙowiek
A Man who Transcends the Boundaries. Transgressive Activities Based on Chosen Examples
Abstract
The aim of the research. The main purpose of this article is to present, that taking
transgressive activity is typical human feature and relates to every member of society
and impacts on human development.
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The method of research. Research is based on a critique and analyse of the concepts of transgression, especially the concept of Józef Kozielecki. Reference is made
to publications that approach the problem of transgressive action and the concept of
transgressive man – homo transgressivus.
Results. Transgression is creative, innovative and expansive activity and can happen individually or collectively. Transgression allows to transcend boundaries at different levels. It creates necessity to leave restricted possibilities, personal imperfection
and allows to create new values and changes. Analysis of the studies and presentation
of daily life examples show that taking transgressive activity enables personal and
cultural development.
Conclusions. A man frequently makes decisions and does not know about the
results of these decisions. Sometimes, it is needed to use some unconventional activities. The recognition of the man as homo transgressivus is very important in terms of
changes in the world and lives of individuals.
Key words: transgression, homo transgressivus, boundary, Józef Kozielecki, man

Wst҄p
W dzisiejszym ïwiecie modne jest pisanie blogów, czytywanie artykuÙów popularnonaukowych, które odnosz si¿ do aspektów Čycia codziennego, ogldanie Þlmów, gdzie vlogerzy pokazuj niejednokrotnie swoje prywatne Čycie. Wiele mówi si¿
równieČ o rozwoju osobistym czÙowieka, kiedy to zach¿ca si¿ jednostk¿ do przekraczania pewnych granic i wÙasnych barier. Na gruncie prowadzonych badaÚ, gÙównie
w zakresie socjologii i psychologii (a szczególnie w teorii psychologii transgresyjnej),
wskazuje si¿ cz¿sto, Če czÙowiek to aktywny sprawca, którego naturaln cech dziaÙania i myïlenia jest transgresyjnoï°.
Transgresja jest terminem, który w polskiej myïli badawczej szczególnie mocno
w swoich pracach promuje Józef Kozielecki. Wyjaïnia on, Če: „polega [ona] na przekraczaniu dotychczasowych granic materialnych, spoÙecznych i symbolicznych, na
rozszerzaniu sfery wÙasnej dziaÙalnoïci, na Ùamaniu tabu, na wychodzeniu poza to,
czym jednostka jest i co posiada. Dzi¿ki tym «czynom-wyczynom» rodzi si¿ zmiana
spoÙeczna, rozwħa si¿ kultura i cywilizacja” (Kozielecki, 1997, s. 10).Psycholog ten,
rozwħajc teorie psychotransgresjonizmu, zaproponowaÙ wÙasn koncepcj¿ czÙowieka jako homo transgressivus (Kozielecki 1987).
Wiele dziedzin nauki podejmuje si¿ proponowania róČnych spojrzeÚ na czÙowieka. Jednymi ze sÙynniejszych koncepcji s jego okreïlenia, takie jak: animal symbolicum,
homo oeconomicus, homo communicans czy homo ludens (Maj 2006). KaČde uj¿cie próbuje
wskaza° i uwypukli° pewne istotne cechy charakteryzujce czÙowieka i sytuujce go
niejako poza ïwiatem naturalnym. Przy czym nauki biologiczne i teoria ewolucji daj
jasny sygnaÙ, Če czÙowiek jest zwierz¿ciem. Jednak jest takČe jedynym gatunkiem, który
wyszedÙ poza natur¿, stworzyÙ to, co kulturowe, spoÙeczne i w dalszym cigu rozwħa
cywilizacj¿. Jest jedynym gatunkiem, który dokonuje przemian, komunikuje si¿, myïli
racjonalnie i ïwiadomie (Paï 2014; Ingarden 1973). W przeciwieÚstwie do innych gatunków osadzony jest mi¿dzy tym, co przeszÙe i tym, co przyszÙe; potraÞ myïle° symbolicznie i posiada zdolnoï° wyobraĊni oraz rozróČnienia tego, co dobre i tego, co zÙe.
