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Wstęp 
 

Człowiek żyje i działa wśród ludzi. Inni mają wpływ na jego 
życie, ale i on wpływa na życie innych. W procesie rozwoju trudno 
jednoznacznie określić to, co zawdzięczamy sobie, od tego co bez-
pośrednio czy pośrednio zawdzięczamy innym. W naszych biogra-
fiach zaznaczają się przede wszystkim wpływy osób, z którymi 
łączą nas więzy krwi, związki uczuciowe, bliskość fizyczna i psy-
chiczna, ale i tych, które zyskały szczególne nasze uznanie.  

Autorytet – jedno krótkie słowa, tak wiele mówiące, tak wiel 
znaczące. Nie zawsze do końca zdajemy sobie sprawę z jego znacze-
nia, sensu, oddziaływania, z jego treści. Każde pokolenia oczekuje na 
autorytetu, ale też każde pokolenie ma swoje autorytety. Ich kształt 
zminiał się w zależności od wielu uwarunkowań: politycznych, spo-
łecznych, religijnych, kulturowych itp.  

W dobie XXI wieku, gdy na scenie życia publicznego jest wielu 
tabloidów, idoli, coraz częściej odczuwamy potrzebę pojawienia się 
autorytetu bez skazy, autentycznego, nieskazitelnego, szlachetnego 
wzorca osobowego. I mimo, że media wciąż z uporem maniaka pod-
kreślają brak autorytetów, kryzys autorytetów, to codzienna refleksja 
prowadzi nas zaułkami myśli ku stwierdzeniu, że autorytety są, ist-
nieją, tylko jawi się zasadnicze pytanie: czy my na tyle jesteśmy doj-
rzali, zgłodniali autorytetu, by go dostrzec? Uważam, że w dobie 
„papki” postaci bezideowych, nie jest łatwo dostrzeć w swym ojcu, 
matce, osobie bliskiej, społeczniku – autorytet. Edukacja a może raczej 
pseudoedyukacja wykreowała w nas jakieś dziwne tęsknoty za kimś, 
ko nie ma nic wspólnego z autorytetm. I wielu pędzie w ślepe uliczki 
w tęsknocie ujrzenia, kogoś, kto z autorytetem nie ma nic wspólnego, 
jedynie jego samozwańcza wola pozwala mu na określenie sibie, iż 
jest autorytetem.  

We współczesnych świecie daje się zauważyć powszechny 
kryzys autorytetu. Upadły uznawane dotąd autorytety, pojawiły 
się inne. Można nawet powiedzieć, że pojęcie autorytetu stało się 
niemodne. Kryzys ten objął swoim zasięgiem również oświatę. Fakt 
ten jest niepokojący. Media wciąż bombardują nas niepokojącymi 
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doniesieniami o krnąbrnych uczniach, którzy w arogancki, a co 
gorsza - agresywny sposób „rozprawiają” się z nauczycielami!  

Nie trzeba nikogo przekonywać jak wielką rolę w życiu każde-
go człowieka odgrywa autentyczny, prawdziwy autorytet. Pomimo 
walki z autorytetemi, szkalowania ich, takie autorytetey są często 
obok nas. Niekoniecznie winniśmy nosić w świadomości pojęcie au-
torytetu, jego obraz zbudowany na wyłącznie na teoretycznych ide-
ałach. Bowiem przy dobrej woli każdy z nas mogły z własnego życia 
przywołać osoby, które cieszyły w oczach i naszym odbiorze wielkim 
autorytetm. Stanowiły dla nas wzór do naśladowania, były kierun-
kowskazem naszego życia, a może dla wielu z nas osoby te były nie-
mal naszym ojcem, przyjaciele, osobą drogą i bliską. Odegrały i wciąż 
odgrywają istotnę rolę w naszym życiu.  

Krocząc każdego dnia przez życie nie sposób nie doświadczyć 
spotkania z autorytetem. I to, iż w naszym mniemaniu jest opinia, że 
dziś w XXI wieku jest brak autorytetów, nie wynika rzeczywiście z ich 
braku, ale naszej ślepoty serca i umysłu. Żeby ujrzeć, trzeba wiedzieć 
czego lub kogo się szuka, trzeba mieć pewną intencję, trzeba chcieć. 
Jeśli zaś nasze oczekiwania opiera się na niskich wartościach, „babilo-
nach” kolorowych, nikłych wartościach, próżnych oczekiwaniach, 
żadną miarą wtedy nie jesteśmy dostrzeć szlachetności, piękna – bo 
zwykle człowiek szuka, dostrzega według własnej miary.  

Niniejsza publikacja poświęcona autorytetowi w różnych aspek-
tach, zapewne wnikliwemu czytelnikowi pomoże, nieco głębiej z 
większą troską spojrzeć na obok nas kroczących, by czasem dostrzec 
w nich szlachetność serca, autorytet, piekną osobowość, wzór życia i 
postępowania. Z reguły dopiero po odejściu naszych bliskich twier-
dzimy: to był wspaniały człowiek, to wzór życia, to był autorytete dla 
mnie. Tak i wiele innych opinii, tez wypowiadamy zwykle po odej-
ściu osoby, która była zwyczajna, prosta, pracowita, ale posiadała w 
sobie to „coś” czym podbijała serca wielu, chociaż o tym, nikt za życia 
tej osoby nie miał odwagi o tym powiedzieć.  

Jak więc widać, zasadniczymi sprawami są tutaj: stosunek do 
doskonałości i doskonalenia się człowieka, stosunek do mistrzo-
stwa, kryteria uznawania w kimś autorytetu, stosunek do naśla-
dowania oraz zakres przyjmowania odpowiedzialności we współ-
byciu oraz mistrz i uczeń w relacji spotkania z „drugim”.  
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Katedra Pedagogiki Katolickiej od samego początku jej powołania 
prowadzi badania naukowe nad zagadnieniem autorytetu w szero-
kim tego słowa znaczeniu. I można śmialo powiedzieć, że często 
smutne to dziś czasy, kiedy bogów nosimy na obrazkach, autoryte-
ty na koszulkach, mądre słowa wklejamy w opisach komunikato-
rów, a często nic z tych rzeczy nie nosimy w sercu. By w jakims 
stopniu wypełnić zadanie ukazania autorytetu, jego znaczenia w 
życiu społeczny, podjęła kolejna inicjatywę w tym zakresie, przy-
gotowując monografię na ten temat.  

Publikacja zawiera pięć rozdziałów, gdzie każdy ma określo-
ny aspekt ujęcia autorytetu. Tak więc każdy czytelnik niezależnie 
od swej profesji, swego wykształcenia, swego profesjonalizmu, 
może skorzystac z bogactwa myśli i refleksji zawartej w monogra-
fii. Autorami tekstów są głównie ludzie młodzi reprezentujących 
wiele środowisk naukowych w Polsce. Ich krytyczne a zarazem 
szczere, niezafałszowane spojrzenie na ludzką rzeczywistość dała 
bardziej obiektywne spojrzenie na temat autorytetu. Trzeba przy-
znać, że publikacja zawiera wiele nowych, oryginalnych ujęć i spoj-
rzeń na kwestię autorytetu.  

Wielu z nich podejmując się nakreślenia swej wizji, obrazu 
autorytetu twierdzi, że prawdziwym autorytetem jest ten, na któ-
rego błędach, szlaki wydeptane, możemy w autostradę możliwości 
marzeń przemienić. Gdy autorytet okazuje się być zwykłym czło-
wiekiem wyjścia są dwa: zwolnić go z tej funkcji lub uznać zwy-
czajność za nadzwyczajność. Jak pięknie i jak dobrze mieć w swoim 
życiu osobę która jest naszym autorytetem, chociaż nie zawsze au-
torytet oznacza to, co powinien. Kiedy jesteśmy dziećmi, rodzice są 
dla nas niczym Bóg, doskonali w swoim niedoścignionym autory-
tecie. Z biegiem lat okazuje się, że jednak to tylko ludzie. Nie po-
trzeba być wielkim autorytetem – by uchodzić za przyzwoitego 
człowieka. Ale, na pewno trzeba być przyzwoitym człowiekiem – 
by stać się autorytetem. 

 
Ks. Jan Zimny 
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Abp Andrzej Dzięga (KUL) 
 

Rodzina jako naturalne środowisko prewencji młodego pokolenia 
 

Wstęp 
Moje słowo, jako wprowadzające, musi mieć też charakter 

nieco teologiczny. W tym aspekcie proszę mi pozwolić na małe, 
językowe wyjaśnienie. Gdy mówię o charakterze teologicznym, 
mam świadomość, że ktoś ze słuchaczy może się lekko „skrzywić”. 
Dzisiaj się tak przyjęło w Polsce i w Europie, żeby poglądy głoszo-
ne przez Kościół, czy ludzi Kościoła (szczególnie dotyczy to Ko-
ścioła katolickiego), uważać za opinie o charakterze ideologicznym, 
wręcz światopoglądowym. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Przy 
omawianiu różnych tematów warto zwrócić więc uwagę na mo-
menty, w których się ten argument pojawia. To dotyczy zarówno 
ludzi nauki jak też - i chyba szczególnie - ludzi polityki, komentato-
rów, ludzi mediów, dziennikarzy i publicystów. Przyjmują jako 
oczywiste, że prawdy głoszone przez Kościół oraz przez ludzi Ko-
ścioła (np. przez kapłana pracującego jako profesor uniwersytetu 
albo przez polityka, który oficjalnie mówi, że jest katolikiem), są to 
ujęcia światopoglądowe, ideologiczne, że jest to religijne nachylenie 
albo, że jest to spojrzenie katolickie. Takie rozumienie ma przeko-
nywać słuchacza, że wspomniana opinia nie ma waloru pełnej 
prawdy naukowej, a jest to jedynie prawda tej jednej grupy ludzi 
wierzących, gdyż oni mają swoje interpretacje, swoje argumenty i 
swoje przekonania. W konsekwencji, taka opinia może być jedynie 
ich sprawą prywatną, a wszyscy inni nie muszą się tym zbytnio 
przejmować. W pewnym sensie mówią: „Pozostawmy katolikom 
wolność. Skoro katolicy tak wierzą, to niech tak sobie żyją, według 
tej wiary. Do niczego ich nie zmuszamy. To my jednak jesteśmy 
posiadaczami pełniejszej prawdy. To my mamy spojrzenie szersze, 
bardziej naukowe.”  

Tutaj trzeba dwa aspekty dodatkowo wyjaśnić. Uczestniczy-
łem, i to już nie raz, w dyskusjach wokół następującej kwestii: czy 
naukę Kościoła katolickiego, ale nie na tematy ściśle dogmatyczne, 
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lecz na tematy dotyczące człowieka, istoty życia człowieczego, godno-
ści człowieka, na tematy dotyczące spraw społecznych, szczególnie 
spraw rodziny, na tematy dotyczące etyki życia gospodarczego i poli-
tycznego, dotyczące pewnych zasad społecznych, wartości w życiu 
społecznym, pewnych kryteriów oceny wspólnotowych działań ludzi, 
czy – gdy Kościół o tym wszystkim naucza - jest to prawda wiary tego 
Kościoła? Czy raczej jest to prawda przez ludzi Kościoła rozumnie roz-
poznana, racjonalnie opisana, poprawnie nazwana, logicznie usystema-
tyzowana, dobrze przeanalizowana i otwarcie przedstawiona przez 
chrześcijan, przez katolików, jako prawda rozumna? A więc jako 
Prawda. 

We wszystkich poglądach Kościoła katolickiego, w całej jego 
doktrynie, trzeba więc rozróżnić dwa podobszary. Po pierwsze, jest 
tu obszar pewnych twierdzeń, dogmatów, prawd, w które my rze-
czywiście wierzymy, i do których czysto racjonalną drogą, drogą 
samego rozumowania, nie bylibyśmy w stanie dotrzeć. Taka praw-
da dotyczy na przykład natury Pana Boga, przymiotów Pana Boga. 
Dla przykładu: wierzymy, że Pan Bóg jest w trzech osobach, że Pan 
Bóg jest święty, że jest wszechmocny, jest wieczny. Pewne z tych 
kwestii można wprawdzie odkrywać i rozpoznawać również języ-
kiem filozoficznej dedukcji, bo to dotyczy pojęcia absolutu, a Pan 
Bóg jest absolutem. Jest jednak faktem, że w doktrynie Kościoła 
katolickiego pewne kwestie, w nauczaniu Kościoła niezmiennie 
obecne, dotyczą tak zwanej Prawdy objawionej. To znaczy, gdyby 
nam Bóg tego nie przedstawił, to sami nigdy nie doszlibyśmy do 
tych twierdzeń, nawet drogą intensywnego myślenia i logicznego 
rozumowania. Obok tej pierwszej przestrzeni jest jednak także 
druga, ogromna przestrzeń twierdzeń Kościoła katolickiego, 
prawd, refleksji, poglądów i opinii, do których człowiek dochodzi 
drogą samego rozumowania. Dla ludzi wierzących jest to rozumo-
wanie wsparte światłem wiary, ale nie przestaje być drogą pozna-
nia rozumnego. Prawda wiary, którą wyznajemy, dodaje nam tylko 
odwagi w podążaniu, także wśród pytań świata doczesnego, drogą 
logicznego rozumowania i wnioskowania, nawet poza granice tak 
zwanych możliwości weryfikacyjnych. Dzisiejsza metoda nauko-
wa, szczególnie stosowana w naukach przyrodniczych, ogranicza 
się tylko do pewnej przestrzeni rozumowania, w której możliwa 
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jest zarówno droga logicznego pytania i logicznych odpowiedzi, 
jak też możliwość późniejszego weryfikowania tej drogi przez na-
stępnych badaczy. Według tych założeń, każdy, kto zechce powtó-
rzyć ten sam proces myślowy, powinien być w stanie od nowa 
zweryfikować tę drogę myślenia, rozumowania i dowodzenia, a 
także zweryfikować wnioski badawcze. Wtedy dopiero mówimy: 
to jest naukowe. Nie jest tak do końca. Naukowe jest bowiem 
wszystko to, co jest rozumne, co jest racjonalne, co jest logiczne, co 
jest wewnętrznie spójne, nawet, gdy formalnie przekracza możli-
wości weryfikacji, szczególnie praktycznej weryfikacji logicznie 
wyprowadzanych wniosków. Okazuje się, że ludzie wiary, szcze-
gólnie chrześcijanie (chociaż nie tylko), szczególnie katolicy (cho-
ciaż nie tylko), są w stanie stawiać rozumne pytania o sprawy, któ-
re przekraczają możliwości weryfikacji w życiu doczesnym, czyli 
dokonywanej tak zwaną metodą nauk przyrodniczych. Są to jed-
nak logiczne, czyli rozumne pytania. Dowodzenie czy analiza za-
gadnienia także jest przeprowadzana z zachowaniem wszelkich 
prawideł logiki, a więc jest to rozumna analiza. Wnioski też są wy-
prowadzane logiczne. Skoro więc wnioski są logicznie wyprowa-
dzane z logicznej, systemowej analizy logicznie zebranych argu-
mentów na wcześniejsze, logicznie postawione pytanie, to takie 
odpowiedzi, takie twierdzenia, są twierdzeniami rozumnymi.  

Wracam do pytania istotnego, które w tej części wprowadza-
jącej postawiłem: czy ludzie Kościoła mają prawo zabierać głos w 
dyskusjach dotyczących nie tylko tajemnicy Pana Boga, ale doty-
czących przede wszystkim spraw społecznych? Odpowiedź jest 
jedna: mają prawo i mają obowiązek, i to z dwóch powodów. Po 
pierwsze, ponieważ logiczne i rozumne dowodzenie, rozumne 
opinie, muszą być przedstawiane całemu światu, wszystkim lu-
dziom całego pokolenia. Gdybyśmy bowiem nie mówili wobec 
świata, do jakich odpowiedzi na pytania dotyczące spraw tego 
świata rozumnie dochodzimy, powodowalibyśmy zubożenie kul-
tury świata. Właśnie w tych kontekstach i z tych racji Stolica Apo-
stolska usilnie przypomina w dzisiejszym świecie prawdę o czło-
wieku, o życiu, o małżeństwie i o rodzinie. Nie dlatego, że jest to 
prawda wiary objawionej przez Pana Boga, ale dlatego, że tak ro-
zum ludzki podpowiada. Takie jest bowiem rozumne spojrzenie na 
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człowieka, na rodzinę i na życie społeczne. Po drugie, my - jako 
katolicy - mamy obowiązek zawsze przywoływać także prawdy 
naszej wiary, jako dodatkowe rozszerzenie, dodatkowe pogłębienie 
do twierdzeń, które przedstawiamy jako twierdzenia rozumne. W 
tej kwestii także można spotkać się czasem z opinią, że człowiek 
wierzący, chrześcijanin, katolik, musi zawsze świadczyć także o 
tych sprawach, które zna z objawienia, do których samym rozu-
mem by nie doszedł, gdyż zawsze wspierają one nasze twierdzenia 
w sprawach, do których dochodzimy drogą rozumu. To wszystko 
jest bowiem jedną wielką przestrzenią prawdy o Bogu, o świecie 
oraz o człowieku w tym świecie.  

 
1. Rodzina w zamyśle Bożym  
W powyższym kontekście warto teraz spojrzeć na rodzinę. 

Chciałbym zwrócić uwagę na rodzinę jako taką, na tę najbardziej 
szczególną „przestrzeń społeczną”, jaką jest rodzina; na jedyne w 
swoim rodzaju relacje międzyludzkie, które stanowią o rodzinie; na 
niepowtarzalne zadania i możliwości rodziny. Dzisiaj są to nie-
zwykle ważne zagadnienia społeczne, o których mówić trzeba i o 
których nie wolno nam zapomnieć. Wielu natomiast chciałoby dzi-
siaj o tych sprawach zapomnieć albo świadomie je przemilczeć.  

Teologia nie ma tu żadnych wątpliwości. Podaje też szereg 
definicji o analogicznej treści. Rodzina, według Bożego planu, jest 
to propozycja dana przez Pana Boga człowiekowi. Bóg stworzył 
człowieka jako mężczyznę i jako niewiastę, aby - tworząc wspólno-
tę całego życia, a więc będąc jednością w małżeństwie - obdaro-
wywali świat kolejnym życiem, potomstwem, nowym pokoleniem 
ludzi. W ten sposób nie tylko napełniają świat nowym życiem, ale 
konkretnie przyczyniają się do tego, by świat był odpowiednio, 
mądrze zarządzany i zagospodarowany, zgodnie z Bożą myślą. W 
tym ujęciu, ściśle teologicznym, pobrzmiewa - niezmiennie obecne 
w centrum tych zagadnień - prawo Boże, wola Boża. Pan Bóg stwo-
rzył człowieka, pobłogosławił go, dał mu zadanie, ale także wska-
zał kryteria bezpiecznej realizacji tego zadania.  

Można powiedzieć, że Pan Bóg, w ten sposób wyposażając 
człowieka, kształtując go wewnętrznie, już wprowadza pewne za-
sady prewencji. Z jednej bowiem strony, kształtując człowieka jako 
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osobę w pełni wolną, przedstawia i proponuje zasadniczą możli-
wość, aby mężczyzna i niewiasta byli jedno. Jak pogodzić owo „być 
jedno z drugim człowiekiem” i owo „pozostać w pełni wolnym”? 
Okazuje się, że gdy to wszystko jest przeniknięte przestrzenią 
wierności Bogu i przestrzenią miłości, nie ma tu żadnych istotnych 
napięć, żadnych wątpliwości. Jeżeli jednak z tej przestrzeni jedno-
ści mężczyzny i niewiasty wyłączy się osobę Pana Boga, albo jeśli 
się wyłączy miłość, a pozostanie się w kategoriach samych naka-
zów i obowiązków albo w kategoriach samych uprawnień, wtedy 
przychodzą duże napięcia i problemy. 