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MoČna przywoÙa° jeszcze wiele innych cech, które wyróČniaj czÙowieka na tle innych gatunków. Tak samo moČna wskaza° te wÙaïciwoïci, które czyni go sÙabszym
i bezbronnym. Jak zauwaČa w Myïlach Blaise Pascal: „CzÙowiek jest tylko trzcin, najwtlejsz w przyrodzie, ale trzcin myïlc. Nie potrzeba, by caÙy wszechïwiat uzbroiÙ
si¿, aby go zmiaČdČy°: mgÙa, kropla wody wystarczy, aby go zabi°. Ale gdyby nawet
wszechïwiat go zmiaČdČyÙ, czÙowiek byÙby i tak czymï szlachetniejszym, niČ to, co
go zabħa, poniewaČ wie, Če umiera, i zna przewag¿, któr wszechïwiat ma nad nim.
Wszechïwiat nie wie nic o tym.” (Pascal, 1972, s. 117-118). Metafora uČyta przez Pascala
z jednej strony zwraca uwag¿ na przynaleČnoï° czÙowieka do ïwiata natury, jego sÙaboï° w porównaniu z innymi gatunkami, a z drugiej strony ukazuje jego siÙ¿ i wyČszoï°.
Kolejno proponowane przez róČnych badaczy koncepcje czÙowieka, próbuj zwróci°
uwag¿ na wyróČniajce cechy czÙowieka, chcc doszuka° si¿ tych przymiotów, które s
najwaČniejsze i mog stanowi° gÙówne atrybuty czÙowieczeÚstwa. Jedn z doï° szeroko
rozumianych cech czÙowieka jest umiej¿tnoï° wykraczania poza granice i ograniczenia
w sensie psychicznym, Þzycznym, kulturowym, spoÙecznym, materialnym czy symbolicznym. Propozycja J. Kozieleckiego zwraca uwag¿ wÙaïnie na ten aspekt.

Trangresja i koncepcja homo transgressivus
Proces przekraczania granic ujmuje si¿, jak juČ wspomniano wczeïniej, jako
transgresja. Termin ten zaczerpni¿ty jest z nauk przyrodniczych. W biologii, a ïciïlej
mówic w teorii dziedziczenia, oznacza przekraczanie przez mieszaÚce cech organizmów rodzicielskich. W geograÞi oraz geologii termin transgresja oznacza zalewanie
przez wod¿ terenów ldowych. Poj¿cie transgresji zaadaptowano w naukach spoÙecznych czy artystycznych.
Kozielecki wyjaïnia, Če transgresja to zjawisko polegajce na tym, Če czÙowiek
w sposób intencjonalny wychodzi poza to, co posiada i czym jest. „To czynnoïci inwencyjne i ekspansywne, wykraczajce poza typowe granice dziaÙania, to czynnoïci,
dzi¿ki którym jednostka lub zbiorowoï° ksztaÙtuj nowe struktury lub niszcz struktury juČ ustabilizowane, tworz wartoïci pozytywne i wartoïci negatywne. Czynnoïci
te s ĊródÙem rozwoju i regresu” (Kozielecki, 1987, s. 47).
Rozpatrujc czÙowieka naleČy umiejscowi° go niejako pomi¿dzy tym, co byÙo
i tym, co b¿dzie (Kozielecki 1987). Stale ma on coï przed sob i otwiera si¿ na przyszÙoï°. Historia ludzkoïci to cigÙe próby przekraczania indywidualnych granic Þzycznych, poznawczych, które nie maj swojej analogii w ïwiecie zwierzt i maszyn.
MoČna zatem przyj°, Če moČliwoï° transgresji, umiej¿tnoï° post¿powania w sposób
transgresyjny, jest cech typowo ludzk.