Ponieważ Pan Bóg uczynił człowieka jako wolnego, zaryzy-
kował więc, że niektórzy ludzie mogą - albo z wolnego wyboru 
albo ze zwykłej słabości - wyłączać lub osłabiać przestrzeń miłości, 
a fundamentów jedności szukać tylko w prawach i obowiązkach. 
Na takie jednak sytuacje Bóg - w swojej doskonałej mądrości - dał 
nam rozumność. Rozumność człowieka jest tu szczególnym darem 
Pana Boga. Jest też mądrą, Bożą prewencją wobec człowieka. Ta 
rozumność oraz wolność nie istnieją obok siebie, jako przestrzenie, 
czy wartości rozdzielne wobec siebie, tylko wzajemnie się uzupeł-
niające. Wtedy bowiem poznawalibyśmy odrębnie coś, co jest wol-
nością, jakąś przestrzeń wolności. Niezależnie od tego rozpozna-
walibyśmy także pewną autonomiczną od wolności przestrzeń ro-
zumności. Rozumność i wolność jest natomiast wpisana przez Pana 
Boga w naturę człowieka i w naturę wszystkiego, co człowiek 
przeżywa na Ziemi. Rozumność i wolność człowieka są jak dwa, 
formalnie różne imiona, odnoszące się jednak do tej samej rzeczy-
wistości, do tego samego bytu człowieczego. Patrząc na człowieka 
widzimy więc, że jest on rozumny, ale rozumny w sposób wolny. 
Patrząc na tego człowieka widzimy jednocześnie, że jest on wolny, 
ale w sposób rozumny. Wolność człowieka można więc mądrze i 
owocnie interpretować jedynie w kontekście jego rozumności. 
Wolność musi być rozumna. Jeśli wolność nie będzie rozumna, sta-
nie się dowolnością, swawolą a nawet chaosem. Wolność praw-
dziwa musi być rozumna. To chciał nam powiedzieć Jan Paweł II, 
gdy mówił, że wolność jest nam dana i zadana. Wolność nie jest 
wyłączona ze wzajemnego oddziaływania, z wzajemnych więzi z 
innymi wartościami. Także rozumność człowieka musi być rozum-
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nością wolną, swobodną. Człowiek ma bowiem naturalną wolność 
i naturalne prawo rozumnego stawiania pytań, poznawania, my-
ślenia, analizowania, wnioskowania i decydowania. Ma wolność 
rozumnego akceptowania czegoś albo nie akceptowania. Jeżeli 
człowiek rozumny, zachowując pełną wolność, rzeczywiście będzie 
rozumnie działał, wtedy zawsze zaakceptuje prawdę. Jeżeli czło-
wiek, nawet chcąc być rozumnym, w pewnym momencie naruszy 
wolność swojego działania, to wtedy może się zdarzyć, że wybiera 
również zło. Nie będzie się bowiem w takiej sytuacji opierał na peł-
nej wolności wewnętrznej, polegającej na rozumnym poznaniu i – 
wyrastającym z tej rozumności poznania - wolnym postępowaniu. 
Naruszając tę proporcję sprawi, że efekty jego działania będą złe.  

To dotyczy także rodziny. Pan Bóg dał rodzinę jako pewną 
propozycję dla człowieka, a więc także dla ludzkości. Równocześnie 
wskazał rodzinę jako naturalną drogę życia ludzi. Poprzez rodzinę 
nie tylko chce obdarzyć szczęściem konkretnego człowieka, ale nadto 
chce stworzyć przestrzeń zwykłej ludzkiej współpracy, pracy wspól-
notowej, pracy dobrze zorganizowanej. Poprzez rodzinę Pan Bóg 
tworzy naturalną wspólnotę, w której są także te wszystkie nurty ży-
cia intelektualnego, poznawczego. Już dziecko poznaje i dlatego pyta. 
Stawia setki, nawet tysiące pytań. Najpierw stawia je swoim rodzi-
com, bo ci są najbliżej. Rodzice odpowiadają, tłumaczą, pokazują 
dziecku związki pomiędzy sprawami, pomiędzy ludźmi, pomiędzy 
wydarzeniami. To ukierunkowuje rozwój intelektualny młodego 
człowieka. Rodzina jest więc laboratorium poznania. To jest także 
szkoła, swoiste laboratorium życia społecznego.  

Pan Bóg stworzył rodzinę niezwykle mądrze, ciekawie i trwa-
le. Okazuje się, że mogą przychodzić nowe kultury, nowe cywiliza-
cje, nowe epoki, nowe trendy, nowe mody intelektualne, a rodzina 
trwa niezmiennie, jeśli jest oparta na koncepcji Bożej. Rodzina nie-
zmiennie jest zabezpieczeniem dla człowieka. Warto jednak zwró-
cić uwagę na ciekawą rzecz. Ta propozycja Pana Boga jest nie-
zmienna. Wola Pana Boga, zamysł Pana Boga wobec rodziny jest 
niezmienny. Jeżeli w określonym czasie, np. dzisiaj, stawiamy no-
we pytania na temat rodziny, to nie oznacza, że zamysł Pana Boga 
się zmienia. Zmienia się tylko odczytanie, rozpoznanie, które czło-
wiek jest w stanie przeżyć, podjąć w danym pokoleniu. Bardzo cie-
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kawe są niektóre zapisy w Ewangelii. Pan Jezus, słuchając różnych 
pytań, które były mu stawiane, w pewnych sytuacjach odnosił się 
do „początku”, czyli do koncepcji Bożej, do zamysłu Bożego, do 
propozycji Bożej wobec rodziny. Jedna z tych kwestii dotyczyła 
bardzo ważnej kwestii trwałości małżeństwa, a przez to trwałości 
rodziny: czy wolno dać żonie list rozwodowy i oddalić ją, jak po-
zwolił Mojżesz? Pan Jezus odpowiada bardzo ciekawie: ze względu 
na słabość waszych serc i zatwardziałość waszych serc Mojżesz 
wam pozwolił. Uwaga: Mojżesz wam pozwolił, nie Pan Bóg. Moj-
żesz pozwolił dać żonie list rozwodowy i oddalić ją. Ciekawostką 
tego postanowienia, tego zapisu w prawie mojżeszowym, była nie-
zbędna klauzula, że było to możliwe tylko, gdy - po rozpoczęciu 
wspólnego życia małżeńskiego - mąż znajdował u swojej żony coś 
„obrzydliwego”, a więc coś, co czyniło niemożliwym wspólne 
przeżywanie każdego dnia, każdej nocy, wszystkich przestrzeni 
życia rodzinnego, osobistego, także intymnego, także kulturowego, 
a więc czyniło praktycznie niemożliwą kontynuację całego życia 
rodzinnego. Jeśli ujawni się coś, co czyni niemożliwym owo „bycie 
razem”, wtedy Mojżesz pozwolił, nie nakazał, ale pozwolił, pozo-
stawiając wolność zainteresowanym. Jeśli więc, według Mojżesza, 
ktoś chce w takiej sytuacji kontynuować małżeństwo i życie ro-
dzinne, cierpiąc, dodając do tej wspólnoty więcej miłości od siebie, 
więcej wytrwałości, niech to czyni. Pozwolił jednak, jeśli ktoś aż 
takiej miłości w sobie nie znajduje, dać list rozwodowy i oddalić 
swoją żonę. Co z tego zrobili izraelici? Tę nadzwyczajną sytuację, 
która czyniła praktycznie niemożliwym wspólne życie, wyinterpre-
towali jako sytuację praktycznie zwyczajną: gdy coś się nie podoba 
mężowi w żonie, to już ma prawo dać jej list rozwodowy i oddalić 
ją. Są to jednak zupełnie inne kryteria interpretacyjne i zupełnie 
inne skutki interpretacyjne. Pan Jezus więc, jakby chcąc naprawić tę 
wadliwość rozumowania, przywołuje początek. Na początku Bóg 
stworzył mężczyznę i niewiastę. Ta koncepcja Pana Boga, czyli 
propozycja dana człowiekowi, pozostaje niezmienna. Natomiast od 
każdego pokolenia i od każdej kultury ludzkiej zależy, w jaki spo-
sób człowiek tę propozycję odczytuje, jak ją nazywa, systematyzuje 
i jak ją przyjmuje.  
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2. Rozumna wierność wobec koncepcji rodziny 
To jest kolejne, niezwykle ciekawe zjawisko, dotyczące mał-

żeństwa i rodziny, którego również dzisiaj doświadczamy. Przy-
wołuję te wszystkie dyskusje, dotyczące życia rodzinnego i pytania 
o najważniejsze wybory. Czy niezmiennie zawierać małżeństwo 
sakramentalne, a więc z pełną obecnością Pana Boga i z pełną 
wiernością Panu Bogu, czy może wystarczy już zawrzeć tylko mał-
żeństwo cywilne? Czy traktować małżeństwo zawsze jako związek 
ogłaszany i zawierany oficjalnie wobec społeczności i ze społeczną 
akceptacją, czy też traktować już małżeństwo jako sprawę zupełnie 
prywatną, a więc tak zwane - jak ktoś zaczął mówić - małżeństwo 
prywatne, czyli nawet faktyczny konkubinat? Czy małżeństwo 
zawsze ma być zawierane na całe życie, czyli aż do śmierci jednego 
ze współmałżonków, czy też można już traktować małżeństwo tro-
chę według aktualnego „widzi mi się” zainteresowanych osób (czy-
li: dziś żyjemy tak, a jutro możemy zmienić naszą decyzję, możemy 
się rozstać, możemy szukać innej konfiguracji życiowej)? Każda 
epoka musi się również z takimi pytaniami uporać. Dzisiaj także (a 
może nawet szczególnie silnie) doświadczamy tych napięć, ponie-
waż jest wiele osób, którym nie odpowiada koncepcja Pana Boga. 
Nie przyznając się więc, że występują przeciwko koncepcji Pana 
Boga, w rzeczywistości bombardują nasze pokolenie – w imię wol-
ności nierozumnej - przeróżnymi propozycjami, koncepcjami, ofer-
tami a nawet projektami ustaw. Media to promują. Kultura i men-
talność społeczna zaczyna się zmieniać. Rozumnie wolne działanie 
ustępuje nierozumnej wolności. Musi znowu przyjść moment, w 
którym ktoś głośno powie „To wszystko jest przez zatwardziałość 
waszych serc”, gdyż „na początku” było inaczej. Także w naszym 
pokoleniu, jeżeli człowiek chce być bezpieczny, musi wrócić do 
Bożego zamysłu, do Bożej propozycji, do Bożej koncepcji małżeń-
stwa i rodziny. W tej koncepcji jest bowiem zachowana pełna wol-
ność człowieka, ale też i pełna rozumność.  

Gdy ten Boży zamysł jest znowu wyraźnie rozpoznany, każ-
dy człowiek musi osobiście wybrać: „akceptuję to” lub „nie akcep-
tuję tego”. Jest to istotny próg intelektualny i także wolitywny. 
Przez takie osobiste wybory przechodzą konkretni ludzie w kon-
kretnej sytuacji życiowej, w konkretnych okolicznościach. Jeszcze w 
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mojej młodości mówiło się głośno o prawie, dopuszczającym zabi-
janie dzieci nienarodzonych, jako o prawie złym. W wielu rodzi-
nach można było słyszeć: „w naszej rodzinie tego nie ma”. Jeszcze 
trzydzieści lat temu słyszało się, że ktoś z dumą mówił w taki sam 
sposób o rozwodach:„u nas w rodzinie tego nie ma”. To państwo-
we prawo wprowadziło i rozwody i dopuszczalność bezkarnego 
zabijania nienarodzonych dzieci. Kościół nigdy tego nie akcepto-
wał, a tym bardziej nie pochwalał. Małżeństwo jest bowiem jedno, 
aż do śmierci, dopóki Bóg małżonków nie rozłączy. I życie jest jed-
no. Każdy człowiek, który raz rozpoczął swoje ziemskie życie po-
przez poczęcie, ma prawo przeżyć je aż do naturalnej śmierci.  

W naszym pokoleniu ten obraz jest jednak dużo bardziej cha-
otyczny. Wiele zamieszania weszło już w codzienne myślenie ludzi 
oraz w motywację ludzkich decyzji. Niezależnie jednak od tego, 
czy zamysł Pana Boga jest społecznie, w płaszczyźnie kultury, od-
czytywany w danym pokoleniu precyzyjnie, czy też może wadli-
wie, to również każdy człowiek osobiście musi sobie stawiać pyta-
nie: „za którym programem idę ja? Z czym ja się identyfikuję?”. 
Dotyczy to przecież spraw najważniejszych, a taki wybór ogarnia 
także skutki decyzji, sięgających całego dalszego życia.  

 
3. Rodzina jako naturalne środowisko prewencji  
Powracamy do kwestii prewencji. Okazuje się, że najbardziej 

skuteczną prewencją, którą Pan Bóg wpisał w naturę człowieka i w 
naturę życia społecznego, jest rodzina. To najbardziej skuteczna 
prewencja przed wadliwymi interpretacjami spraw społecznych. 
Prewencja, to znaczy określone zabezpieczenie, gwarancja, możli-
wość skutecznej ochrony przed wadliwymi wyborami i przed 
skutkami dokonanych wyborów. Taką przestrzenią prewencji spo-
łecznej, daną przez Pana Boga człowiekowi, jest małżeństwo i ro-
dzina, przeżywane w rozumnej wolności. Miłość małżonków to 
znaczy wola „bycia jedno”, obdarowywania drugiego własną miło-
ścią, sercem, obecnością, wszystkim, co się posiada i kim się jest, 
bez formalnej klauzuli: co ja za to otrzymam? W małżeństwie i w 
rodzinie trzeba dawać siebie drugiemu, a jednocześnie druga oso-
ba, też obdarowując pierwszą, sprawia, że dający jest dopełniony, 
jest ubogacony. To jest zasada szczęścia społecznego.  
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Ta atmosfera obdarowywania przez rodziców dotyczy także 
dzieci. Jest to postawa: dać dzieciom całych siebie. Sporo jest dzisiaj 
narzekań w młodym pokoleniu, że rodzice nie mają dla nich czasu, 
że nie chcą się nimi zajmować, że mówią: jakoś sobie poradźcie. 
Kiedyś mówiło się, że „ulica wychowuje”. To było dramatyczne 
słowo. Oznaczało, że to rówieśnicy odpowiadają na pytania, rówie-
śnicy uczą zasad życia, rówieśnicy lub wręcz obcy wprowadzają w 
dorosłość. Dzisiaj to słowo „ulica” rozszerzyło się o internet. Inter-
net wychowuje, odpowiada na pytania, staje się przyjacielem, en-
cyklopedią, staje się powiernikiem. Rzeczywiście na każde pytanie 
- w pewnym zakresie także na pytania dotyczące etyki, sumienia i 
Pana Boga - na każde pytanie o charakterze encyklopedycznym, w 
internecie można znaleźć odpowiedź. Młody człowiek się przez to 
przedziera. Przedzierając się przez to musi mieć świadomość, jakby 
grzebał w koszu, w którym są rzeczy dobre i rzeczy złe, rzeczy 
zdrowe i rzeczy zakażone. Jeśli nie będzie odpowiednio ochronio-
ny przed takim chaotycznym grzebaniem i narażaniem się na 
szkodę, jeśli nie będzie umiał pewnych rzeczy rozpoznawać, dobre 
zatrzymywać, złe omijać albo - wziąwszy w dobrej wierze - na-
tychmiast odkładać, będzie narażony na szkody, także o nieodwra-
calnych skutkach. 

Dobrze przeżywane życie rodzinne, z pełnią miłości małżeń-
skiej, z pełnią troski rodzicielskiej o dzieci, przy założeniu, że szko-
ła i inne instytucje państwowe pomagają rodzicom a nie zastępują 
rodziców. Zastępują tylko wtedy, gdy brak rodziców, albo gdy fi-
zycznie nie są oni w stanie z jakiegoś powodu spełnić swoich za-
dań. Wtedy włączają się w tę troskę o dzieci odpowiednie instytu-
cje państwowe i społeczne. Ale obowiązuje tu zasada absolutnego 
pierwszeństwa. Pierwszeństwo ma sama rodzina, rodzice i cała 
rodzina, jako naturalne środowisko człowieka. Właśnie ten dar ży-
cia rodzinnego jest podstawową prewencją. To rodzina bowiem o 
pewnych rzeczach decyduje, rodzina je interpretuje, rodzina je na-
zywa, rodzina je zabezpiecza, rodzina wdraża młodego człowieka 
do mądrego, dojrzałego przeżywania zycia.  
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4. Prewencja społeczna wobec dzieci i młodzieży 
Warto podjąć także pewien szczególny wątek, dotyczący 

prewencji, ale już w szerszym odniesieniu do spraw dotyczących 
ostatnich tygodni, nagłośnionych (nawet przegłośnionych) w na-
szych polskich mediach, w telewizji, w prasie, w radio. Z jednej 
strony jest już przesyt tych tematów, z drugiej strony widocznie 
trzeba ciągle o tym mówić, gdyż widocznie jest to czas, by te pyta-
nia stawiać oraz by na te pytania odpowiadać. Chodzi o przestęp-
stwo pedofilii. Przestępstwo bardzo poważne. 

Dotykamy tu dramatu człowieka dorosłego, o zaburzonej po-
stawie moralnej, który nie zrozumiał obowiązku ochrony dziecka i 
obowiązku troski o młode pokolenie, o dziecko, o chłopca, o 
dziewczynę. Chodzi tu o szeroko rozumiany społeczny obowiązek 
wprowadzania młodego człowieka w dorosłość w sposób rozumny 
i bezpieczny, aby mógł on nie tylko wejść w dorosłość, ale rozkwit-
nąć w pełni i potem spokojnie owocować w życiu społecznym, w 
różnych relacjach międzyludzkich i w społecznej aktywności. Pe-
dofilia oznacza jednak o wiele poważniejszy dramat młodego 
człowieka, o bardzo poważnych i często długotrwałych skutkach. 
Oznacza bowiem nieuprawnione wkroczenie, ingerencję dorosłego 
człowieka w pewien obszar osobistego, nawet wręcz intymnego 
życia młodego człowieka, w czasie, w którym ten młody człowiek 
jeszcze nie dojrzał do odpowiedzialnego, rozumnego podejmowa-
nia tych tematów. Pedofilia może prowadzić nawet do trwałego 
zakłócenia rozwoju osobowości. Prawo określa tu formalne granice 
wiekowe, w których bez wątpienia dla młodego człowieka jest to 
zbyt wcześnie. Poza oczywistą skądinąd niedopuszczalnością 
prawną oraz etyczno-moralną samego czynu o charakterze pedofi-
lii, czyn taki może prowadzić także do trwałego zakłócenia w mło-
dym człowieku jego reakcji emocjonalnych, doznań, poglądów, 
jego mentalności, wręcz jego stanu ducha. Może to potem rzutować 
na różne sytuacje w jego dorosłym życiu. Jest to przestępstwo a 
jednocześnie wielki grzech. Kościół zawsze uważał to przestępstwo 
za wielki grzech. Nigdy czyny te nie były akceptowane. Także kary 
duchowe oraz sankcje dyscyplinarne przewidziane w tych przy-
padkach były poważne.  
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Problem jest sygnalizowany i nagłaśniany w mediach od kil-
ku lat. W ostatnich tygodniach jednak narosła jakaś fala doniesień i 
wielokrotnie powtarzanych komentarzy medialnych w odniesieniu 
do pedofilii ze strony osób duchownych. Napięcie narasta do tego 
stopnia, że w ostatnich dniach w jednym z województw na terenie 
Polski kurator rozesłał do wszystkich szkół urzędowe zapytania o 
ewentualne przypadki dotyczące pedofilii ze strony katechetów, 
księży, osób świeckich lub zakonnych. Pytanie tylko o grupę na-
uczycieli jednego przedmiotu, w ogóle badanie dotyczące jednego 
środowiska, np. samych nauczycieli, czy samych dziennikarzy, czy 
samych sportowców, jest już naruszeniem pewnego ładu. Pytać 
trzeba i sprawdzać trzeba, żeby znać prawdę, ale w całym obszarze 
potencjalnego naruszania prawa. Pytanie o jeden wycinek narusza 
prawdę tego obszaru. Podobnie, zajmowanie się i wielokrotne ko-
mentowanie tego tematu w odniesieniu do niewielu sytuacji ujaw-
nionych wewnątrz jednej grupy, zaburza prawdę całego obszaru. 
Jest to tym bardziej istotne, że statystyka pokazuje, iż gdy chodzi o 
te bardzo bolesne nadużycia dokonywane przez osoby duchowne, 
jest to o wiele, wiele niższy procent niż w odniesieniu do innych 
grup zawodowych czy społecznych. To nie tłumaczy księży, bo 
nawet, gdyby była tylko jedna, jedyna sprawa, to jest to o tę jedną 
za dużo.  

Odniosę się tylko do jednego fragmentu całej statystyki, bo 
jest niezwykle ciekawy. Zbadawszy dziesięć ostatnich lat stwier-
dzono, że w całej Polsce było wydanych dwadzieścia siedem wyro-
ków w sprawach o pedofilię dotyczącą osób duchownych. Rocznie 
daje to dwa - trzy wyroki. Jednocześnie przegląd tylko minionego 
roku pokazał, że w ciągu roku w Polsce było wydanych łącznie 
około sześćset takich wyroków. Odliczając niedziele i wolne soboty 
daje to więc średnio dwa – trzy wyroki dziennie w Polsce. Powta-
rzam: duchownych dotyczy dwa – trzy wyroki rocznie. To pokazu-
je proporcję. Oczywiście, nie usprawiedliwia to tych kilku przy-
padków rocznie, bo nie powinno być ani jednego, daje to nam jed-
nak niezwykle ciekawą przesłankę do przedstawienia środowiska 
osób duchownych, środowiska Kościoła, jako w pewien sposób 
lepiej przygotowanego, zabezpieczonego przed tymi przestęp-
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stwami i przed tym grzechem. Mówię to, gdyż pojawia się tu wła-
śnie termin: prewencja. 

Jako przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu 
Polski przez kilka lat uczestniczyłem w trudnych dyskusjach w 
związku z pracami nad wewnętrznymi dokumentami Kościoła, 
zgodnymi z zasadami Stolicy Apostolskiej, w sprawach dotyczą-
cych postępowania w przypadku przestępstw przeciwko szóstemu 
przykazaniu, dokonywanych przez osoby duchowne w odniesie-
niu do osób niepełnoletnich. W czasie tej dyskusji mieliśmy wiele 
rozmów z prawnikami, z psychologami i z pedagogami. Krzyżo-
wały się wtedy bardzo różne opinie i poglądy, które jednak pozwo-
liły całe to trudne zagadnienie ująć w miarę spójnie i opracować 
pakiet niezwykle ciekawych dokumentów. Myślę, że jesteśmy w tej 
chwili, jako Kościół katolicki, jedynym środowiskiem w Polsce, je-
dyną taką grupą społeczną, specjalnie przygotowaną do tych tema-
tów nie tylko od strony metody procedowania, ale także od strony 
prewencji. Na pewnym etapie dyskusji pojawiła się bowiem po-
trzeba zwrócenia szczególnej uwagi na ofiarę przestępstwa, ofiarę 
grzechu. Mówiliśmy: zajmujemy się udowodnieniem faktu, zajmu-
jemy się sprawcą czynu, ale za mało pochylamy się nad samą ofia-
rą, dlatego trzeba te dokumenty dopełnić, rozszerzyć, rozbudować, 
bo to właśnie jest sprawa najtrudniejsza, najważniejsza i najbardziej 
istotna. I przed ludźmi i przed Bogiem też. To spowodowało, że w 
pakiecie dokumentów pojawił się nie tylko odrębny dokument o 
sposobie traktowania ofiar tych przestępstw (jak je wysłuchać, jak 
dać poczucie bezpieczeństwa, jak pomóc), ale również pojawił się 
dokument, który jest absolutną rewelacją, myślę, że nie tylko w 
skali całej Rzeczypospolitej Polskiej, ale także szerzej. Dokument 
dotyczący prewencji tych spraw.  

Warto chociaż w kilku zdaniach do tej kwestii się odnieść. 
Rodzina powraca także tutaj, jako najbardziej bezpieczne i ko-
nieczne środowisko. Proszę sobie wyobrazić sytuację zupełnie teo-
retyczną. Przychodzi młody człowiek, niepełnoletni, (może mieć 
dziesięć, może mieć trzynaście lat) czy to do proboszcza, czy to do 
biskupa, czy jeszcze do kogoś innego, ale bardzo prywatnie, zazna-
czając, że prosi o rozmowę wewnętrzną. Z taką wstępną klauzulą 
informuje, że wobec niego były podjęte działania niedopuszczalne, 
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przestępcze, które on odebrał z wielką przykrością, gdyż zaburzyły 
mu pokój, nie pozwalają mu normalnie funkcjonować. W konse-
kwencji, zapytany, w jaki sposób mu pomóc, mówi taką rzecz: ja 
nie chcę nic, ja sobie poradzę w życiu, tylko proszę mi pomóc, że-
bym nie musiał patrzeć na tę twarz i słuchać tego głosu. Gdyby tra-
fił do psychologa czy pedagoga, albo do dyrektora szkoły, to prak-
tycznie z obowiązku, z klucza, od razu musiałoby pójść doniesienie 
do prokuratury, do organów ścigania, co wywołuje automatycznie 
bardzo szczególne uwarunkowania. Natychmiast staje się bowiem 
jawne imię tej ofiary, natychmiast rodzina też jest postawiona w 
atmosferze pewnej sensacji, społecznego skandalu, dochodzenia, 
wyjaśniania. Warto zapytać, najpierw czysto teoretycznie, czy ten 
młody człowiek ma prawo do tego, żeby się organy ścigania zajęły 
jego sprawą? Odpowiedź jest oczywista: absolutnie tak. Kolejne 
pytanie: czy ta rodzina ma prawo do tego, żeby otrzymać pomoc 
od instytucji państwowych oraz od wszystkich innych, z kościel-
nymi włącznie? Odpowiedź jest oczywista: absolutnie tak, ma do 
tego prawo. Jest jednak także kolejne pytanie: czy instytucje pań-
stwowe mają prawo narzucać swoje procedury i wchodzić niejako 
„z butami” w wewnętrzną sprawę tej rodziny i wyciągać to 
wszystko na światło dzienne? Jeśli ofiara to akceptuje, tym bardziej, 
gdy tego oczekuje – absolutnie musi być prowadzone całe postę-
powanie aż do wyroku, z zachowaniem także podstawowego pra-
wa do obrony. Ale jeśli ten młody człowiek, przemyślawszy 
wszystko, rozważywszy, poprosi np.: „ja sobie z tym poradzę, tyl-
ko mi pomóżcie, żebym nie musiał patrzeć na tę twarz i żebym nie 
miał więcej nigdy do czynienia z tą osobą”? Warto uwzględnić w 
całości zagadnienia również taką sytuację. Chodzi przecież przede 
wszystkim o pomoc ofierze, a nie o czynienie zadość, powiedzmy 
inaczej, usatysfakcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Wymiar 
sprawiedliwości musi też służyć przywróceniu bezpieczeństwa tej 
ofierze. Przestępstwo musi być udowodnione i ukarane, ale ofiara 
musi być ochroniona. Najlepiej ochronić poprzez prewencję, czyli 
nie dopuszczać, a przynajmniej minimalizować niebezpieczeństwo 
zaistnienia tych przestępstw. 

Gdzie jednak najskuteczniej to naruszone bezpieczeństwo 
może być przywrócone? Wewnątrz rodziny. Dlatego we wszyst-
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kich takich sytuacjach musi być obecny ojciec, musi być obecna 
matka, jako wspólnota rodziny muszą też otrzymać określoną po-
moc psychologiczną, duchową, pastoralną, prawną. Przede 
wszystkim jednak to oni sami muszą sobie uświadomić, czego 
oczekują. Jeśli chcą sprawiedliwości zewnętrznej - wszyscy muszą 
im pomóc. Jeśli chcą to przeżywać po rodzinnemu, należy im to 
umożliwić. Rodzina także ma wszystkie mechanizmy ku temu, że-
by takie rany kogoś spośród siebie uleczyć i bezpiecznie iść dalej 
przez życie, nie mając wpisanego pod ich nazwiskiem czegoś w 
dokumentach prawnych ani w internecie, żeby jeszcze za lat dzie-
sięć czy dwadzieścia, ktokolwiek wejdzie w internet, taką sensację 
wyczytywał.  

To są sprawy trudne i społecznie poważne. W związku z tym 
konieczna jest prewencja. Prewencja w sensie formalnym oznacza 
także odpowiednie przeszkolenie. Trzeba bowiem doinformować i 
duszpasterzy, i nauczycieli, i wychowawców, i samych rodziców. 
Trzeba ich poinformować o ich prawach, przeszkolić o zasadach 
odczytywania sygnałów, które dziecko lub młody człowiek daje 
zawsze najpierw swoim bliskim. Tu już nie chodzi jedynie o pedo-
filię. Chodzi o różnorakie sygnały samotności, opuszczenia, bez-
radności, zagrożenia. Dziecko jest doskonałym psychologiem, mło-
dy człowiek też, jeśli czuje wsparcie rodziców, to przede wszyst-
kim w rodzinie chce z tego wsparcia korzystać, nie szuka go poza 
rodziną. Dla młodego człowieka rodzina jest pierwszą ochroną i 
pierwszym zabezpieczeniem. 

 
5. Potrzeba rozszerzenia tematu 
Pomoc rodzinie w przygotowaniu się do wyżej zarysowa-

nych funkcji jest niezwykle ważna. Chodzi jednak także o pomoc 
całemu społeczeństwu. Pamiętamy dyskusję na temat konkretnych 
wypowiedzi Arcybiskupa Józefa Michalika o potrzebie rozszerze-
nia perspektywy, w jakiej patrzymy na problem pedofilii. Trzeba 
bowiem rozszerzyć tę perspektywę, gdyż jest to kwestia szeroko 
rozumianego kryzysu rodziny, także kryzysu małżeństwa, za któ-
rymi często idzie zwykła bezradność młodego pokolenia. Z tej bez-
radności młodych, niestety, często powstają zachowania przestęp-
cze ze strony dorosłych: pornografia dziecięca, pornografia młodo-
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cianych, problem tak zwanych „galerianek”. Jest to też problem 
młodych ludzi, którzy próbują pozyskać jakieś pieniądze. Na co? 
Często wręcz na drobiazgi. Naruszona jest tu zupełnie proporcja 
pomiędzy dobrem, które młody człowiek chce pozyskać, a dobrem, 
które naraża na utratę, albo które wręcz traci. To jest nie tylko pro-
blem duchowy, ale także społeczny. Mówimy tu także, niestety, o 
pewnej kulturze seksizmu obecnej w mediach. Popatrzmy na re-
klamy: od wody mineralnej poprzez samochody, od rekreacji po-
przez kosmetyki, wszędzie jest pokazywane odsłonięte ciało, i to 
często w sytuacjach wręcz dwuznacznych. Prowokowane są tu 
zmysły człowieka, a nie jest chroniony duch człowieka. Gdy więc 
mówimy o prewencji, warto pamiętać, że mogą być działania pre-
wencyjne wpisane w normy prawne, w ustawy, w zarządzenia, w 
procedury. Są one potrzebne i zawsze będą służyły dobru. Od wpi-
sania czegoś w normy prawne o wiele ważniejsze jest jednak wpi-
sanie czegoś dobrego w nasze myślenie społeczne, w kulturę me-
dialną, edukacyjną, a także w myślenie o społecznym znaczeniu 
rodziny, o wychowaniu, o kształtowaniu dojrzałego człowieczeń-
stwa. Tego się nie uczyni skutecznie, jeśli się nie wróci do pierwszej 
Bożej myśli, do prawdy o człowieku, o rodzinie, do prawdy o życiu 
społecznym.  

Ilekroć mówimy o prewencji, zawsze powraca w tym kontek-
ście Boża myśl, Boża propozycja dla człowieka. Potrzebne jest wła-
ściwe jej odczytanie także w naszym pokoleniu oraz odważne jej 
przyjęcie przez różne środowiska, nie tylko z racji na wyznawaną 
wiarę, ale z racji na rozumność tej Bożej propozycji.  

Jeśli także w tym kierunku pójdą różne działania prewencyj-
ne, efekty będą dobre, odczuwalne i rozpoznawalne w życiu całego 
naszego pokolenia. Co daj, Panie Boże. 
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Mateusz Płotkowiak (UŚ) 

 
„Autorytet” jako pojęcie konieczne 

 
1. Sytuacja autorytetu 
Jacek Sieradzan swoją publikację pod tytułem Mit i magia autoryte-

tu1 podsumowuje następującymi słowami: „należy postawić pytanie: 
kto w ogóle potrzebuje autorytetów? Czy jest ktoś taki poza zaawan-
sowanymi wiekowo moralistami? Bezrobotni nie potrzebują autoryte-
tów, tylko pracy. Nie chcą słuchać zapewnień, że będzie lepiej, tylko 
konkretnych działań, które spowodują zmniejszenie bezrobocia. Cho-
rzy nie potrzebują autorytetów, tylko terapii i leków, które wyleczą ich 
z chorób. Uczniowie i studenci nie potrzebują autorytetów, tylko wie-
dzy, którą będą w stanie spożytkować w praktyce. Generalnie, ludzie 
nie potrzebują nadziei ani charyzmy, jakie otrzymują od autorytetów, 
tylko konkretów, dzięki którym lepiej im będzie się żyć”2. 

Autorytet istotnie znalazł się obecnie w niełatwej sytuacji, ze 
względu na istniejący silny trend obalania autorytetów. „Współ-
czesne media bezlitośnie obnażają wady i wpadki autorytetów. Bez 
skrupułów strącają je z piedestałów. Czasami wystarczy plotka, 
posądzenie i zwykła nieprawda aby zburzyć taki wizerunek”3. 

Sieradzan oprócz ironizującego wytykania wieku moralistom 
wprowadza interesujący i ważny trop dla współczesnego rozumie-
nia autorytetu. Wynika bowiem z takiej puenty, że autorytet, jak-
kolwiek według słownikowej definicji jest to uznanie, jakim cieszy 
się osoba lub instytucja, zmienia powoli swoje znaczenie i może 
być utożsamiany – jak to ma miejsce u Sieradzana – z autorytetem 
moralnym.  

                                                 
1 J. Sieradzan, Mit i magia autorytetu [w:] Mit autorytetu – autorytet mitu pod red. J. 

Sieradzana, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 71. 
2 Tamże s. 60.  
3 Czy potrzebujemy jeszcze autorytetów?, Strona internetowa Polskiego Radia 

http://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/895562,Czy-potrzebujemy-
jeszcze-autorytetow (dostęp 25.02.2014) 



28 
 

Zapewne pomogły do tego stanu doprowadzić również już 
wspomniane tendencje do obalania autorytetów, które mogą wynikać 
zarówno ze złej woli, jak i po prostu z coraz powszechniejszego obiegu 
informacji w tym również informacji mających na owo „uznanie” 
wpływ negatywny. Nie bez znaczenia dla kondycji autorytetów jest 
obecny model edukacji, o którym amerykański filozof Noam Chomsky 
pisze: „Jądrem edukacji w przypadku nauk jest wpoić studentom, że 
nie muszą uznawać autorytetów. Mają zadawać pytania, atakować i 
tworzyć nowe, słuszne idee. To niemal przeciwieństwo tego, co ma do 
zaoferowania rzeczywista edukacja, zorganizowana przede wszystkim 
w celu zaszczepienia ślepego posłuszeństwa autorytetom i wiary w 
interesy władzy”4. 

Taki model edukacji, który Slotedijk nazywa „schizoidalną grą” 
nie sprzyja ani pojawianiu się autorytetów, ani tym bardziej utrzyma-
niu autorytetu. To z kolei jest przykładem oderwania się pojęcia auto-
rytetu od instytucji, z którą tradycyjnie był kojarzony. Skoro zatem 
autorytet przestaje funkcjonować jako pojęcie skorelowane z instytu-
cją – w tym wypadku – uniwersytetu, a więc skoro uniwersytet nie 
ma autorytetu jako instytucja, nie funkcjonuje instytucjonalny autorytet, 
który mógłby się udzielić pojedynczym pracownikom instytucji. Ci 
zaś nie stają się autorytetami przez przynależność do instytucji, ale 
ewentualnie dzięki osobistej postawie.  

Podobnie rzecz się ma z innymi instytucjami tradycyjnie koja-
rzonymi z autorytetem, jak na przykład z Kościołem. W tym miej-
scu trzeba dodać, że im liczniejsza instytucja, im większy ma spo-
łeczny zasięg, tym łatwiej o dotyczące jej informacje, które postawią 
ją w negatywnym świetle. 

 
2. Rozbicie 
Mamy niewątpliwie do czynienia z pewnego rodzaju „zato-

mizowaniem” autorytetu, czego odrywanie się autorytetu od insty-
tucji na rzecz konkretnych osób jest jednym z przykładów. Kolej-
nych argumentów dostarczają badania coraz bardziej zawężające 
zarówno znaczenie, jak i rolę poszczególnych typów autorytetów.  

                                                 
4 Cytat za: J. Sieradzan, Mit i magia autorytetu, s. 45.  
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W klasyfikacji tworzonej przez pedagogikę mowa jest o pięciu 
rodzajach autorytetów: 

1. autorytet oparty na doświadczeniu życiowym wychowawcy, 
czyli na jego wiedzy, wykształceniu, zdolnościach i mądrości; 

2. autorytet desygnowany, odnoszący się do pozycji społecznej 
wychowawcy, wynikający z uznania dla jego stanowiska bądź funkcji; 

3. autorytet oparty na nieformalnych umowach, zaufaniu, 
kontraktach, które wychowawcy zawierają w codziennych interakcjach 
ze swoimi wychowankami; 

4. autorytet wypływający z władzy, którą posiada osoba 
sprawująca zwierzchnictwo nad innymi ludźmi; 

5. autorytet emocjonalny, wynikający z uczuć szacunku, miłości 
bądź też obawy czy lęku wobec wychowawcy5. 

Wyraźnie widać jak dalece różne postawy mogłyby zmieścić 
się w kolejnych punktach powyższej klasyfikacji. Autorytet wy-
pływający z władzy daleki jest od pochodzącego z doświadczenia. 
Autorytet wynikający z szacunku niepodobny jest do tego, który 
wynika z lęku (choć powyższe wyliczenie umieszcza je w tym sa-
mym punkcie).  