PrzywoÙana jest co prawda propozycja psychologa, ale koncepcja J. Kozieleckiego
moČe mie° swoje odniesienie takČe w innych naukach spoÙecznych czy antropologii
ÞlozoÞcznej. Podobnie do tego terminu podchodzili badacze, jak cho°by Michel Foucault (1984) czy Georges Bataille (2007). Oni jednak nie poszerzyli zakresu rozumienia poj¿cia tak, jak zaproponowaÙ to polski profesor.
Oczywiïcie czÙowiek nie post¿puje wyÙcznie na sposób transgresyjny, podstaw¿
przeČycia stanowi dziaÙania adaptacyjne, ochronne, które odnosz si¿ do najwaČniejszych dla przetrwania potrzeb. Odnoszc si¿ np. do piramidy Abrahama Maslowa,
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naleČy podkreïli°, Če dziaÙania adaptacyjne maj na celu zaspokojenie potrzeb Þzjologicznych i bezpieczeÚstwa, czy nawet przynaleČnoïci do spoÙeczeÚstwa. Pozwalaj zachowa° swego rodzaju równowag¿ i zapewni° podstawowe ïrodki przeČycia,
podczas gdy dziaÙania transgresyjne pozwalaj przekracza° granice materialne, symboliczne i spoÙeczne. CzÙowiek potrzebuje wyjï° poza to, co konieczne do przeČycia
i dČy° ku czemuï innemu, nowemu, nieznanemu, nawet jeïli moČe to narazi° go na
brak zaspokojenia potrzeb niČszych (Kozielecki 1987; Paleczny 2014).
Warto zwróci° takČe uwag¿ na samo poj¿cie granicy, z któr ïciïle wiČe si¿ transgresja. Jest to termin, który moČna rozpatrywa° w szeroki sposób – cz¿sto kojarzy si¿
z aspektem geopolitycznym, ale dotyczy równieČ kwestii typowo ludzkich, spoÙecznych. KaČda jednostka, mimo iČ jest skoÚczona, posiada zdolnoï° przekraczania granic. MoČe czu° si¿ ograniczona wyst¿powaniem granic, które s narzucane, istniej
niezaleČnie od niej. Chcc si¿ rozwħa°, musi jednak odkrywa° swoje wÙasne limity, ale
i ustanawia°, wyznacza° kolejne. Samo bowiem istnienie granic zapewnia porzdek,
stabilizacj¿ oraz wyznacza zasady i normy w danej grupie czy spoÙeczeÚstwie. Bez
wtpienia zatem moČna stwierdzi°, Če „granice rozdzielaj i ograniczaj, ale teČ chroni i zapewniaj bezpieczeÚstwo” (Szulakiewicz, 2010, s. 8).
B¿dc ïwiadomym ograniczeÚ pÙyncych ze ïwiata zewn¿trznego, ale równieČ
tych, które jednostka tworzy w sposób indywidualny, czÙowiek decyduje si¿ na podejmowanie nowych dla niego aktywnoïci. Cz¿sto maj one znaczenie dla samej jednostki, ale niekiedy przyczyniaj si¿ do przewrotów na duČ skal¿. Koncepcja homo transgressivus zwraca uwag¿ na fakt, Če kaČdy czÙowiek moČe podejmowa° si¿ aktywnoïci
transgresyjnej w perspektywie indywidualnej oraz uczestniczy° w takich dziaÙaniach
zapocztkowywanych przez dan zbiorowoï°, do której przynaleČy (Kozielecki 1987,
1997). Wszelkie takie dziaÙania, zarówno na pÙaszczyĊnie personalnej, jak i spoÙecznej,
mog przyczyni° si¿ do rozwoju caÙej cywilizacji.