Do tego rozdrobnienia i rozczłonkowania autorytetu na różne 
funkcje i okoliczności dopowiedzieć można, cytując Sieradzana, że 
jest „za dużo postaci pretendujących do roli autorytetu, co wpro-
wadza chaos i niepewność”6. Ich wielość nie musi być uciążliwa, 
choć z pewnością rozpoznanie swojego autorytetu w grupie pre-
tendentów wymaga czasu i wysiłku. Natomiast ta sama wielość jest 
matematycznie zasadną przyczyną, z której wynika upadek licz-
nych „autorytetów”. 

„Bezrobotni nie potrzebują autorytetów, tylko pracy (…) cho-
rzy nie potrzebują autorytetów, tylko terapii (…) studenci nie po-
trzebują autorytetów, tylko wiedzy” pisze Sieradzan, który nie bie-
rze pod uwagę, że zarówno praca, jak w wiedza pochodzą nie z 
wirtualnej – jak w wizji Karla Poppera – rzeczywistości wiedzy7, 

                                                 
5 Por. Miligram S., Posłuszeństwo wobec autorytetu, tłum. M. Hołda, WAM, 2008. 
6 J. Sieradzan, Mit i magia autorytetu, s. 46. 
7 Por. Popper K., Wiedza Obiektywna, tłum. A. Chmielewski, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2002. 
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ale pochodzą od ludzi i – co bodaj jeszcze ważniejsze – przychodzą 
przez ludzi. Nastawiając więc uszu w poszukiwaniu jakiejkolwiek 
wiedzy zmuszeni jesteśmy zdecydować się przede wszystkim ko-
muś zaufać, by móc ewentualnie później obdarzyć go uznaniem 
(będącym w definicji autorytetu). Tymczasem Stanisław Siekierski 
raportuje, że „37% młodych Polaków nie ma żadnego autorytetu”8, 
a z kolei „badania CBOS pokazały, że zaledwie 14% Polaków ufa 
innym ludziom”9.  

Rozczarowanie Sieradzana autorytetem, który próbuje zastą-
pić pragmatyką i utensyliami podobne jest do opisywanego przez 
Jaspersa rozczarowania Kleitofona Sokratesem.  

„Mówi (…) Kleitofon do Sokratesa: żaden człowiek nie 
pobudza w dążeniu do cnoty tak jak ty. Jesteś niezastąpiony dla 
kogoś, kto jeszcze nie dąży do cnoty. Ale jeśli ktoś otrzymał już 
impuls, wówczas możesz się stać dlań niemal przeszkodą na 
drodze do osiągnięcia najwyższej cnoty. Sokrates powinien 
odstąpić więc w stosunku do niego od dyskusji inspirujących oraz 
przygotowujących i przekazać to, co musi nastąpić po tym 
przygotowaniu. Kleitofon pragnie otrzymać wskazówki. Ukazuje 
się tu w łagodnej formie wciąż powracający problem: żąda się od 
filozofii czegoś, czego nie może ona spełnić, i daje się wyraz swemu 
rozczarowaniu. Wymaga się od niej gotowej prawdy, do źródeł 
której można dotrzeć jedynie poprzez wewnętrzny proces 
myślenia”10. 

Konsekwentne są poglądy Jaspersa na wszystkie opisywane 
przez niego autorytety, pisze on: „Autorytety te stają się dla nas 
punktem orientacyjnym, a nie wzorem do naśladowania”, ponie-
waż nie ma gotowych przepisów na życie, nie istnieją całkowicie 
obiektywne i niezależne od przygodnych okoliczności algorytmy 
postępowania, które zapewniłyby sukces którejkolwiek z przeja-
wianych przez człowieka aktywności.  

                                                 
8 Za: J. Sieradzan, Mit i magia autorytetu, s. 46. 
9 Za: J. Sieradzan, Mit i magia autorytetu, s. 48. 
10 K. Jaspers, Autorytety. Sokrates, Budda, Konfucjusz, Jezus, tłum. P. Bentkow-

ski i R. Flaszak, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 31. 
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Świetnymi przykładami autorytetów bez recepty na wszystko są 
odpowiednio: otwierający i zamykający tekst Jaspersa o autorytetach 
Sokrates i Jezus. Niespodziewanie wiele wspólnego mają ci dwaj, z któ-
rych jeden był filozofem, drugi – przywódcą ruchu religijnego. Żaden z 
nich nie funkcjonuje w swoim środowisku jako dyspozytariusz wiedzy 
na każdy temat. Obydwaj mają uczniów, z którymi prowadzą ważkie 
rozmowy, którym stawiają fundamentalne pytania i którym udzielają 
rad. Jednocześnie – jak zauważa Jaspers – „Żadnego z nich nie interesu-
ją spekulacje metafizyczne ani wiedza naturalna. Jest wiele dziedzin 
wiedzy, której w ogóle nie chcą posiąść”11. Ich biografie również nie 
wskazują na to, by byli ludźmi sukcesu. Przeciwnie: każdy z nich, za-
równo Sokrates jak i Jezus zostali skazani na śmierć w majestacie obo-
wiązujących wówczas praw, po procesach, w których oskarżycielami 
byli przedstawiciele ich społeczności. Również obydwaj mogli mieć 
możliwość uniknięcia śmierci. Jednak – pisze Jaspers – zdobyli „autory-
tet dzięki swym postawom, czynom, doświadczeniom bytu i wymaga-
niom, na które odtąd kierują spojrzenie filozofujący ludzie, jeśli znajdą 
się one w centrum zainteresowań”12. 

Raz jeszcze cytat z Sieradzana: „należy postawić pytanie: kto 
w ogóle potrzebuje autorytetów? Czy jest ktoś taki poza zaawan-
sowanymi wiekowo moralistami?” 

Jeżeli rzeczywiście doszłoby do zawężenia pola znaczeniowe-
go autorytetu tak, by ze znaczeń szerokich, dyskusyjnych, nietrwa-
łych został sam tylko rdzeń semantyczny, mogłoby się okazać, że 
autorytet jest kategorią istotną jedynie ze względu na swój wymiar 
moralny. 

 
3. Jak działa autorytet?  
Z opowieści Jaspersa o Sokratesie wyłaniają się kolejne rele-

wantne aspekty autorytetu. Tradycyjnie kojarzony z rozwagą i po-
ważaniem, autorytet – w osobie Sokratesa – przedstawia się jako 
postać obdarzona specyficznym poczuciem humoru i dystansem 
wobec kwestii pierwszorzędnych dla jego własnego środowiska. 
Oprócz tego, że brak filozofowi było zainteresowania dla „wiedzy 

                                                 
11 Tamże, s. 163. 
12 Tamże, s. 155. 
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naturalnej”, równie mało przejawiał on troski o pryncypia będące 
motywacją działania ateńskiej społeczności. Powiada Sokrates: 
„Posłucham boga raczej aniżeli was i póki tchu starczy, póki sił, 
bezwarunkowo nie przestanę filozofować i was pobudzać, i poka-
zywać drogę każdemu, kogo tylko spotkam, mówiąc jak to zwykle, 
że ty, mężu zacny, obywatelem będąc Aten, miasta tak wielkiego i 
tak sławnego z mądrości i siły, nie wstydzisz się dbać i troszczyć o 
pieniądze, abyś ich miał jak najwięcej, a o sławę, o cześć, o rozum i 
prawdę, i o duszę, żeby była jak najlepsza, ty nie dbasz i nie trosz-
czysz się o to?”13. Dystans wobec spraw, którymi zajmują się Ateń-
czycy wyraża Alkibiades słowami „Otóż musicie wiedzieć, że jemu 
na pięknościach nie zależy nic, ani troszkę; nikt by nie uwierzył, jak 
on tym pogardza, a tak samo majątkiem i wszystkim tym, co hołota 
za wielkie szczęście zwykła uważać. On to wszystko ma za nic, 
powiadam wam, on całe życie z ludzi podrwiwa i żartuje z nich 
sobie”14. Przystoi więc autorytetowi żart, nawet, jeśliby dotyczył 
spraw w powszechnej opinii ważkich; być może właśnie taka forma 
wyrazu najdobitniej dowodzi prymatu ducha nad materią.  

Autorytet nie opiera się jedynie na dystansowaniu wobec 
spraw uznanych – w opinii społeczeństwa – za istotne. Gdyby tyl-
ko do tego ograniczyć autorytet, nie różniłby się on od satyryka lub 
paszkwilanta. W obecnych warunkach mediatyzacji wiedzy i 
wszelkiego przekazu mogą pojawiać się wątpliwości co do różnic 
między autorytetem a idolem, albo postacią stawianą za wzór do 
naśladowania. Autorytet – jak pisze Jaspers – nie służy do naśla-
dowania. Nie na tym polega jego sprawcza siła wobec jego 
uczniów. Jeśliby uznać za autorytety, jak życzy sobie tego egzy-
stencjalista Jaspers, Sokratesa i Jezusa, albo – jak to ma odwzoro-
wanie w badaniach społecznych Polaków – papieża, nie sposób 
naśladować żadnej z tych osobowości, ponieważ niemożliwe jest, 

                                                 
13 Platon, Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton, tłum. W. Witwicki, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, za: portal edukacyjny Edukator 
www.edukator.pl/Obrona-Sokratesa,5397,offset,3,object,9048.html (dostęp 
20.03.2014). 

14 Platon, Uczta, tłum. W. Witwicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1957, za: portal edukacyjny Edukator www.edukator.pl/Opowiesc-
Alkibiadesa-o-Sokratesie,5402,offset,2,object,9058.html (dostęp 20.03.2014). 
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abyśmy wszyscy zostali obywatelami antycznych Aten, założycie-
lami Kościoła, ani choćby jego namiestnikiem. Autorytet powinien 
służyć jako punkt odniesienia, jako azymut, przyczyna refleksji. Z 
kolei sutkiem tej refleksji powinna być głęboka, wewnętrzna prze-
miana. Sokrates pyta: „nie wstydzisz się dbać i troszczyć o pienią-
dze, abyś ich miał jak najwięcej, a o sławę, o cześć, o rozum i praw-
dę, i o duszę, żeby była jak najlepsza, ty nie dbasz i nie troszczysz 
się o to?”, na co odpowiada Alkibiades: „Bo on na mnie wymusza 
to przeświadczenie, że ja tyle braków mając, zamiast dbać o swoje 
niedostatki, sprawami Aten się zajmuję. Tedy sobie uszy gwałtem 
zatykam, jak przed Syrenami, i uciekam, żebym się tam przy nim 
nie zasiedział i nie zestarzał na miejscu. I ja wobec tego jednego 
człowieka doznałem uczucia, o które by mnie nikt nie posądził, 
uczucia wstydu. Ja się jego jednego wstydzę...”15. Otóż wstyd wła-
śnie, przeświadczenie o własnej zasadniczej ułomności jako istoty 
ludzkiej jest pokłosiem kontaktu z autorytetem. Kolejny z Jasper-
sowych autorytetów, Konfucjusz, powiada: „Kto ostro sobie same-
mu błędy wyrzuca i nieskory jest do ganienia innych, ten oddala od 
siebie niezadowolenie”, wyraźnie dając do zrozumienia, że wstyd 
wynikający ze świadomości własnych ułomności należy właściwie 
rozpoznać i umiejętnie zagospodarować, tak, aby dzięki niemu po-
znać cel pracy nad sobą. Takie zaś wyselekcjonowanie własnych 
powodów do wstydu, świadomość ich przynależności do konkret-
nej (własnej) osoby, nie może przynieść w rezultacie projekcji wła-
snych przywar na osoby postronne, a świadomość własnych słabo-
ści powinna skutkować wyrozumiałością dla cudzych błędów. 

Dystans wobec spraw przyziemnych jest wspólny dla nauk 
Jezusa i Sokratesa. „W obliczu wymogu podążenia za Bogiem do 
Królestwa Bożego wszelkie inne zadania tracą znaczenie. Zapew-
nienie utrzymania, przysięga przed sądem, panowanie prawa, 
prawo własności — wszystko to jest nieważne”16.  

Pytanie, które stawia Ateńczykom Sokrates: „nie wstydzisz 
się dbać i troszczyć o pieniądze, abyś ich miał jak najwięcej, a o 
sławę, o cześć, o rozum i prawdę, i o duszę, żeby była jak najlepsza, 

                                                 
15 Tamże. 
16 K. Jaspers, Autorytety, s 136.  
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ty nie dbasz i nie troszczysz się o to?” pojawia się, w nieco innej 
formie, choć w tym samym duchu, w Ewangelii św. Marka: „Cóż 
bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swo-
ją duszę utracić?” (Mk 8 36)17.  

Kolejną styczną działania tych dwu: Jezusa i Sokratesa, jest 
troska o uczniów i dążenie do prawdy. „Sokrates pragnął wycho-
wywać. Wychowanie nie jest dla niego przypadkowym procesem 
wywołanym przez wiedzącego w niewiedzącym, ale jest żywiołem, 
w którym jednostki, dochodząc wspólnie do prawdy, osiągają sa-
mopoznanie. Młodzieńcy pomagali mu, jeśli on chciał im pomóc. 
Odbywało się to metodą odkrywania problemów w rzeczach na 
pozór oczywistych, pobudzania wątpliwości, zmuszania do myśle-
nia, uczenia poszukiwania, stawiania pytań i nieuchylania się 
przed odpowiedziami, na gruncie podstawowej wiedzy, że to 
prawda łączy ludzi”18. Dążenie do prawdy jest równie silnie akcen-
towane przez Jezusa, co wyraża ewangelista Jan słowami „poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32)19. 

 
4. Cechy autorytetu 
Lektura Obrony Sokratesa zaskakuje obrazem głębokiej i żarli-

wej religijności antycznego filozofa. „Posłucham boga raczej aniżeli 
was i póki tchu starczy, póki sił, bezwarunkowo nie przestanę filo-
zofować i was pobudzać, i pokazywać drogę każdemu, kogo tylko 
spotkam”20. Sokrates wierzył, ufając słowom wyroczni delfickiej, że 
jego powołaniem jest wołać o prawdę. Znamienne jest, że wśród 
zarzutów pojawiających się w procesie mającym tragiczny finał w 
wyroku kary śmierci, przewija się również zarzut „bezbożności”. 
Sokrates głęboko wierzył w boski nakaz poszukiwania prawdy. W 
trakcie procesu Melit zarzucał mu, że nie dość wierzy w bogów 
(greckich), a zajmuje się sprawami boskimi. Słuszna, choć niesku-

                                                 
17 Biblia Tysiąclecia 
18 K Jaspers, Autorytety, s. 7.  
19 Biblia Tysiąclecia  
20 Platon, Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton, tłum. W. Witwicki, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, za: portal edukacyjny Edukator 
www.edukator.pl/Obrona-Sokratesa,5397,offset,3,object,9048.html (20.03.2014). 
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teczna, była sokratejska argumentacja, że nie mogą istnieć sprawy 
boskie, jeśliby nie istnieli bogowie.  

Prawda ma przymioty boskie również w nauczaniu Jezusa, 
skoro mówi On „Ja jestem (…) prawdą” (J 14 6)21. Dążenie do 
prawdy jako wyraz posłuszeństwa woli boskiej, będące jednocze-
śnie przejawem troski o drugiego człowieka wspólne jest dla czte-
rech opisywanych przez Jaspersa autorytetów. Konfucjusz mówi: 
„Jeśli nie będziesz nauczał kogoś, kto na to zasługuje, zgubisz 
człowieka”. Autorytety Jaspersa gromadzą dookoła siebie uczniów, 
których nakłaniają do poszukiwania prawdy. Sokrates, twórca i 
wirtuoz metody majeutycznej, był przekonany o tym, że prawda 
rodzi się podczas dyskusji, a swoją rolę pojmował jak działanie 
akuszerki. Trudno jednak myśleć o jego postępowaniu inaczej, niż, 
że było karkołomne i kuriozalne: otóż ten, który wychodził na ulice 
swego miasta po to, by nawoływać do umiłowania mądrości 
przedstawiał się zarazem jako ten, który niczego nie wie. Delficka 
wyrocznia zawyrokowawszy o nim, że jest najmądrzejszym z ludzi 
wprowadziła – być może najistotniejsze dla roli autorytetu – roz-
różnienie między wiedzą i mądrością. Oto czym różni się nauczy-
ciel-autorytet od encyklopedycznego zbioru wiedzy. Mądrość, jeśli 
jest pochodną wiedzy, to wyłącznie dzięki – jak powiada Konfu-
cjusz – „świadomości rozmiarów własnej ignorancji”.  

Tym donioślejsza staje się nauka autorytetu, im bardziej 
świadoma jest ograniczeń ludzkiej, w tym własnej, kondycji. Podjąć 
się zadania nauczania, pozostając w świadomości własnych ograni-
czeń, nie tuszując ich, ani nie unikając o nich wzmianki („Prostak 
błędy swe barwnie przystraja” Konfucjusz), oto najtrudniejsze za-
danie nauczyciela.  

 
5. Co daje autorytet? 
Kiedy Sokrates zwraca uwagę na motywacje i cele pyta: „mę-

żu zacny, obywatelem będąc Aten, miasta tak wielkiego i tak sław-
nego z mądrości i siły, nie wstydzisz się dbać i troszczyć o pienią-
dze?”. To pytanie, jeśliby je potraktować jako synekdochę, byłoby 
pars pro toto pytaniem o stosunek do wszelkiego rodzaju posiada-

                                                 
21 Biblia Tysiąclecia 
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nia, które – jak uważał Diogenes – za każdym razem wiąże obu-
stronnie, to znaczy rzecz posiadana jest związana prawem ze swo-
im posiadaczem, ale jednocześnie wiąże (krępuje?) swojego posia-
dacza. Józef Tischner w Historii filozofii po góralsku przedstawia tę 
kwestię w następujący sposób: „Bryjka Józek z Ochotnice – nas 
podhalański Diogenes – był cłekiem ślebodnym. Nie doł se dusy 
przywiązać przez ziemskie bogactwa. Jak nojmniej mieć, a jak noj-
bardziej być. To, co mos, mo i ciebie. Mos pole, juz-eś przywiązany 
do pola. Mos las, juz-eś przywiązany do lasa. Mos babe, juz-eś 
przywiązany do spodnicy. A jak cie tak to syćko powiąze, to ani się 
spostrzezes, ze ni mos juz siebie. A wte takiś, jak ten cień. Wse nie 
swój. Wse cudzy”22. Przywiązanie do materialnych korzyści, które 
Sokrates wytyka Ateńczykom, niesie ze sobą ryzyko utraty wolno-
ści. Zatem odcięcie się od tego typu przywiązań czy zobowiązań, 
poza tym, że daje czas – jak powiada Sokrates – by zatroszczyć się 
„o duszę, aby była lepsza”, pozwala ponadto cieszyć się prawdzi-
wą wolnością. W owej wolności proponowanej przez autorytety 
Jaspersa nie ma natomiast niczego anarchistowskiego, hipisow-
skiego, ani mającego znamiona abnegacji. Zarówno Jezus jak i So-
krates pouczają o słusznych obowiązkach wobec społeczeństwa. 
Jezus pytany – być może podchwytliwie, by zostać przyłapanym na 
jakimkolwiek przejawie buntu wobec imperialnej rzymskiej biuro-
kracji – o płacenie podatków, odpowiada, by oddać cezarowi to, co 
należy do cezara. Sokrates w swojej mowie obronnej przed sądem 
przypomina, że będąc obywatelem Aten został wysłany jako żoł-
nierz na wojnę i wywiązał się ze swoich obowiązków, że kiedy 
„dziesięciu owych wodzów za to, że nie ratowali poległych w bi-
twie morskiej” Ateńczycy chcieli „sądzić chcieli bez rozpoznania 
sprawy, wbrew prawom”, on sam protestował i stawał w obronie 
prawa; że ponadto nigdy, aż do owej rozprawy sądowej, gdy za-
rzucono mu bezbożność i psucie młodzieży, nigdy wcześniej nie 
stawał przed sądem w charakterze oskarżonego.  