Przykҝady podejmowania dziaҝaҞ transgresyjnych. Motywacje i skutki
Ludzie ustanawiaj granice ïwiata, by nada° mu pewn zamkni¿t form¿, by móc
go traktowa° jako pewn zamkni¿t caÙoï°. CzÙowiek ma jednak ïwiadomoï°, mimo
tej caÙej ograniczonoïci, Če ïwiat to coï rozleglejszego i niepoj¿tego. W zwizku z tym
dČy ku „wyjïciu poza”. Dzi¿ki temu dokonywaÙy si¿ rewolucje, reformacje, proroctwa. Rozwħano nauk¿, sztuk¿ i konstruowano wynalazki. Poza ciekawoïci, jednostkom towarzyszyÙ niepokój, gdyČ przekroczenie pewnej granicy byÙo nieodwracalnym
procesem, a nie moČna byÙo przewidzie° skutków podejmowanych dziaÙaÚ (Kozielecki 1987; Paleczny 2014). CzÙowiek musi si¿ jednak liczy°, jako jednostka racjonalna
i ïwiadomie dokonujca wyboru, z odpowiedzialnoïci jaka na nim ciČy zarówno,
gdy skutki dziaÙaÚ b¿d pozytywne, jak i wtedy, gdy b¿d negatywne. Koniecznoï°
zmierzenia si¿ z nieprzewidywalnymi sytuacjami ma znaczcy wpÙyw na dalsze wybory i myïlenie jednostki.
DziaÙania transgresyjne rozszerzaj moČliwoïci narzucone czÙowiekowi przez natur¿, tradycj¿, histori¿ i spoÙeczeÚstwo. Wszelkie takie czynnoïci odnosz si¿ do zastanej kultury i maj swoj przyczyn¿. Tadeusz Paleczny zauwaČa, Če „aktywnoï° transgresyjna czÙowieka i grup spoÙecznych unaocznia i sygnalizuje potrzeb¿ zmiany, jest
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rezultatem ograniczeÚ narzucanych przez kultur¿ i dostrzeganych jako deprywacyjne
(…) transgresja, jako wykraczanie poza granice dopuszczalnoïci zmusza system do
reakcji” (Paleczny, 2014, s. 13). DziaÙania transgresyjne poddaj w wtpliwoï° istnienie
pewnej granicy np. kulturowej. Nie maj jednak sta° w opozycji, ale raczej pozwoli°
wyjï° poza ustalone bariery czy ograniczenia. Std transgresyjnoïci mog cechowa°
si¿ demonstracje, protesty, wystpienia publiczne.
„W procesie historycznym i w rozwoju ontogenetycznym ludzie przekraczaj dotychczasowe granice swoich osigni¿°: poszerzaj kontrol¿ nad natur, tworz nowe
teorie naukowe, Ùami konwencje literackie, projektuj broÚ konwencjonaln, podejmuj próby autokreacji i autodestrukcji” (Kozielecki, 1987, s. 10). Towarzysz tym
dziaÙaniom indywidualne motywacje. MoČna przekracza° granice dla zaspokajania
swoich wÙasnych potrzeb, dla satysfakcji, ze wzgl¿du na ciekawoï°, pewne oczekiwania i Čdze, czy teČ dla osigni¿cia swego rodzaju „doskonaÙoïci”, co uwaČa si¿ za
potrzeb¿ hubrystyczn (Kozielecki 1987).
Jako przykÙad dziaÙania transgresyjnego moČe posÙuČy° dobrze kaČdemu znana
biblħna historia o zakazanym owocu. Biblħna Ewa, b¿dc w Edenie i majc zaspokojone wszelkie potrzeby, ulega pokusie poznania czegoï nowego. Decyduje si¿ si¿gn°
po owoc zakazany i dzieli si¿ nim z Adamem. Zostaje tu przekroczona granica ustalonych zasad, norm panujcych w raju, ale i posiadana granica wiedzy – mieszkaÚcy
raju poznaj coï nowego, odkrywaj, Če s nadzy. Biblħne postacie nie wiedziaÙy dokÙadnie, co je czeka po skosztowaniu z zakazanego drzewa, jednak podj¿Ùy si¿ takiego
dziaÙania (Kozielecki 1997).
Przejawów transgresji w historii ludzkoïci moČna dopatrywa° si¿ doï° sporo (glski 2010). ByÙy nimi na przykÙad wszelkie wyprawy odkrywajce nieznane ldy i spoÙecznoïci. JuČ w staroČytnoïci ludzie podróČowali, szczególnie kupcy, co przyczyniÙo
si¿ do powstania pisma i cyfr. Europejskie wyprawy za ocean przyczyniÙy si¿ do poszerzenia wiedzy, ale przyniosÙy teČ kolonizacj¿. Uczestnicy takich dziaÙaÚ musieli
zetkn° si¿ z czymï nowym, czego nie mogli przewidzie°. Nie znajc nawet dÙugoïci
swej drogi i warunków, jakie ich czekaj, musieli by° przygotowani na wszystko. Docierajc na miejsce spotykali ludzi mówicych innymi j¿zykami, Čyjcych w zupeÙnie odmiennych warunkach i posiadajcych inn wiedz¿. Musieli zatem radzi° sobie
w pierwszych relacjach mi¿dzykulturowych i przeÙamywa° bariery komunikacyjne.
Wszelkie odkrycia na gruncie nauk ïcisÙych, medycznych czy technicznych rozpoczynaÙy si¿ od pomysÙu, który nie stanowiÙ od razu rozwizania. Badacze musieli róČnymi metodami, po krótszych lub dÙuČszych próbach dochodzi° do kolejnych
wniosków i ostatecznie osigni¿°. Gdyby nie indywidualne próby wyjïcia poza ograniczenia techniczne czy medyczne, nie stworzono by Čarówki ani nie wynaleziono by
penicyliny. Przy tak waČnych dla ludzkoïci krokach, waČna jest jednostka.
Dla wspóÙczesnych ludzi, mimo wielu odkry° technologicznych, naukowych, mnóstwo pozostaje kwestii b¿dcych nadal czymï niepewnym i nieznanym. MoČna przytoczy° przykÙad telefonu komórkowego, który obecnie posiada znaczna wi¿kszoï°
spoÙeczeÚstwa, w którym Čyjemy. KaČdy majcy obecnie taki telefon, musiaÙ kiedyï po
raz pierwszy si¿ z nim zetkn° i zapewne maÙo kto wiedziaÙ, jak zmieni to jego Čycie,
funkcjonowanie w spoÙeczeÚstwie i jak b¿dzie rozwħa° si¿ samo urzdzenie wraz z jego
moČliwoïciami. A jednak telefon, czy moČe lepiej powiedzie° na aktualnym poziomie
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jego rozwoju – smartphone, staÙ si¿ przedÙuČeniem ludzkich zmysÙów. UÙatwia nie tylko
komunikacj¿, przyspieszajc j i niwelujc dystans mi¿dzy rozmówcami, ale „pami¿ta”
o naszych spotkaniach, pozwala zanotowa° waČne myïli, pomaga odnaleĊ° najlepsz
tras¿ do celu, umoČliwia zrelaksowanie si¿ przy muzyce czy czytanie ksiČki. StaÙ si¿
narz¿dziem pracy, komunikacji czy rozrywki. I nadal nie moČna przewidzie°, co przynios kolejne lata, ale z pewnoïci s osoby, które juČ planuj dla ludzkoïci kolejne przeÙomowe zmiany – osoby, które dokonuj personalnych transgresji (Kozielecki 1997).
RównieČ proces uczenia si¿ moČe stanowi° aktywnoï° transgresyjn (glski 2010).
Skoro wi¿kszoï° spoÙeczeÚstwa od urodzenia przyswaja jakiï j¿zyk, to zawsze b¿dzie
on ich wiodcym. Jednak wiele osób decyduje si¿ na nauk¿ j¿zyków obcych – poznajc
sÙownictwo, gramatyk¿, ale i sposób myïlenia, kultur¿ danej spoÙecznoïci czy narodu.