Najdobitniejszym przykładem praworządności i lojalności 
wobec wymogów norm społecznych, jaki jest wspólny dla autory-

                                                 
22 J. Tischner, Historia filozofii po góralsku, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2010, s. 16. 
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tetów Jaspersa jest przyjęcie wyroku śmierci i nie skorzystanie ze 
sposobności uniknięcia egzekucji tego wyroku. Wynika z tego, że 
wolność jaką dysponują autorytety niepodobna jest do trywialnego 
wyobrażenia o całkowitej dowolności postępowania. Taka jednak 
wolność uwalnia od wszystkiego, co nie jest konieczne, ani w isto-
cie swojej najważniejsze.  

Oprócz wolności, autorytet oferuje prawdę. Dla Sokratesa 
prowadzenie dysput było „żywiołem, w którym jednostki, docho-
dząc wspólnie do prawdy, osiągają samopoznanie”. Widać w po-
wyższym cytacie zarówno troskę o drugiego człowieka, otwarcie 
na jego – wyrażane w dialogu – potrzeby i opinie, widać wspólny 
dla uczestników dysputy cel: poznanie jako sposób na dotarcie do 
prawdy, widać wreszcie – konieczne dla rozpoznania własnych 
ograniczeń i ich skutków – zwrócenie uwagi na siebie, skupienie na 
własnym „ja”, imperatyw bardzo głęboko zakorzeniony z kulturze 
greckiej, pojawiający się na frontonie świątyni delfickiej: „poznaj 
samego siebie”. O prawdzie, która w rygorach myślenia grackiego 
pojawia się na ogół jako owoc poznania, ale również – choć rzadko 
i w sytuacjach wyjątkowych – jako objawienie woli bogów, o 
prawdzie – choć w innym kręgu kulturowym, pośród żydów żyją-
cych w przekonaniu, że ich praprzodek Mojżesz rozmawiał z jedy-
nym Bogiem twarzą w twarz, mówił Jezus w odpowiednio od-
mienny sposób, zwracając uwagę na jej boskość, ale i na jej wyzwa-
lający charakter („prawda was wyzwoli”).  

Po raz kolejny docieramy w myśleniu o autorytetach do puen-
ty, którą jest wolność. Tak jak brak zbędnych zobowiązań uwalnia 
od zbędnych trosk, oferując wolność, tak i prawda, o którą autory-
tety zabiegają, jest propozycją wolności.  

 
6. „Autorytet” Jaspersa a słownikowa definicja autorytetu 
Egzystencjalista Jaspers prowadzi swój wywód na temat auto-

rytetów charyzmatycznie i z imponującą konsekwencją. Jednak 
relacja stanowiska, które zajmuje wobec pojęcia „autorytetu” zdefi-
niowanego przez słownik nastręcza pewnych trudności.  

Ich wyjaśnienia można szukać w dwoistej naturze języka, któ-
rą szwajcarski językoznawca Ferdynand de Saussure określał po-
działem na langue (język jako gramatyczny i leksykalny system) i 
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parole (mowę, a więc przykład konkretnego użycia środków języ-
kowych). Prace de Saussure’a dały początek rozwojowi szkoły 
strukturalistycznej (w dziedzinie językoznawstwa), pracującej nad 
kolejną zaproponowaną przez Szwajcara dychotomią widoczną w 
systemie języka (w langue), nad rozdźwiękiem, różnicą pomiędzy 
signifié (znaczonym) i signifiant (znaczącym). W tym ujęciu signifié 
jest istotą rzeczy, jest obiektem, który istnieje, i na określenie które-
go język potrzebuje wytworzyć opisujące, nazywające go słowo – 
signifiant. Konsekwencją takiego rozumienia kwestii języka jest 
konstatacja, że słowa opisują nie pojedyncze zjawiska, ale pewne 
zbiory lub klasy przedmiotów. Tak na przykład leksem (słowo) 
„stół” oznacza nie tylko jeden, konkretny mebel, o którym chcemy 
mówić, ale jest określeniem wszelkich możliwych stołów, dowol-
nego kształtu, koloru, zastosowania, etc, etc. Podobnie rzecz się ma 
z wszystkimi występującymi w słowniku słowami (leksemami) – 
opisują one raczej zbiór zjawisk lub przedmiotów dających się na-
zwać tym samym słowem, niż konkretne przypadki.  

Definicja autorytetu, która w większości słowników opiera się 
na „uznaniu, jakim cieszy się osoba lub instytucja”, jest na tyle po-
jemna, że wcale nierzadko spotykaną okolicznością użycia tego 
leksemu jest fraza „autorytet w dziedzinie [jakiejś]”. Idąc tym tro-
pem – autorytety, o których pisze filozof i egzystencjalista Jaspers mo-
głyby być sprowadzone do roli autorytetów w dziedzinie filozofii i eg-
zystencjalizmu. O tym zaś, czy „bycie”, „istnienie” jest kwestią istotną i 
jak wysoki jest tej kwestii priorytet zdecydować trzeba indywidualnie. 
Interesujący jest jednak fakt, że kiedy socjologowie badający obecność 
autorytetów lub potrzebę autorytetów w społeczeństwie i nie precyzu-
ją, o jakiej dziedziny autorytet im chodzi, udzielane w tych badaniach 
odpowiedzi wydają się mieć wydźwięk jednoznacznie moralny.  

 
Streszczenie 
Znaczenie pojęcia „autorytetu”, podobnie jak znaczenia wielu 

innych słów, ewoluuje. Pojawiają się coraz to nowe konteksty, w 
których słowo „autorytet” może się pojawiać, dlatego też możliwe 
stają się istotne przesunięcia semantyczne. Niniejsza praca opiera 
się zarówno na nowych wynikach badań i sondaży, jak i na histo-
rycznej, sprzed półwiecza, napisanej przez Jaspersa propozycji ro-
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zumienia istoty autorytetu, by podjąć próbę odnalezienia sedna, 
rdzenia tego pojęcia.  

 
Summary 
Authority as a necessary concept  
Meaning of "authority" evolves like many other words mean-

ings. There are more and more contexts in which the word "author-
ity" may appear, therefore relevant semantic shifts are possible. 
This work is based both on latest research results and surveys, as 
well as on historical written by Jaspers proposal of understanding 
the essence of authority, to attempt to find the heart, the core of this 
concept. 
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Karolina Mytkowska (UJ)1 

 
Autorytet moralny w literaturze polskiej XX wieku 

 
„Trzeba od każdego wymagać tego, co on może wykonać - podjął Król. 

- Autorytet polega przede wszystkim na rozsądku”. 
Antoine de Saint-Exupéry 

 
Introdukcja 
Rozważając znaczenie autorytetu moralnego w życiu ludz-

kim, należy rozpocząć od objaśnienia jego istoty. Jedna z definicji 
podaje2, iż pojęciem tym możemy określać jednostkę z zasłużonym, 
osobistym dorobkiem, uznawanym w środowisku za prawidłowy i 
godny naśladowania. Stanowi wartość moralną bez przypisywa-
nych korzyści3. Jest to zatem wzorzec, punkt odniesienia, wywiera-
jący wpływ na innych członków wspólnoty4, np. czytelników kon-
kretnego typu literatury, którzy utożsamiają się z owym wzorcem i 
starają się wdrożyć we własne życie jego elementy, dążąc do osią-
gnięcia wspomnianych wcześniej przymiotów. 

Każda z minionych epok charakteryzowała się odmiennymi 
poglądami, mającymi odbicie niemal we wszystkich dziedzinach 
życia. Różnice te szczególnie wyraźnie odzwierciedlają się w ów-

                                                 
1 mgr Karolina Mytkowska – ur. 1989 r. w Łodzi. Absolwentka polonistyki na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie doktorantka literaturoznawstwa 
na tejże uczelni. Autorka tekstów: Samotność umierających w literaturze polskiej XX 
wieku [w:] Samotność: rzeczywistość czy fikcja?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013), Por-
tret ojca w literaturze polskiej XX wieku [w:] Ojcostwo: powołanie czy zadanie?, red. J. 
Zimny, Stalowa Wola 2013) oraz Jan Paweł II-refleksje muzyczne [w:] Musimy od siebie 
wymagać, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014). Uczestniczka konferencji ogólnopol-
skich i międzynarodowych. Zainteresowania badawcze to: literatura współczesna, 
związki poezji i muzyki, życie i twórczość Witolda Hulewicza. 

2 Por. M. Chodkowska [et al.], Autorytety moralne młodzieży studiującej, „Fo-
rum Oświatowe” 1 (2008), s. 83-99.  

3 I. Majewska-Opiełka, Autorytet w czasach technologii, „Edukacja i Dialog” 
9(2007), s. 13-14. 

4 A. Piekarska, Sztuka wywierania wpływu i autorytet, „Głos Pedagogiczny” 
2(2010), s. 26-29.  
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czesnych wzorcach osobowych, gdyż w zależności od programu 
ideowego epoki, literatura eksponowała określone cechy bohate-
rów5. Na przykład kultura średniowieczna hołdowała tradycji ry-
cerskiej6, a bohaterowie pozytywistyczni7 byli gorliwymi społecz-
nikami. Kreacje literackie na ogół stanowiły swoistą odpowiedź 
                                                 

5 Niewątpliwie godna podziwu jest postać Hioba z Biblii. Ów głęboko wie-
rzący człowiek cieszył się wielkim bogactwem, zdrowiem i wspaniałą rodziną. 
Bóg nagradzał go za jego wielką wiarę, uczciwość, sprawiedliwość i pogardzanie 
najmniejszym grzechem. Dla Hioba normą postępowania były zasady wiary i 
Boże przykazania. Patrzący na to Szatan skłonił Boga, by ten wystawił swego 
sługę na próbę. Tak też się stało. Na Hioba zaczęły spadać nieszczęścia. Najpierw 
siły zła odebrały mu majątek, potem wymarła mu rodzina, aż w końcu sam za-
chorował. Mimo tych wszystkich katastrof, człowiek ten nie zaparł się Boga i 
wszystko przyjmował z pokorą, ufając, że cierpienie, którego doświadcza, to 
trudny do zrozumienia Boży zamysł. Za jego wielką i głęboką wiarę Bóg obda-
rzył go wielkim szczęściem - przywrócił mu wszystko, co utracił. Innym wzor-
cem godnym naśladowania jest Prometeusz. Oto tytan jako jedyny zauważył 
ludzką marność i niedołęstwo, postanowił pomóc człowiekowi, ośmielił się wy-
kraść bogom olimpijskim ogień i oddać go tym, którzy go na prawdę potrzebują 
do życia. Przechytrzył on także Zeusa, który z proponowanych mu przez ludzi 
ofiar wybrał zakamuflowane kości i tłuszcz. W tym momencie boski gniew nie 
znał granic. Prometeusz został skazany na okrutne męki. Przykuto go do skał 
Kaukazu, gdzie każdego dnia przylatywał drapieżny ptak, który wydziobywał 
mu wątrobę, ta zaś każdej nocny odrastała. Po wielu latach nieopisanego cier-
pienia, Herkules uwolnił tytana. Postawa prometejska to postawa bezinteresow-
nej pomocy słabszym z narażeniem własnego życia. W Prometeuszu próżno 
szukać egoizmu, bardziej pasują do niego określenia takie jak: altruizm, empatia, 
wielkoduszność, heroizm i poświęcenie.  

6 W Pieśni o Rolandzie również mamy do czynienia z człowiekiem pełnym 
ofiarności i poświęcenia. Dla średniowiecznego rycerza na pierwszym miejscu 
stał Bóg, Ojczyzna i honor. Zapalony patriota i wierzący katolik trzymał się kon-
sekwentnie zasad kodeksu rycerskiego. Największym wyróżnieniem dla Rolan-
da była śmierć na polu walki z saraceńskimi wrogami. Za jego wierność i odda-
nie aniołowie unieśli jego duszę do nieba.  

7 Z konfliktem pokoleń i dążeń mamy do czynienia w noweli pt. Doktor Piotr. 
Młody Piotr Cedzyna, dzięki ciężkim ojcowskim staraniom, kończy studia w 
Szwajcarii. Mimo ciekawej propozycji pracy w Anglii, postanawia jednak zostać 
w Polsce przy swym ukochanym tacie Dominiku. Jednak jego decyzja ulega 
diametralnej zmianie, gdy dowiaduje się, że ojciec oszukiwał pracowników ce-
gielni, by móc przesyłać synowi więcej pieniędzy na studia. Piotr nie może tego 
zaakceptować i postanawia wyjechać do pracy, by wrócić robotnikom „ukra-
dzione” pieniądze.  
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artystów na bolączki i wady społeczeństwa – piętnowały je i wska-
zywały właściwy sposób postępowania. Pomimo licznych rozbież-
ności w pojmowaniu autorytetu, można pokusić się o zsyntezowa-
nie jednego uniwersalnego wzorca na miarę naszych czasów, gdzie 
wartości moralne zostały odsunięte na bok. Na przełomie stuleci 
literatura dostarczała czytelnikom licznych utworów parenetycz-
nych, ukazując najwłaściwszy – według panujących przekonań i 
norm – model postaw. 

W kontekście tego, autorytetem moralnym można określić 
postawę człowieka wypracowaną najczęściej poprzez postępowa-
nie, poglądy, czy też głoszone przekonania, będące odnośnikiem 
dla innych osób. Należy przy tym jednak podkreślić, iż autorytet 
jest wartością subiektywną, dla każdego nieco odmienną znacze-
niowo i kształtującą się pod wpływem środowiska, w jakim egzy-
stuje człowiek, wartości wpajanych w rodzinie, a także osobistych 
dążeń i poglądów8. Dlatego właśnie niniejsze opracowanie stanowi 
prezentację wybranych przykładów autorytetów moralnych w lite-
raturze polskiej XX wieku. Mam świadomość, iż wzorce te mogą 
być jeszcze pomnażane, jednakże ramy objętościowe pracy pozwa-
lają jedynie na fragmentaryczne omówienie tego zagadnienia. 

 
                                                 

8 Już w młodzieńczych latach poszukujemy kogoś, kogo możemy podziwiać, 
naśladować i prosić o radę. Przede wszystkim potrzebujemy autorytetu, który 
nas czegoś nauczy, którego będziemy mogli nazwać „mistrzem”. Dorastamy w 
otoczeniu najbliższej rodziny. Rodzice to pierwsi wzorce osobowe, jakie pozna-
jemy. Kiedy jednak osiągamy pewną dojrzałość, okazują się oni być niewystar-
czającymi nauczycielami i przewodnikami. Wręcz odchodzimy od rodzicielskich 
ideałów, by znaleźć siebie. Poszukujemy bliższych nam autorytetów. I tutaj za-
czyna się problem - gdzie ich szukać? Przede wszystkim pojawia się brak ścisło-
ści w określaniu pewnych wartości, młody człowiek nie widzi często granicy 
między dobrym a złym postępowaniem. Wiele razy zdarza się tak, że to drugie 
jest cool i trendy. Ci, których rodzice i nauczyciele dobrze przysposobili do życia, 
potrafią jednak odróżnić, co jest wartościowe, a co komercyjne. Tacy ludzie się-
gają po literaturę, w której wydaje się być najwięcej postaci godnych do naśla-
dowania. Samo poszukiwanie odpowiedzi w dziełach literackich pomaga zro-
zumieć pewne problemy. Zwrócić jednak należy uwagę, że w książkach spoty-
kamy niekiedy skrajne postawy, niektóre zachowania nie są przekładalne na 
współczesność, ale duża liczba owych postaw umożliwia ciągłe poszukiwanie i 
budowanie własnego moralnego wzorca. 



44 
 

1. Autorytet – przegląd definicji 
Słowo autorytet posiada kilka znaczeń. Spotykany jest jako 

określenie poręczenia czy uwierzytelnienia9. Również używane 
jako wzór, wpływ, godność oraz rada, czy orzeczenie10. Jednak naj-
częściej jest synonimem wzoru, wpływu11. Autorytet wywodzi się 
od łacińskiego słowa augeo, które złączone jest z greckim auksano. 
Tak jedno, jak i drugie oznaczaja „powodować wzrost”, „rozwijać, 
powiększać”. Tym, co zawiera każde z nich jest rzeczywistość 
wzrostu. Stąd elementem podstawowym każdego autorytetu, zapi-
sanym w tej rzeczywistości jest pomoc we wzroście, praca dla 
wzrostu i rozwój12. Ujmując rzeczywistość wzrostu od strony jej 
niejako początku i końca, ku któremu idzie, należy powiedzieć, że 
autorytet dotyczy z jednej strony zaczynania rodzenia jako począt-
ku procesu, z drugiej zaś jako końca dotyka wypełnienia, dopro-
wadzenia do dojrzałości. 

Autorytet więc, jak widzimy na płaszczyźnie etymologicznej, 
zakłada wielki dynamizm tworzenia i wyraża się w tym dynami-
zmie, gdyż nosi w sobie rzeczywistość poczynania, wzrastania, 
prowadzenia do doskonałości tak jednostki, osoby, jak i więzi, rela-
cji pomiędzy nimi. W literaturze słowo autorytet przybiera różną 
definicję – w zależności od omawianego zjawiska. Jest ono pojem-
nym określeniem złożonej cechy lub pożądanej jakości.  

                                                 
9 Por.: L. Witkowski, Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicz-

nej: (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii), Kraków 2009. 
10 L. Wójcik, Autorytet i rozsądek, „Wychowawca” 10(2006), s. 25. 
11 J. Michalak, Autorytet rozumiany jako kompetencje, „Edukacja i Dialog” 

7(1996), s. 11-13. 
12 Zob. B. Tuziak, Autorytet jako zjawisko społeczne. Wymiar lokalny, „Studia So-

cjologiczne” 2(2010), s. 53-88; K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i 
mistrza w wychowaniu osobowym, Toruń 2007; M. i D. Chrabąszczowie, W poszuki-
waniu autorytetu. Głos w dyskusji, „Nowa Polszczyzna” 1(2004), s. 38-39; T. Ruciń-
ski, Autorytet kwestionowany czy poszukiwany? „Wychowawca” 2(1999), s. 8-10; S. 
Trojnel, Autorytet w procesie wychowania, „Lider” 11(2006), s. 18-20; A. Zalewska-
Meler, Autorytet - od afirmacji zależności do emancypacji w obszarze zdrowia człowieka, 
„Lider” 10(2006), s. 29-30. 
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K. Kotłowski13 opisuje autorytet jako przypisanie „wyższej 
mocy” pewnym osobom lub dziełom osób (przy założeniu, że au-
torytety są różne dla różnych grup społecznych i różnych czasów). 
Bardziej szczegółowe definicje dzielą autorytet na kategorie jako-
ściowe14. I tak wyróżniamy autorytet: 

• wyższego i niższego rzędu, 
• wewnętrzny i zewnętrzny, 
• intelektualny (naukowy) i moralny, 
• urodzeniowy, związany z klasą społeczną, 
• rzeczywisty versus pozorny, 
• integralny versus cząstkowy. 
Każdy z wymienionych podziałów jest istotny, rozpatrując go 

z innej perspektywy. Wydaje się, że autorytet moralny posiada 
jednak najwyższą  rangę , ponieważ zawiera w sobie większość 
pozostałych podziałów. Odnosi się do norm i zasad. Znajduje się w 
grupie autorytetów wyższego rzędu, co oznacza, że ma charakter 
dobrowolny i wywiera silny wpływ wielopokoleniowy. W grupie 
tej zaszeregowane są także autorytety naukowe, religijne i arty-
styczne. Jednak to moralny posiada największą siłę, lecz nałożona 
jest na niego – przynajmniej teoretycznie – największa odpowie-
dzialność15. 