Umiej¿tnoï° posÙugiwania si¿ innymi j¿zykami umoČliwia komunikacj¿ mi¿dzykulturow i motywuje do kolejnych dziaÙaÚ. Pozwala to równieČ na rozwój kariery zawodowej i wspóÙprac¿ mi¿dzynarodow. gwiadomoï° wyst¿powania róČnic mi¿dzykulturowych oraz ch¿° efektywnego komunikowania si¿ ze sob wymusiÙy na przykÙad
powstanie protokoÙu dyplomatycznego. Samo wchodzenie w relacje z przedstawicielami innych kultur przyczynia si¿ do zmian w jednostkach, sprzyja otwartoïci na zachodzce zmiany i dialog mi¿dzykulturowy. Jak wskazuje J. Kozielecki, takie dziaÙanie
„pozwala dostrzec nowe perspektywy. (…) Jednoczeïnie cz¿sto stymuluje dziaÙania
niekonwencjonalne, ekspansywne i twórcze” (Kozielecki, 1997, s. 168).
RównieČ komunikacja w obr¿bie tej samej kultury moČe wiza° si¿ z dziaÙaniem
transgresyjnym, nawet w kontakcie codziennym. W komunikacji interpersonalnej
wyst¿puj bowiem pewne ustalone normy i zasady post¿powania. Szczególnie komunikacja formalna wymaga przestrzegania okreïlonych reguÙ, standardów. Nawet
w kontakcie nieformalnym wyst¿puj pewne praktyki, jakich naleČy przestrzega°
w zaleČnoïci od tego, z kim si¿ komunikujemy i jakie relacje nas Ùcz. Prostym przykÙadem jest tutaj zachowanie dystansu mi¿dzy rozmówcami. Wystarczy, Če jedna
z osób naruszy stref¿ osobist interlokutora, powodujc tym samym dyskomfort rozmawiajcych. MoČe si¿ jednak okaza°, Če naruszenie dystansu podczas rozmowy jest
pewnym sygnaÙem, komunikatem, który spowoduje okreïlone zachowanie – na przykÙad spotykajca si¿ od jakiegoï czasu para znajomych, poprzez naruszenie granicy
odlegÙoïci wskaČe sobie, Če relacja, która ich Ùczy ma gÙ¿bszy charakter. Przekroczeniem pewnych granic moČe równieČ by° zadawanie szczegóÙowych pytaÚ odnoïnie
Čycia prywatnego czy zÙoïliwe dokuczanie komuï.
PrzykÙadem dziaÙaÚ transgresyjnych s takČe wyst¿pujce ruchy demonstracyjne,
które s odpowiedzi na wprowadzane zmiany. Uczestnicy demonstracji sygnalizuj swoje pogldy oraz nawizuj kontakt z osobami podzielajcymi ich zdanie. Jednoczeïnie staraj si¿ swoich oponentów zach¿ci° do zmiany pogldów lub chociaČ
podj¿cia reßeksji nad problemem. Stosuj w tym celu róČne metody i ïrodki, niekiedy
naruszajc prawo. Cz¿sto takim dziaÙaniom przyïwieca nie tylko ch¿° negacji danych
wartoïci, ale teČ przezwyci¿Čenia pewnych narzuconych barier i zmiany systemu.
Coraz cz¿ïciej przyjmuje si¿ niekonwencjonalne formy protestów. Na przykÙad aktywistki FEMEN sprzeciwiajc si¿ prowadzonej polityce w Rosji czy na BiaÙorusi, publicznie obnaČaÙy swoje piersi (SzymaÚska 2014) – zÙamaÙy tym samym róČne normy,
ale w taki sposób chciaÙy pokaza° swoj niezgod¿ na polityk¿ Prezydenta Rosji.
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Istota transgresji dla rozwoju jednostki i spoҝeczeҞstwa
Nie wszyscy w Čyciu zdecyduj si¿ na skok na bungee czy ze spadochronem, nie
kaČdy b¿dzie miaÙ okazj¿ dotrze° na biegun poÙudniowy czy zdoby° jeden z oïmiotysi¿czników. O tym, czy dana aktywnoï° jest transgresj czy teČ nie, decyduje sama
jednostka. Transgresja nie musi zawsze odnosi° si¿ do aktywnoïci, które podejmuj
tylko nieliczni ludzie. KaČdy czÙowiek ma inne doïwiadczenia oraz umiej¿tnoïci i zupeÙnie inaczej moČe odbiera° pewne dziaÙania. JeČeli jednak dokonuje dziaÙaÚ transgresyjnych, poszerza swoj wiedz¿, swoje moČliwoïci, wskazuje na swoj otwartoï°,
elastycznoï° i ch¿° uczenia si¿ tego, co nowe i jeszcze mu nieznane. KaČda jednostka
dokonuje dziaÙaÚ transgresyjnych – nie musi to jednak zachodzi° w sposób cigÙy, ale
ma ku temu predyspozycje – czyli wszystkie te cechy, które odróČniaj go od ïwiata
zwierzt. MoČna zatem ujmowa° czÙowieka jako istot¿ transgresyjn, a sam transgresj¿ uzna° za swoist cech¿ gatunku ludzkiego, która towarzyszy rozwojowi ludzkoïci
od pocztków czÙowieczeÚstwa (Czerkawska 2012).
Granice towarzysz jednostkom niezaleČnie od tego, w jakiej kulturze Čyj. S stale
ustanawianie, dostrzegane, ale i naruszane, przekraczane, a nawet niszczone. Dzieje
si¿ to jednostkowo i ponadjednostkowo. Dzi¿ki temu dochodziÙo i stale dochodzi do
poszerzania ïwiata i ludzkich moČliwoïci, które s elastyczne i stale otwarte. Granic
nie naleČy traktowa° jako koÚca czegoï, ale raczej jako czegoï „pomi¿dzy” – w wyniku
ich przekroczenia nast¿puje zetkni¿cie z tym, co nowe, nieznane, niepewne. CzÙowiek
Čyjc w teraĊniejszoïci, osadzony jest stale mi¿dzy przeszÙoïci oraz przyszÙoïci i ma
tego ïwiadomoï°. Jak pisze Marek Szulakiewicz: „sytuacja bytowa czÙowieka ukazuje
si¿ jako specyÞczny stan «bycia pomi¿dzy» i «otwartoïci na»” (Szulakiewicz, 2010, s.
12) – jednostka stale ma coï przed sob, dČy ku zaspokojeniu swoich pragnieÚ i oczekiwaÚ, by nast¿pnie stawia° sobie kolejne cele.
Istotne jest takČe to, Če ïwiatu cigle towarzysz kolejne przemiany. Szczególnie
wida° tutaj znaczce post¿py w dziedzinie technologii. CzÙowiek caÙy czas stara si¿
nadČa° za nowymi rozwizaniami i staje si¿ podatny na wszelkie zmiany po to, by
móc peÙniej uczestniczy° i prawidÙowo funkcjonowa° we wspóÙczesnym spoÙeczeÚstwie. KaČda kolejna nowoï°, któr jednostka wprowadza w swoim Čyciu wymaga
zmiany dotychczasowej wiedzy, a nawet postawy. DziaÙania wymagajce od czÙowieka podČania ku nowemu i pozostawiania za sob starych nawyków, zasad, tabu,
s konieczne dla jego wÙasnego rozwoju. Transgresja bowiem nie musi odnosi° si¿
tylko do Ùatwo zauwaČalnych zmian. Homo transgressivus to czÙowiek ch¿tnie poszerzajcy swoj wiedz¿, otwarty na nowe moČliwoïci, kreatywny, dynamiczny i nowoczesny. Aktywnoï° transgresyjna nie musi przyczynia° si¿ zawsze do rewolucji czy
ogromnych przemian. Ma ona miejsce wtedy, gdy jednostka (lub zbiorowoï°) okreïla
swoje ograniczenia i ïwiadomie je pokonuje, nie wiedzc o tym, jakie konsekwencje
to przyniesie. Koncepcja transgresji w rozumieniu J. Kozieleckiego zaznacza, Če tego
typu dziaÙania – ch¿° podejmowania wyzwaÚ i pokonywania barier, jest naturaln
i wrodzon potrzeb czÙowieka. I to wÙaïnie ta cecha prowadzi do istotnych przemian
w Čyciu jednostek, jak i caÙej cywilizacji ludzkiej (Kozielecki 1987, 1997, 2004).