Innym spojrzeniem na definicję autorytetu może być określe-
nie go jako cechy lub zespołu cech, które pożądane są przez daną 
jednostkę16. Najczęściej wymieniane to: dobroć, ciepło, doświad-
czenie, bezinteresowność i skromność17. Jak zauważa ks. J. Zimny18: 

„Aby mieć autorytet, trzeba wprzód posiadać obiektywne 
cechy charakteru, umiejętności, walory umysłowe – ponad-

                                                 
13 K. Kotłowski, Autorytet nauczyciela. [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. 

Pomykało, Warszawa 1993, s. 35-38. 
14 A. Klimowicz, Jak rozumieć autorytet, „Edukacja i Dialog” 9(2007), s. 12. 
15 M. Bagińska, Wzór do naśladowania, „Wychowawca” 7/8(2009), s. 6.  
16 M. Dudzikowa, Autorytet jest zawsze relacją, „Psychologia w Szkole” 

3(2008), s. 3-12.  
17 Z. Krasnodębski, Przepis na bohatera, „Wprost” 29(2008), s. 34-36.  
18 J. Zimny, Autorytet nauczyciela i wychowawcy. Mieć czy być?, 

http://www.pedkat.pl/index.php/249-ks-zimny-jan-autorytet-nauczyciela-i-
wychowawcy, 12.02.2014 r. 
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przeciętne, a wręcz doprowadzone do optimum, które two-
rzą silną osobowość. Silna osobowość rodzi się w człowie-
ku, który jest w pełni samodzielnym, niezawisłym indywi-
duum, aktywnym, twórczym. Z takiego człowieka musi 
emanować osobowość. Musi on mieć osobistą charyzmę. 
Do autorytetu konieczna jest prawda, która uwiarygadnia 
autorytet. Życie w prawdzie, to bycie prawdziwym w każ-
dym calu, w myśli, w mowie i w uczynku. Zgoda z prawdą 
rodzi wiarygodność autorytetu. Ponadto istotnym elemen-
tem w strukturze autorytetu jest sprawiedliwość. Całe trak-
taty napisano na temat sprawiedliwości. My natomiast 
ograniczymy się do stwierdzenia, że jest to uczciwe przy-
znanie tego, co się komu należy, rzeczy lub racji. Sprawie-
dliwość możemy odnaleźć w osądach, w postępowaniu, w 
odpowiednim traktowaniu kogoś. Trzeba być sprawiedli-
wym i wobec siebie i wobec innych. Jest tylko jedna spra-
wiedliwość - oparta na prawdzie. I musi być egzekwowana 
odważnie, konsekwentnie, choćby to miało być bolesne. 
Ponadto pamiętać należy, że w autorytecie ważnym czyn-
nikiem jest poczucie odpowiedzialności – to kolejny obo-
wiązek moralny. Człowiek tylko wtedy może być autoryte-
tem, jeśli nie uchyla się od odpowiedzialności, jeśli potrafi 
być osobiście odpowiedzialny za głoszoną prawdę i brać na 
siebie odpowiedzialność za innych, lub za coś. Człowiek 
odpowiedzialny jest sprawiedliwy wobec siebie i innych w 
tym sensie, że potrafi przyznać się do błędu i ponieść kon-
sekwencje za swoje działanie, postępowanie. Człowiek od-
powiedzialny to taki, na którym inni mogą polegać.” 
Bez problemu można zauważyć, iż są to te same cechy, które 

odnajdujemy u starożytnych filozofów19, czy w archetypach20 wy-

                                                 
19 Zob. A. Gottlieb, Sokrates: męczennik filozofii, Warszawa 1998; W. K. C. Gu-

thrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, Kraków 1996; Orfizm i jego recep-
cja w literaturze, sztuce i filozofii, K. Kołakowska (red.), Kraków–Lublin 2011; A. 
Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 1995; J. Legowicz, Historia filozofii 
starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1986; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 
Lublin 1993-2002. 
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stępujących w różnych kulturach na całym świecie. Czerpanie 
przykładu z wzoru jest dla jednostki cennym budulcem jego oso-
bowości i dobrego zdania na własny temat. Naturalnym kierun-
kiem rozwoju jest zwrócenie się ku akceptowanym w społeczeń-
stwie cechom, które zostały wymienione wcześniej. Rozwój osobo-
wości prowadzi zazwyczaj w pożądanym społecznie kierunku.  

Ilekroć szukamy zagrożeń funkcjonowania człowieka we 
współczesnej rzeczywistości, nasza uwaga kieruje się na dynamikę 
zmian, zamęt w świecie wartości i związaną z tym komplikację wa-
runków życia i pracy człowieka. Nie wnikając w daty ani nie 
przywołując nazwisk, można w odniesieniu do czasów współcze-
snych powiedzieć, że dla jednych są one końcem czasów nowożyt-
nych i przejściem do nowoczesności i postmodernizmu, dla innych 
„pozbawioną iluzji ponowoczesnością”, czy też „zradykalizowaną 
moderną”, a nawet jeszcze „prepostmoderną”. Mówi się o „postin-
dustralizmie”, „postfordyzmie” naszego świata; wskazuje się, że 
uległ on „makdonaldyzacji” i posiada zarówno cechy moderni-
styczne, jak i postmodernistyczne. W powyższym kontekście dość 
często głosi się zasadę wolności człowieka od autorytetu, niemoż-
liwego już i niepotrzebnego w epoce, która w wyniku „ekspery-
mentu antyplatońskiego” - jak pisze Walter Ch. Zimmerli - „na 
progu oddzielającym fazę myślenia nowoczesnego od postmoder-
nistycznego odrzuciła nieodwołalnie wszelkie instancje, które pró-
bowałyby wyrokować, gdzie leży słuszność w obszarze opcji świa-
topoglądowych, religijnych, moralnych, obyczajowych, estetycz-
nych itp”21. Dobrze ilustruje tę diagnozę A. Finkielkraut22 apelując: 
„dajcie mi robić z sobą, co chcę: żaden autorytet - transcendentny, 
historyczny czy po prostu głos większości - nie ma wpływu na pre-
ferencje postmodernistycznego podmiotu ani nie rządzi jego postę-
powaniem. W życiu, jak przed telewizorem, posługuje się pilotem, 
układa własny program, niczym się nie przejmując, i nie ośmielają 
                                                                                                                         

20 Por.: Carl Gustav Jung – psychologia analityczna; L. A. Pervin, O. P. John, 
Osobowość-teoria i badania. Kraków 2002, s. 65-168. 

21 W. Ch. Zimmerli, Eksperyment antyplatoński. Uwagi na temat technologicznego 
postmodernizmu. [w:] S. Czerniak. A. Szahaj (red.), Postmodernizm a filozofia. Wybór 
tekstów, Warszawa 1996, s. 234-251. 

22 A. Finkielkraut, Porażka myślenia, Warszawa 1992, s. 119. 
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go już tradycyjne hierarchie.” Dla ilustracji przytoczę jeszcze cha-
rakterystyczny cytat z tekstu, w którym autor usiłuje dowieść, iż 
autorytet - to „puste słowo”, jako że:  

„trwa ono na oznaczenie czegoś i kogoś, co tak napraw-
dę nie istniało i nie istnieje. Jest jedynie szyfrem, którym 
próbowano opisać schematy do naśladowania. W dzi-
siejszych czasach totalnej degrengolady moralnej i de-
strukcji człowieczeństwa - zarówno ów szyfr, jak i owe 
schematy - wzorce straciły jakiekolwiek znaczenie war-
tościujące oraz społeczną wartość normatywną. Autory-
tet jest mitem czasu, który na naszych oczach odchodzi 
do lamusa i naiwną wiarą jest, że będzie można go 
wskrzesić (…) Upadek autorytetu jest następstwem de-
precjacji całokształtu kultury, jaką ludzkość, chociażby 
ta europejska, przez ostatnie tysiąclecia wytworzyła, 
kultywowała i jej wartości pomnażała”23. 
Warto w tym miejscu przywołać jednak stanowisko J. M. Bo-

cheńskiego , który zauważa, że jeśli przyjrzymy się nawet najbar-
dziej radykalnym przeciwnikom autorytetu, to: „stwierdzi się pra-
wie zawsze, że oni sami dają posłuch autorytetowi, co prawda in-
nemu niż ten, który zwalczają, ale przecież autorytetowi. Czy 
chcemy, czy nie, żyjemy w okresie autorytetu”. Podobne stanowi-
sko zajmuje Norman Davies24, który mówi: „Autorytet jest dzisiaj 
tym, czym zawsze był i będzie”. 

Na ogół mówi się o dwojakim rozumieniu autorytetu: jako 
wielkości samej w sobie lub jako relacji między nosicielem (pod-
miotem) autorytetu i jego wyznawcą (wielbicielem). W pierwszym 
rozumieniu utożsamia się go z jakąś cechą wyróżniającą go spośród 
innych. Cecha ta pozostaje zazwyczaj w związku ze sprawowaną 
przez kogoś władzą, zajmowanym stanowiskiem, pełnieniem okre-
ślonych funkcji i nade wszystko z wywieraniem na innych wpły-
wu25. Zgodnie z takim rozumieniem można powiedzieć za E. Dur-

                                                 
23 S. Maciejewski, Puste słowo autorytet. [w:] B. Gołębiowski (red.), Autorytety 

polskie. Łomża 2002, s. 321-328 
24 Por.: N. Davies, Autorytet i krytycyzm, „Ethos” 37(1997). 
25 Por.: I. Jazurkiewicz, Autorytet nauczyciela, Kraków 1999, s. 14-20. 
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kheimem26, iż autorytet „jest to cecha, w którą jest uposażona istota 
realna lub idealna w stosunku do określonych osobników, dzięki 
której uważana jest przez tych ostatnich za obdarzoną w moc wyż-
szą od tej, jaką przypisują samym sobie.” Podobnie określa autory-
tet H. Rowid27, twierdząc, iż jest on: „pewną swoistą właściwością, 
tkwiącą immanentnie w osobie, względnie w instytucji, dzięki któ-
rej to właściwości podporządkowują się jej inne osoby, instytucje i 
grupy społeczne, w sposób mniej lub bardziej dobrowolny”. 

Trudno całkowicie zgodzić się z powyższymi twierdzeniami, iż 
autorytet stanowi jedynie osobliwą dla danej osoby lub instytucji ce-
chę niezależnie od uznania czy podziwu, jaki budzi ona u innych 
osób. Autorytet nie jest wielkością samą w sobie. Dlatego współcze-
śnie określa się go przeważnie jako zaistniałą między dwiema stro-
nami relację, z których jedna występuje w roli instancji wskazującej tej 
drugiej określony kierunek postępowania, a ta się z nim w pełni zga-
dza. Tak więc to, czy pierwsza ze wspomnianych osób zasłuży na 
miano autorytetu zależy z reguły od uznania, jakim cieszy się ona u 
drugiej osoby. Jak sugeruje o. J. M. Bocheński28 – autorytet jest zawsze 
relacją (stosunkiem) pomiędzy co najmniej dwiema osobami, a ściślej 
mówiąc – „stosunkiem trójczłonowym między podmiotem, przed-
miotem i dziedziną autorytetu”. Pierwszy jego człon uosabia osobę, 
która jest podmiotem autorytetu. Drugi człon odnosi się do osoby, dla 
której podmiot autorytetu jest autorytetem i dlatego nie ukrywa dla 
niego szczerego uznania oraz bywa pod jego urokiem. Trzeci człon 
jest określoną dziedziną, czyli charakterystycznym dla podmiotu au-
torytetu zakresem kompetencji. 

W zgodzie z powyższym określeniem autorytetu przez J. M. 
Bocheńskiego jest stwierdzenie, iż autorytet „jest relacją między 
tym, kto jest źródłem autorytetu, a tym (lub tymi), na którego się 
oddziałuje, czyli odbiorcą”29.  

                                                 
26 K. Kotłowski, Autorytet nauczyciela. [w:] W. Pomykało, Encyklopedia pedago-

giczna…, dz. cyt., s. 35. 
27 H. Rowid, Podstawy i zasady wychowania, Warszawa 1957, s. 257. 
28 J. M. Bocheński, Co to jest autorytet?..., dz. cyt., s. 22. 
29 K. Murawski, Czy autorytety w Polsce upadają? Przyczynek do teorii suweren-

ności, „Ethos” 1(1997), s. 136. 
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Podczas prób odpowiedzi na pytanie czym jest autorytet, 
warto również wziąć pod uwagę ujęcie psychologiczne. B. Marciń-
czyk30 zauważa, że zakres odpowiedzi na to pytanie może być bar-
dzo szeroki, jak dzieje się to w przypadku, gdy kładziemy nacisk 
na zasięg oddziaływania tego zjawiska w kontekście społecznym, a 
także na charakter tego oddziaływania, tj. skutki oraz ich znaczenie 
dla jednostki, grup społecznych czy społeczeństwa. Zakres ten mo-
że też być zawężony, jak bywa najczęściej w kontekście psycholo-
gicznym, jeśli pytamy o autorytet dotyczący charakterystyki kon-
kretnej jednostki lub człowieka w ogóle. Stanowi wówczas „cechę 
lub właściwość, którą dany człowiek ma lub/i którą mu się przypi-
suje (cecha atrybutywna)”. Cytowana autorka31 przedstawia także 
stworzoną przez siebie definicję autorytetu, którą zbudowała w 
odwołaniu do literatury przedmiotu na temat autorytetu i osadziła 
w ramach przyjętej przez siebie koncepcji, tzn. ogólnej regulacyjnej 
teorii zachowania. Otóż autorytet określa jako „obraz i/lub system 
pojęć dotyczący osoby A, posiadany przez B, powstały w relacji 
interpersonalnej między osobami A i B, w której wyniku A jest w 
stanie wywołać istotne zmiany w B ze względu na otwarty i akcep-
tujący stosunek B do A, wynikający z uznania przez B wartości re-
prezentowanych przez A”. Rozumiany w ten sposób autorytet po-
wstaje zawsze jako rezultat całkiem dobrowolnego aktu uznania 
kogoś za osobę w pełni na to zasługującą. Zatem można stwierdzić, 
iż źródłem autorytetu jest nie osoba o wyróżniających ją cechach, 
ile zwłaszcza ci, według których, zasługuje ona na szczere uznanie 
i podziw. Dlatego też nie każda osoba o wyróżniających cechach 
staje się dla innych autorytetem. Bywa nim tylko osoba, która cie-
szy się szczerym uznaniem innych osób. Zatem na tak rozumiany 
autorytet trzeba koniecznie zasłużyć. Daremne okazuje się wymu-
szanie uznania za autorytet czy też arbitralne dążenie do jego za-
istnienia poprzez stosowanie odpowiedniej strategii oddziaływań 

                                                 
30 B. Marcińczyk, Autorytet osobowy: geneza i funkcje regulacyjne. [w:] M. Du-

dzikowa, Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu, „Problemy Opiekuń-
czo-Wychowawcze” 5(2006), s. 56. 

31 Tamże. 
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wychowawczych32. Prawdziwymi autorytetami stają się ci, którzy 
„najmniej o tym myślą i najmniej tego pragną”33. 

Idąc za myślą ojca Fessarda należy stwierdzić, że słowo auto-
rytet ma bardzo bogate, ale i wielorakie znaczenie. W różnorodno-
ści tej można wyróżnić trzy zasadnicze pojęcia w nim zawarte34. 

Po pierwsze termin autorytet odnosi się do władzy jurydycznej. 
Ktoś ma autorytet, bo daje mu tę władzę prawo (np. król, prezydent, 
wyższy przełożony, biskup - wszyscy z nich mają w jakimś stopniu 
autorytet). Takie znaczenie słowa autorytet jest chyba najbardziej roz-
powszechnionym. Człowiek posiadający tak rozumiany autorytet ma 
władzę faktyczną. Obojętne jest wtedy, czy ma możliwości osobowe, 
czy też ich nie ma, aby tę władzę dobrze sprawować. Jeśli zostanie od-
wołany przez prawo, autorytet ten traci35. 

Drugie pojęcie autorytetu jest równoznaczne z władzą fak-
tyczną. Pewna osoba ma możliwości, które stawiają ją w centrum 
danej grupy lub większej społeczności. Władza ta rodzi się niejako 
z jej predyspozycji osobowych. Autorytet więc, w tym znaczeniu, 
nie łączy się z żadnym prawem, które dawało by go danej osobie36. 

Trzecie pojęcie autorytetu to ogólne nazwanie pewnej warto-
ści, która to, narzuca się innym także jako wartość. W ten sposób 
mówimy np. że ktoś ma autorytet w dziedzinie medycyny, prawa, 
myśląc o możliwościach osobowych danego człowieka, które są 
widoczne lub niejako narzucają się i są weryfikowalne jako pewne 
wartości37. 

                                                 
32 Por.: „A zatem dlaczego Słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość? Dla-

czego płaczemy z poetą czytając ten cudny, harfowy poemat W Szwajcarii? Dla-
czego, gdy słuchamy heroicznych, spiżowych strof Króla Ducha wzbiera w nas 
poryw? I dlaczego nie możemy oderwać się od cudów i czarów Balladyny... Dla-
tego, panowie, że Słowacki wielkim poetą był! Wielkim poetą! Zapamiętajcie to 
sobie, bo ważne! Dlaczego kochamy? Bo był wielkim poetą. Wielkim poetą był! 
Nieroby, nieuki, mówię wam przecież spokojnie, wbijcie to sobie dobrze do gło-
wy (...).” W. Gombrowicz, Ferdydurke, Warszawa 1956, s. 87. 

33 W. Stróżewski, W kręgu wartości, Kraków 1992, s. 28. 
34 A. Brühlmeier, Edukacja humanistyczna, Kraków 1993, s. 49-66. 
35 A. Kozak, Wygraj szacunek i autorytet, „Psychologia w Szkole” 3(2007), s. 25-31. 
36 A. Klimowicz, Jak rozumieć autorytet?, „Edukacja i Dialog” 9(2007), s. 12.  
37 I. Majewska-Opiełka, Jak się tworzy autorytet?, „Edukacja i Dialog” 2(2008), s. 6-8. 
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W konsekwencji tego autorytet bywa widziany jako ten, który 
niesie negatywy uwikłania w dominację i uzależnienie. Nie jest to 
związane z autorytaryzmem osoby znaczącej, ale wynikające z 
przyzwolenia, uznania, akceptacji zależności, z dobrowolnego 
podporządkowania się, uznania wyższości, a nawet ulegania fa-
scynacji czy uwiedzenia. Formuła W. Łukaszewskiego38 „autorytet 
każe, nawet jeśli nic nie każe” sugeruje, iż mamy do czynienia z 
groźbą pozbawienia podmiotowości, której to należy się przeciw-
stawić. Autorytet ustanawia bowiem kryterium poprawności, ge-
neruje siłę identyfikacji aż po milcząco zakładaną i egzekwowaną 
zasadę „wierności intelektualnej” czy lojalności rozumianej jako 
bezkrytyczna afirmacja wobec innych. Dąży do ustanowienia me-
chanizmu (kręgu) fascynacji lub – jak mówi się to w teorii kultury, 
za sprawą Jeana Baudrillarda – uwiedzenia39. Dlatego też nie spo-
sób przypisywać autorytetowi bezwzględnie nietykalnej świętości 
domagającej się ślepego posłuszeństwa i nieznoszącej jakiegokol-
wiek sprzeciwu. O tym, jak dramatyczne czy wręcz tragiczne w 
skutkach może być takie traktowanie autorytetu, wymownie 
świadczą wszelkie systemy totalitarne, takie jak hitleryzm czy sta-
linizm,40 a także jedno z największych zagrożeń współczesnego 
świata – terroryzm, którego tłem jest ślepa nienawiść w połączeniu 
z bezlitosną nietolerancyjną ideologią. „Autorytety” te wykorzystu-
ją podatną na ideologie młodzież i dzieci, aby mogły przejąć i za-
kończyć ideę zemsty dorosłych41. Dodać również należy, że skutki 
takich działań niszczycielskich w psychice młodego człowieka mo-
gą być silne, rozległe i trudne do zidentyfikowania w kategoriach 
bezpośredniego i moralnego sprawstwa, a jednak często mamy do 
czynienia ze szczególną praktyką publicznego tolerowania szko-
dliwych i błędnych działań. Autorytet jest bowiem – jak pisał J. Le-
gowicz – „zaczynem postawy moralnej młodego człowieka bez na-
ruszania jego osobistej swobody ani uchybiania jego godności, jeśli 
                                                 

38 L. Witkowski, Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice, War-
szawa 2007, s. 271 

39 Tamże, s. 272 
40 Por. M. Łobocki, W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2007, s. 130. 
41 Zob. Ch. Callo, Modele wychowania. [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Pod-

stawy nauk o wychowaniu. Tom I. Gdańsk 2006, s. 388-389 
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okaże się nie zaopatrzonym w sankcje rzecznikiem kodeksu, lecz 
wyrazem człowieka skłonu za swe człowieczeństwo. Wówczas au-
torytet ten uważany bywa przez młodego za oparcie i nakaz po-
zbawiony gwałtu zniewalania”42. 

Być prawdziwym autorytetem w czasach wielkich zmian spo-
łecznych i edukacyjnych wyzwań cywilizacyjnych nie jest i nie bę-
dzie łatwo. Przemiana wartości i stylów życia tylko spiętrza trud-
ności. Może to zniechęcać do pracy, ale także wyzwalać inicjatywę i 
motywować do niej.  

 
2. Autorytet moralny w epice i dramacie XX wieku 
Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania 

uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach 
historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów, postaw i wzor-
ców osobowych. W każdej epoce poeci i pisarze dostrzegali złożo-
ność ludzkiej psychiki, dlatego też ich dążeniem było ukazanie mo-
tywacji ludzkich postępowań oraz nakreślenie cech godnych naśla-
dowania. Istnieje ogromna ilość dzieł, które traktują o tym, co do-
bre, a co złe, zawierają pouczenia i zestaw norm etycznych. Litera-
tura XX wieku wielokrotnie porusza temat norm etycznych czło-
wieka. Jest to przecież epoka dwóch wojen światowych - rozwoju 
zachowań nieludzkich i postaw głęboko humanitarnych. W utwo-
rach tego okresu widoczna jest walka ze złem lecz także odpowie-
dzialność jednostki za dzieje ludzkości.  

Granica43 Zofii Nałkowskiej jest powieścią polityczno-
społeczną oraz obyczajowo- moralną. W utworze tym autorka po-
dejmuje problem wiarygodności człowieka. Możemy odczytać tezę, 
że nie ma jednej prawdy o człowieku, istnieje wiele prawd równo-
ległych i trudno wartościować, która z nich jest lepsza i pełniejsza. 
Jednostka jest całością dynamiczną, nie ma jednego, ściśle określo-
nego wymiaru44. Kolejny przedmiot psychologiczno-moralnej ana-

                                                 
42 J. Legowicz, O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania, Warszawa 1975, 

s. 195-196. 
43 Z. Nałkowska, Granica, Warszawa 1974. 
44 Por.: J. Fryde, „Granica” Zofii Nałkowskiej, [w:] Wybór pism krytycznych, War-

szawa 1966. 
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lizy to sposób kształtowania się życia i osobowości człowieka, która 
nie jest wynikiem wyłącznie jego pragnień i woli, ale również 
wpływem różnego rodzaju konwencji, stereotypów obyczajowych, 
ról społecznych, przyjętych zachowań, schematów. Człowiek reali-
zuje pewne wzorce, schematy postępowania nawet wbrew własnej 
woli, wbrew negatywnej ocenie tych schematów. Powieść Nałkow-
skiej podejmuje również problematykę spraw ostatecznych, mówi 
o przemijaniu i śmierci, zawiera refleksję nad kruchością życia 
ludzkiego. Śmierć może przyjść w każdej chwili, każdym momen-
cie i może dosięgnąć nienarodzone, ale przecież już w jakiś sposób 
żyjące dziecko, młodego człowieka stojącego u szczytu kariery i 
planującego piękną przyszłość dla siebie i swej rodziny45. Nałkowska 
ukazuje, że w życiu każdego człowieka istnieje pewna granica, której 
przekroczenie może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Kompro-
misy w dorosłym życiu są naturalne, niewielu stać na mądrą bezkom-
promisowość i realizację młodzieńczych ideałów. Rzecz w tym, żeby 
nie zajść w tych nich za daleko. Jeśli przekroczymy granicę moralną, 
grozi nam utrata własnej osobowości, aż w końcu godzimy się ze 
swym nowym obliczem i żyjemy bez moralności, egoistycznie dbając 
już tylko o dobra materialne i korzyści. Nałkowska przedstawia w Gra-
nicy zwątpienie w niezawisłość i słuszność norm moralnych. Przedsta-
wia w sposób interesujący proces odejścia od etycznego światopoglądu 
i przekroczenie tym samym granicy moralnej. Przedstawia również 
skutki odrzucenia tego, co powszechnie uważane jest za moralne i uka-
zuje tragizm konsekwencji46. 

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje dualizm – zarówno po-
staw poglądowych, jak i życiowych. Jako młody człowiek, kiero-
wany wzniosłymi ideami, chciał iść poprzez życie w myśl zasad 
uczciwości, lecz świat jego wyobrażeń i poglądów w zetknięciu z 
przeciwnościami losu legł z gruzach. Prawość, którą chciał się kie-
rować, została zastąpiona kompromisowością i uległością. Ziem-
biewicz zaprzedaje własną osobowość w imię osiągnięcia celu i 
spełnienia oczekiwań innych. Początkowo czuje coś w rodzaju nie-

                                                 
45 Por.: H. Kirchner, O „Granicy” Zofii Nałkowskiej, [w:] Z problemów literatury 

polskiej XX wieku, Warszawa 1965. 
46 Por.: K. Wyka, Spór o „Granicę”, [w:] Stara szuflada, Kraków 1967. 
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smaku, jednak w każdej sytuacji znajduje usprawiedliwienie dla 
swoich działań. Takie poczynania mają miejsce zarówno na płasz-
czyźnie życia osobistego, jak i jego działalności publicznej. W życiu 
prywatnym uwikłał się w swoisty trójkąt uczuciowy z Justyną Bo-
gutówną i Elżbietą Biecką. Nie potrafił podjąć jednoznacznej decy-
zji, co do zakończenia znajomości z Justyną. W wyniku braku zde-
cydowania i względności poczynań, krzywdzi obie kobiety. Justy-
na, doprowadzona do załamania nerwowego i choroby umysłowej, 
próbuje popełnić samobójstwo. Elżbieta natomiast przez cały czas 
musi wspierać męża. Walczy z zazdrością o inną kobietę i również 
ponosi konsekwencje związku Zenona z Bogutówną47. 

W sferze prywatnej Zenon podąża śladami swojego ojca, któ-
rego zawsze oceniał negatywnie i pogardliwie ze względu na liczne 
romanse z dziewczynami ze wsi. Nie dostrzega krzywdy, wyrzą-
dzanej Elżbiecie, kiedy żąda od niej wsparcia i pomocy w proble-
mach z Bogutówną. Krzywdzi również Justynę, nie kończąc z nią 
romansu, dając jej złudną nadzieję na wspólną przyszłość. Kiedy 
dziewczyna zachodzi w ciążę, to jej pozostawia decyzję, co z tym 
zrobić. Sam skupia się jedynie na ukrywaniu swojego romansu 
przed opinią publiczną48. 

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewi-
cza dotyczy przede wszystkim niemożności podjęcia stanowczej 
decyzji, co w efekcie prowadzi do tragedii. Nie dostrzega zła, jakie 
czyni brakiem zdecydowania, nie dostrzega wyrządzonych 
krzywd, zawsze obwiniając kogoś innego. Granica moralności zo-
staje przekroczona wielokrotnie. Zenon pozostawia decyzję, doty-
czącą przyszłości dziecka, wyłącznie Justynie. Dając jej pieniądze 
wyzbywa się odpowiedzialności, by potem obwiniać dziewczynę o 
to, że sama zdecydowała, by usunąć ciążę. Wielokrotnie okłamuje 
Elżbietę, mówiąc jej, że sprawa z Justyną została zakończona, lecz 
tak naprawdę nadal się z nią spotyka, łoży na jej utrzymanie i do-
staje od niej listy. Krzywdzi ją, kiedy namawia żonę, by załatwiła 
pracę Bogutównie. W efekcie, by pozbyć się wyrzutów sumienia, 
mówi żonie, że to przez jej rozmowę z Justyną wszystkie sprawy 

                                                 
47 Por.: H. Zaworska, „Granica” Zofii Nałkowskiej, Warszawa 1966. 
48 Por.: L. Żuliński, Zofia Nałkowska: „Granica”, Warszawa 1990. 
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tak się potoczyły, że oni zbudowali swoje szczęście na tragedii Bo-
gutówny. Obarczając winą innych, Zenon próbuje uspokoić swoje 
własne sumienie, choć tak naprawdę cały czas odczuwa niepokój. 
Jeżeli chodzi o kwestię moralności Zenona na płaszczyźnie jego 
życia publicznego i kariery, dotyczy ona głównie sposobu, w jaki 
został prezydentem miasta i tragicznego finału manifestacji robot-
ników pod ratuszem. Zenon mając początkowo ugruntowaną ide-
ologię i moralny fundament, z biegiem czasu wchodzi w różnego 
rodzaju powiązania i związki, które przynoszą mu coraz to więk-
sze profity. Jego sukces był możliwy poprzez spełnienie oczekiwań 
innych ludzi - ich sugestii i nakazów. Ziembiewicz w takim postępo-
waniu zaprzedał siebie, stał się marionetką, osobą, która zatraciła wła-
sne „ja” oraz kimś, komu brak było suwerenności i niezależności. Staje 
się takim, jakim chce go widzieć społeczeństwo. Tak naprawdę jest 
konformistą i dorobkiewiczem. Zenon w każdej trudnej dla niego sytu-
acji przekracza granicę moralną. Jego poglądy pozostają w jaskrawym 
rozdźwięku z tym, co robi i jaki jest tego efekt końcowy. Ostatecznym 
upadkiem jego moralności jako prezydenta miasta, jest bierna postawa 
wobec decyzji o strzelaniu do robotników, o co został obwiniony. W 
rzeczywistości ta decyzja została podjęta wcześniej bez jego udziału, 
lecz on się jej nie sprzeciwił.  

Nałkowska poprzez prezentację złożonej postaci Zenona 
Ziembiewicza, jego subiektywnego poczucia moralności, ukazuje 
efekt porzucenia norm moralnych. Doprowadza to do tragedii za-
równo człowieka jako jednostki, jak i tragedii innych ludzi. Porzu-
cenie moralności świadczy również o odrzuceniu człowieczeństwa. 
To właśnie właściwe rozróżnienie dobra i zła jest dowodem na to, 
czy w pełni jest się człowiekiem. Uprawiając w powieści pewien 
rodzaj moralizatorstwa, zmusza czytelnika do wyciągania odpo-
wiednich wniosków. Dzięki temu Ziembiewicz z antyautorytetu 
staje się autorytetem moralnym ukazującym skutki nieprawego 
postępowania. 

Kodeks zasad moralnych jest doskonale widoczny w całym 
dorobku literatury. Wiele utworów literackich jest źródłem kultury 
moralnej, prezentuje wzorce postępowania, pewien zbiór tego, co 
dobre lub złe. Odbiorca może odrzucić podsuwane mu wzory, ale 
jednocześnie może przyjąć te, które są postępowe w danej epoce 
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historycznej oraz wyrażają ideały i dążenia społeczne. W literaturze 
bardzo widoczna jest obecność przykazań boskich, dekalogu i wy-
stępujących w nim zasad. Dowiadujemy się jak powinniśmy postę-
pować, aby zasługiwać na miano prawdziwego człowieka: po 
pierwsze jest nim ten, kto żyje z czystym sumieniem, prowadzi 
szlachetny tryb życia, wydaje sądy bezstronne i sprawiedliwe. Peł-
nię człowieczeństwa osiąga ten, kto potrafi cierpieć w ciszy i z cier-
pliwością znosić niedogodności życia, nie porzucając nadziei. Cier-
pienie uszlachetnia człowieka, uczy go wytrwałości i pokory. 
Człowiek prawy nie krzywdzi innych, lecz zawsze stara się poma-
gać, pocieszać i wspierać ludzi pokrzywdzonych przez los, zgodnie 
z przykazaniem „kochaj bliźniego swego jak siebie samego”. 

Każdy człowiek szuka jakiegoś autorytetu, na którego przy-
kład mógłby liczyć w trudnych sytuacjach życiowych. Oczekuje od 
niego wskazania, co jest dobre a co złe, liczy, że jego postawa po-
wie nam, jakich wyborów powinien dokonywać. Wartości poszu-
kuje także bohater Tanga49 Sławomira Mrożka. Przyszło mu żyć w 
czasach, gdy wszelkie normy i wartości zostały obalone przez po-
kolenie jego rodziców. Świat pogrążony jest w anarchii , zanikły 
wszelkie więzi pomiędzy ludźmi, nawet członkowie rodziny są 
wobec siebie całkowicie obojętni. Jedyne, co ich łączy to wspólne 
mieszkanie i zamiłowanie do gry w karty50. 

Artur tęskni za ładem i uszeregowaniem norm postępowania, 
sprzeciwia się temu, co zastał. Jednak nie ma szans na wygraną. 
Jego idealizm przegrywa z siłą Edka, który z czasem wprowadza 
wśród domowników terror51. Tango Sławomira Mrożka jest utwo-
                                                 

49 S. Mrożek, Tango, Warszawa 1991. 
50 Zob. J. Błoński, M. Fik, Talent ukoronowany, „Kultura i Życie” 13(1990); J. 

Błoński, Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, Kraków 1995. 
51 Ślepe poszukiwanie wartości i potrzeba autorytetu często prowadzi do 

tragicznych sytuacji. Z diagnozy takich potrzeb przez sprytnych ,,inżynierów 
ludzkich dusz” rodziły się wszelkie totalitaryzmy, ideologie zakładające całkowi-
te poddanie się jednostki autorytetowi władcy. W systemie takim jednostka nie 
musi o niczym decydować, gdyż to władca lub dyktator wskazuje , jak powinna 
postępować. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przejawy nieposłuszeństwa. 
Człowiek całkowicie pozbawiony jest swojej indywidualności, myślenie staje się 
grzechem, a posłuszeństwo jest nagradzane. Takimi systemami były faszyzm i 
komunizm. 



58 
 

rem, który ostrzega przed skutkami dwóch postaw, które mogłyby 
doprowadzić do zatracenia ładu moralnego lub przemocy. Jedną z 
tych postaw jest konformizm, czyli zgoda z obowiązującymi nor-
mami, wzorami, zasadami, wartościami i poglądami52. Druga na-
tomiast - postawa nihilistyczna - neguje zasady, wartości i poglą-
dy53. Są sobie przeciwne, jednak żadna z nich nie prowadzi do 
kompromisowego rozstrzygnięcia problemów. Tango pokazuje, 
jakie mogą być skutki przyjęcia którejkolwiek z nich. Jest moral-
nym ostrzeżeniem przed skutkami postawy konformistycznej, któ-
ra grozi zatraceniem ładu moralnego oraz przed nihilistycznym 
buntem, który rodzi anarchię i przemoc54. 

Przykładem jednostki potrzebującej silnego autorytetu jest 
także Jurgen Stroop przedstawiony przez Kazimierza Moczarskie-
go w Rozmowach z Katem55. Autor pokazał, dlaczego Stroop stał się 
idealnym wykonawcą ludobójczych planów Hitlera. Przed zbytnim 
rozrostem indywidualizmu od dzieciństwa chroniła go bezwzględ-
na dyscyplina i posłuszeństwo wobec przełożonych. Decydująca 
dla jego życia była wpajana od dzieciństwa cześć dla germańskiego 
pogromcy Rzymian, Hermanna Cheruska. Wpojono mu także, że 
zadaniem Niemców jest podbijanie innych narodów. Kiedy Stroop 
wstąpił w szeregi SS, jego przełożeni szybko dostrzegli, że mają w 
nim pokornego sługę, który oczekuje nowych ideologicznych 
wskazówek. Prawdziwym mistrzem był dla niego Adolf Hitler, a 
swoistym kodeksem moralnym tezy zawarte w ,,Mein Kampf”. 

Z kolei Popiół i diament56 Andrzejewskiego to przede wszystkim 
odrzucenie prawdy i fałszu rzeczywistości. Andrzejewski ukazuje w 
powieści problem upadku moralnego jakiego doznał sędzia Kossecki, 
który jawi się jako typowy, solidarny mieszczanin z czasów przedwo-
jennych. Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności trafił do obozu. Ceną 

                                                 
52 Zob. E. Sidoruk, Antropologia i groteska w dziełach Sławomira Mrożka, Biały-

stok 1995. 
53 Zob. M. Sugiera, Dramaturgia Sławomira Mrożka, Kraków 1996. 
54 Por. B. Gutkowska, O „Tangu” i „Emigrantach” Sławomira Mrożka, Katowice 

1998; J. Kelera, Krótki przewodnik po Mrożku, „Odra” 6(1990); T. Miłkowski, Współ-
czesna dramaturgia polska. Tadeusz Różewicz, Sławomir Mrożek, Warszawa 1991. 

55 K. Moczarski, Rozmowy z katem, Warszawa 1996. 
56 J. Andrzejewski, Popiół i diament, Warszawa 1956.  
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jaką musiał zapłacić za możliwość przeżycia, było bicie i znęcanie się 
nad współwięźniami. Po wojnie potępiał siebie i czuł się winny, do-
szedł do wniosku, iż jego postępowanie było ogromną pomyłką. W 
niezgodzie z własnym sumieniem bronił tezy: „obóz się nie liczy, obóz 
leży poza urągiem wartości moralnych”, po to by uzyskać uniewinnie-
nie. W „Popiele i diamencie” mamy więc oskarżenie mieszczańskiego 
trybu życia, strachu, egoizmu oraz hitlerowskiego systemu obozów 
śmierci, którego funkcjonowanie polegało na niszczeniu człowieka, 
zarówno w kategoriach fizycznych i etycznych. Moralne zniszczenie w 
psychice Kosseckiego spowodowało, że bał się on konsekwencji za 
swoje czyny i dlatego skonstruował na własny użytek teorię podwójnej 
moralności57. 

Umiejętności Stroopa sprawdzano na terenach Galicji. Tam 
zajmował się likwidacją małych żydowskich gett. Kiedy okazało 
się, że był dobrym uczniem, powierzono mu nadzór nad ostateczną 
likwidacją getta warszawskiego. Także tutaj wykazał się niezwykłą 
sumiennością w wykonywaniu rozkazów swych nazistowskich 
mistrzów58.  