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Podsumowanie
Analiza przywoÙanych koncepcji, zwÙaszcza propozycji Józefa Kozieleckiego, miaÙa
na celu ukazanie istoty i waČnoïci podejmowania dziaÙaÚ transgresyjnych. Aktywnoï°
ta nie daje si¿ sprowadzi° do rozumienia wyÙcznie obiektywnego, cz¿sto wiČe si¿ bowiem z indywidualnymi doïwiadczeniami jednostek i subiektywnym analizowaniem
wÙasnych moČliwoïci. KaČde jednak dziaÙanie wykraczajce poza pewne okreïlone czy
pojawiajce si¿ jako coï dotychczas nieznanego granice, wywoÙuje pewne nieodwracalne zmiany. Skutki czynnoïci transgresyjnych s waČne zarówno z perspektywy podmiotu, jak i wi¿kszej zbiorowoïci, spoÙeczeÚstwa.
Badania podejmowane w zakresie transgresji wskazuj, Če tego typu aktywnoï° dotyka róČnych pÙaszczyzn i jest czymï innowacyjnym, twórczym, ekspansywnym oraz
wymagajcym wyjïcia poza pewne bariery i ograniczenia. W efekcie dochodzi do zmian,
kreowania nowych wartoïci, kolejnych moČliwoïci rozwoju jednostki oraz kultury. Jednak nie zawsze musi wiza° si¿ to z pozytywnymi skutkami, niekiedy dochodzi do pewnych naruszeÚ, Ùamania norm i zasad, niszczenia panujcego systemu wartoïci.
Przytoczone w tekïcie przykÙady miaÙy na celu pokazanie, Če czÙowiekowi nie raz
przychodzi zmierzy° si¿ z decyzjami, których nast¿pstw nie moČe przewidzie°. Niejednokrotnie teČ musi podejmowa° si¿ dziaÙaÚ nieszablonowych, wczeïniej mu nieznanych.
RównieČ w sytuacjach Čycia codziennego moČe dochodzi° do transgresji. Z perspektywy
czasu zauwaČa si¿, jak wiele takich aktywnoïci zostaÙo juČ podj¿tych i jak dzi¿ki temu rozwin¿Ùa si¿ cywilizacja. aden inny gatunek nie osignÙ tak wiele, jak ludzie, i Čaden nie
wykraczaÙ tak mocno poza swoje ograniczenia. Trafne jest zatem uznanie, Če transgresja
odnosi si¿ do gatunku ludzkiego. Równie zasadne jest nazwanie czÙowieka, jako przekraczajcego granice, czyli, jak proponuje J. Kozielecki – homo transgressivus. Podejmowanie
dziaÙaÚ transgresyjnych daje moČliwoï° rozwoju personalnego oraz kulturowego, co jest
szczególnie istotne w kontekïcie cigÙych przemian technologicznych, a co za tym idzie
zmian dokonujcych si¿ w otaczajcej czÙowieka rzeczywistoïci dnia codziennego.
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