Przykłady literackie udowodniły, że człowiek ze swą naturą 
bardzo często wykazuje jednocześnie skłonności do dobra i zła, co 
jest przyczyną wielu rozterek moralnych. Natura ludzka to siła za-
leżna od myśli, które człowiek uruchomił, narzuca robienie czegoś 
dobrego lub złego59. O dwoistości natury ludzkiej mówił już św. 
Augustyn, który rozpatrywał człowieka jako istotę filozofującą, 
rozważającą swą obecność w świecie i czasie – odniesionym do 
wieczności. Zauważył on dramatyczne i niejasne miejsce człowieka 
na granicy bytów między aniołami a zwierzętami. Takie z kolei 
umiejscowienie istoty ludzkiej między bytami wyższymi, a niż-
szymi, powoduje jej poczucie wewnętrznego rozdarcia, pożąda-
niem dobra i zła. Człowiek poszukuje zła tylko wtedy, gdy obudzą 
                                                 

57 Zob. W. Szydłowska, Egzystencjalizm w kontekstach polskich: szkic o doświad-
czeniu, myśleniu i pisaniu powojennym, Warszawa 1997. 

58 Zob. K. Kąkolewski, Diament odnaleziony w popiele, Warszawa 1995; J. Det-
ko, „Popiół i diament” Jerzego Andrzejewskiego, Warszawa 1964. 

59 Por.: W. Grudem, „Does Kefalh („Head”) Mean „Source” Or „Authority Over” 
in Greek Literature? A Survey of 2,336 Examples”, Trinity Journal ns 6.1 (Spring 
1985): 38-59. 
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się w nim głęboko tkwiące w podświadomości instynkty. Wtedy 
staje się zły, często upodabnia się do „złych” ludzi, jego autoryte-
tami stają się ci, dla których nie istnieją żadne zasady moralne, a 
celem postępowania jest terror, przemoc, zastraszanie i niszczenie 
słabszych. Po przeciwnej stronie ustawiają się autorytety pozytyw-
ne – ludzie o ogromnych wartościach moralnych, którzy zawsze 
kierują się miłością, uczuciem, nie krzywdzą nikogo. Człowiek po-
szukując autorytetów w dzieciństwie może je znaleźć w rodzicach 
lub nauczycielach. Natura ludzka jest o tyle dziwna, że nie może 
poprzestać na tym. Ogromna chęć poznawania świata zmusza 
człowieka do ciągłych, coraz to nowych poszukiwań i doświad-
czeń. Ogromnym autorytetem dla młodych ludzi stają się filozofo-
wie, uczeni, wynalazcy. Ograniczoność ludzkiego poznania spro-
wadza się wreszcie do religii. Wiara w Boga staje się tym, co może 
w jakiś sposób zastąpić rzeczy, których człowiek nie zdąży poznać 
lub nie pozna ze względu na ich ogromną ilość. To właśnie religia 
przyczyniła się do wytworzenia głównego średniowiecznego prą-
du – scholastyki, która za niepodważalne, uważała dogmaty reli-
gijne i kościelne. Kolejna epoka ukształtowała kierunek przeciwny 
– humanizm. Uznawał on, że człowiek jest centrum wszechświata, 
a głównym ideałem był wszechstronny rozwój człowieka. Hasłem 
humanistów stały się słowa rzymskiego poety Terencjusza: Homo 
sum et nihili humanum, a me alienum esse putto. Humanizm był filozo-
fią i prądem, który nie upadł wraz ze schyłkiem epoki. Jego założe-
nia były ciągle żywe wśród ludzi całego świata aż po czasy II woj-
ny światowej, która zniszczyła przeświadczenie o trwałości zasad 
humanistycznych. Napis na bramie Oświęcimia: Arbeit macht frei 
stał się kulminacyjnym punktem, do którego doszła kultura euro-
pejska. Upadek i wstrząs, jaki przeżyła cała Europa po zdezaktuali-
zowaniu zasad humanistycznych, utrwaliły się w naszej literaturze 
powojennej. W utworach zawarty jest rozrachunek pisarzy z dwu-
dziestoleciem międzywojennym, a z drugiej strony przedstawione 
są losy jeńców wojennych, dramat ludzi żyjących w kraju podczas 
okupacji. Można zadać sobie pytanie: jaki wpływ na życie moralne 
człowieka ma rozwój cywilizacji? Tutaj na pierwszy plan wysuwa 
się ogromna rola pieniądza, który staje się głównym celem życia. 
Bardzo często człowiek zapomina o wartościach wyższych. Rozwój 
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narzucony oraz naznaczony panowaniem techniki, jak i rozwój 
cywilizacji współczesnej domaga się proporcjonalnego rozwoju 
moralności i etyki. Niestety ten drugi pozostaje w tyle. Właśnie tu 
może rodzić się niepokój, który sprowadza się do jednego: czy po-
stęp czyni życie człowieka „bardziej ludzkim” i bardziej „godnym 
człowieka”. W pewnym sensie tak. Jednak dzięki niemu człowiek 
nie staje się lepszym, dojrzalszym duchowo, bardziej godnym swo-
jego człowieczeństwa, czy otwartym dla ludzi potrzebujących, 
słabszych. Wszelkie zagrożenia napływające z zewnątrz zmuszają 
człowieka do wyboru odpowiedniej postawy życiowej. 

 
3. Autorytet w poezji 
W obrębie ogromnego literackiego dziedzictwa mieści się po-

tężna liczba różnych postaw, niekoniecznie tylko pozytywnych. 
Wizerunek bohaterów kreowany jest w zależności od światopoglą-
du epoki, w jakiej dane dzieło powstało. Na literackie kreacje po-
staci niekiedy mają wpływ także różne sytuacje polityczne i spo-
łeczne. Konwencje i idee różnych epok wzajemnie się uzupełniają 
bądź wypierają. Na kształtowanie współczesnego młodego i czyta-
jącego człowieka mają wpływ wszystkie nurty filozoficzne i świa-
topoglądowe, począwszy od antyku aż po dzisiejszy dzień. Pole do 
poszukiwań wzorców jest potężne, tylko wszystko zależy od po-
stawy, jaką przyjmie czytelnik względem literatury i tego, co ona 
mu oferuje. 

Dla przykładu Witold Hulewicz60 w wierszu Beethoven. Nie-
sonet61 odwołuje się do autorytetu muzyka. W tekście pojawia się 
topos artysty jako świata kultury. Hulewicz przywołuje następują-
ce jego symptomy: 

Ty Edyp, Dante, Odys, Kasandra i Lir, 
Fernando, Wieczny Tułacz 
Porównanie do Edypa może wydawać się zaskakujące, ale 

tylko z pozoru. Kiedy zastanowimy się nad tym głębiej, możemy 
wskazać na podobieństwa łączące Beethovena i bohatera Sofoklesa. 

                                                 
60 Zob. A. Karaś, Miał zbudować wieżę, Warszawa 2003. 
61 W. Hulewicz, Beethoven. Nie-sonet. [w:] tegoż, Sonety instrumentalne, War-

szawa 1928, s. 35. 
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Edyp traktowany jest w historii literatury jako postać tragiczna, 
która nie wyswobodziła się woli Fatum. Muzyk też staje się powoli 
postacią naznaczoną Fatum – jego głuchota postępuje i wyrządza 
coraz większe krzywdy. Ułomność zmysłu jest więc kolejnym ele-
mentem łączącym Beethovena i Edypa. Jak pamiętamy, Edyp był 
ślepy, ponieważ nakazał wydłubać sobie oczy. Zestawienie z tym 
bohaterem wskazuje na to, jak wiele nieuchronnego cierpienia spo-
tyka muzyka w życiu. Z. Freud62 wprowadził także pojęcie kompleks 
Edypa. Ma to być powszechne zjawisko wśród dzieci między 3. a 5. 
rokiem życia, polegające na pragnieniu seksualnego związku z ro-
dzicem płci przeciwnej, przy jednoczesnej chęci pozbycia się rodzi-
ca tej samej płci, jako rywala. Termin ten można odnieść także do 
Beethovena. Jego kompleks polega na tym, że pogrążony w cier-
pieniu izoluje się od świata, pragnąc jednocześnie obcować tylko ze 
swoją muzyką, która jest dla niego wzorem wszelkich cnót. Pro-
blemy miał także z wychowaniem swojego bratanka oraz ciężka 
sytuacja finansowa. Po śmierci swego brata Karla Kaspara starał się 
o opiekę nad jego synem – Karlem twierdząc, że wdowa po nim jest 
zbyt rozwiązła, by opiekować się chłopcem. Mimo wielkiej miłości 
do bratanka, Beethoven był zupełnie nieprzygotowany do wycho-
wania dziecka. Jeszcze przed rokiem 1819 z powodu całkowitej 
głuchoty, zmuszony był porozumiewać się z otoczeniem wyłącznie 
za pomocą tzw. zeszytów konwersacyjnych63. 

Kolejnym określeniem Beethovena jest Dante. Bez trudu na 
myśl przychodzi autor Boskiej komedii64, wizjonerskiego poematu o 
podróży przez Piekło, Czyściec i Raj, w którym zawarł kwintesen-
cję średniowiecznej myśli kulturalnej i filozoficznej. Dzieło dostar-
cza wiedzy o człowieku. Widoczna jest tam także fascynacja sym-
boliką liczb – 3 i 9. Beethoven natomiast wsławił się rozluźnieniem 
klasycznego podejścia do formy, harmonii, orkiestracji, wzbogace-
niem techniki instrumentalnej i kolorystyki. W nowoczesny sposób 
potraktował fortepian. Był przede wszystkim wielkim symfoni-

                                                 
62 D. M. Buss Psychologia ewolucyjna, Gdańsk 2003, s. 145-147. 
63 Bardzo wymownie sceny cierpienia oraz trudności z porozumiewaniem się 

z otoczeniem nakreśliła Agnieszka Holland w filmie Kopia mistrza (2006). 
64 D. Alighieri, Boska komedia, Warszawa 1984.  
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kiem; w swoich symfoniach do perfekcji doprowadził formę sona-
tową, był niedościgłym mistrzem w pracy przetworzeniowej. To 
twórca rewolucyjny, który zwiększył liczbę części w cyklu sonato-
wym, poszerzył skład orkiestry, w niespotykany sposób łączył ze 
sobą instrumenty, wprowadził do symfonii formy wokalne, stoso-
wał środki ilustracyjne, obce sztywnym kanonom symfonicznej 
tradycji szkoły mannheimskiej, z której wyrósł.  

Kolejnym określeniem jest Odys, który według mitu był naj-
przebieglejszym z królów biorących udział w wojnie trojańskiej, 
autorem podstępu, dzięki któremu Grecy wygrali wojnę. W podró-
ży powrotnej do Itaki przeżył wiele przygód. Tułał się przez 10 lat 
po morzach i oceanach, zanim wrócił do swej żony Penelopy. Jest 
więc symbolem podróży. Z Beethovenem może go łączyć sfera 
emocjonalna. Ziemska tułaczka dostarcza różnych uczuć tak, jak 
podróż duchowa, metafizyczna po świecie dźwięków. Kolejną 
przywołaną bohaterką jest Kasandra. Warto zwrócić uwagę, iż jest 
to jedyna postać kobieca, do której porównany zostaje Beethoven w 
wierszu Hulewicza. Dlaczego poeta zdecydował się na taki zabieg? 
Otóż, żeby to zrozumieć, warto przypomnieć historię córki Priama 
i Hekabe. Kasandra dostała do Apolla dar widzenia przyszłości, 
jednak ta nie odwzajemniła jego miłości, w związku z czym rozgo-
ryczony zalotnik rzucił na nią klątwę, sprawiając, że nikt nie wie-
rzył w jej przepowiednie. Od tej pory jej imię stało się synonimem 
złowróżbnej prorokini, wieszczącej nieszczęście. Jej zbieżność z 
Beethovenem może polegać na tym, iż wirtuoz posiadał dar two-
rzenia nowatorskich kompozycji, jednakże nie zawsze był za to do-
ceniany. Niekiedy potrzeba było czasu, by krytycy przekonali się 
na do twórczości. 

Beethoven zostaje także porównany do Leara, bohatera tra-
gedii Szekspira65. Jest to historia o królu, który postanowił obdzielić 
majątkiem swoje córki Gonerylę, Reganę i Kordelię odpowiednio 
do ich miłości do niego. Lear, wierząc starszym córkom, zapewnia 
im godny byt, natomiast młodszą, która nie potrafiła wypowie-
dzieć ogromu swego uczucia, wygania z królestwa. Po pewnym 
czasie okazuje się, że Goneryla i Regana kochały ojca tylko w sło-

                                                 
65 W. Szekspir, Król Lear, Warszawa 1987. 
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wach. Chcą ograniczyć jego władzę w królestwie, a jego samego 
ubezwłasnowolnić. Lear wpada w obłęd i ucieka z ich niegościn-
nych progów. Na skutek niedoskonałej władzy, państwo Leara 
upada. W walce obronnej bierze udział Kordelia i jej mąż. Lear 
umiera, rozpaczając nad ciałem Kordelii. W zestawieniu z Beet-
hovenem uwidacznia się wspólna cecha: człowieka zawsze spotyka 
kara za źle odjęte decyzje. Można to odnieść bezpośrednio do bra-
tanka muzyka. Obaj nie mogli dojść do porozumienia i często się 
kłócili. Kolejnym z przywoływanych postaci jest w wierszu Fer-
nando66 - nieugięty obrońca wiary, dowódca portugalski, który uję-
ty przez Arabów, odrzuca propozycję odzyskania wolności w za-
mian za oddanie Ceuty. Torturowany i zagłodzony na śmierć, do 
końca pozostaje człowiekiem honoru i wzorem obrońcy wiary. 
Mowa o bohaterze dramatu Książę niezłomny67 Pedra Calderona de 
la Barci, którego tłumaczenia podjął się Juliusz Słowacki, wykorzy-
stując później dzieło do prezentacji filozofii genezyjskiej. Utwór 
jednak został na tyle wzbogacony przez Słowackiego, że stał się on 
parafrazą pierwowzoru, odrębnym dziełem. Tłumaczenie Słowac-
kiego jest utrzymywane w konwencji ewangelicznej przypowieści o 
niezłomności, ofierze i poświęceniu dla innych, męczeństwie, szla-
chetności ducha. Poeta wzbogaca samoświadomość bohatera, czy-
niąc z niego sługę Bożego. Podobnie jawi się postać Beethovena, 
heroicznie walczącego do ostatnich chwil życia ze swoim kalec-
twem. Czuł jednak misję szerzenia swojej muzyki mimo postępują-
cej głuchoty. 

Ostatnim z przywoływanych bohaterów jest Żyd Wieczny Tułacz – 
Ahaswerus, Aswerus – legendarna postać Żyda, który miał znieważyć 
Chrystusa idącego z krzyżem na Golgotę, za co został ukarany wieczną 
tułaczką po świecie. Zestawienie Beethovena z Wiecznym Tułaczem nale-
ży interpretować w kategoriach typowo ludzkich – człowiek, doświad-
czony przez los, skazany jest na ziemską wędrówkę , której kresem będzie 
                                                 

66 Fernando może być także nawiązaniem do poety, przedstawiciela moder-
nizmu. Fernando António Nogueira Pessoa publikował wiersze nie tylko pod 
swoim nazwiskiem, ale także pod szeregiem heteronimów. Zestawienie Beet-
hovena z tym twórcą może wskazywać, iż szereg określeń charakteryzujących 
muzyka okazuje się niewystarczające, by wyrazić jego talent. 

67 P. C. de la Barca, Książę niezłomny, Warszawa 1977. 
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dopiero śmierć. Poruszona zostaje tutaj także problematyka transcenden-
talna – istnienie przedmiotu poznania poza umysłem poznającym, bądź 
bytu absolutnego poza rzeczywistością poznającego. W kontekście Beet-
hovena należy to rozumieć jako pytanie o to, co dzieje się z człowiekiem 
po śmierci. Po wymienionych porównaniach podmiot liryczny zadaje 
retoryczne pytanie skierowane do Beethovena: „Jakże ciebie zwać?”. Ta 
interpelacja dowodzi, iż bardzo ciężko jest znaleźć odpowiednie określe-
nie dla tak wielkiego autorytetu i geniusza muzycznego. Wszystkie bo-
wiem okazują się niewystarczające nie tylko jako funkcjonujące odrębnie, 
ale także zestawione gremialnie. 

Człowiekiem, który przeżył wojenny koszmar jest tytułowy 
bohater wiersza Tadeusza Różewicza Ocalony68, który mówi o sobie 
„ocalałem prowadzony na rzeź”. Jego ocalenie jest jednak tylko 
biologiczne, gdyż okrucieństwa wojenne zburzyły świat jego war-
tości, w których istota ludzka była stawką najwyższą. Jego psychi-
kę zdewastowała wojna. Ocalało ciało, a dusza jest jednak martwa. 
Chce, aby ktoś ją ożywił. Istota świata jest dla niego zupełnie nie-
zrozumiała. Pragnie, aby ktoś wpoił mu na nowo hierarchie warto-
ści i pokazał, jak odróżniać dobro od zła, dlatego woła: 

Szukam nauczyciela i mistrza 
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę 
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia 
niech oddzieli światło od ciemności 
Chce, żeby przywrócono mu dziecięcą wiarę w dobro, pra-

gnie poznać czym jest nadzieja i wiara w człowieka. Jego mistrz 
swoim przykładem ma potwierdzić proponowaną hierarchię war-
tości, po to, aby uczeń uwierzył, że po przeżyciu koszmaru wojny 
można jeszcze być zwyczajnie dobrym człowiekiem. Chce poznać 
język, w którym nie ma kłamstw, który nie służy wyłącznie do za-
straszania i prześladowania. Oczekuje, że mistrz udowodni mu, że 
słowa nazywające wszystkie wartości moralne, nie są w rzeczywi-

                                                 
68 T. Różewicz, Ocalony, [w:] Poezja polska od średniowiecza do współczesności, 

wyb. A. Rajca, J. Polanicki, Warszawa 2001, s. 520. 
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stości pustymi pojęciami. Właśnie dlatego mistrz może go ocalić 
duchowo i podarować mu nowe życie69. 

O wieku XX mówi się, że był epoką bez żadnych ideałów i 
autorytetów. Pesymiści odnoszą to stwierdzenie zarówno do życia, 
jak i do sztuki. Próbując je udowodnić, przywołują przykłady ko-
lejnych wojen, ludobójstwa, obojętności w stosunku do drugiego 
człowieka i bezwartościowej, oderwanej od rzeczywistości literatu-
ry, która analizując wydumane problemy, w żaden sposób nie 
podpowiada nam, jak żyć. Ta ostatnia opinia jest, moim zdaniem, 
bardzo przesadzona. Prawdą jest, że w powstałych w XX wieku 
utworach próżno by szukać gotowych recept i wzorców do naśla-
dowania - takich, jakie tworzono w minionych epokach (na przy-
kład średniowieczny ideał rycerza czy świątobliwego ascety). Nie 
ma też pośród nich książek z jasno wyłożoną tezą, którą czytelnicy 
mogliby podchwycić i realizować we własnym życiu (wyjątkiem 
będą tu utwory socrealistyczne).  

Badacze mają rację, jednakże nie znaczy to, że wiek XX nie 
wykształcił autorytetów literackich. Dla potwierdzenia tego warto 
chociażby przywołać postać Zbigniewa Herberta. Poeta do zbioru 
wierszy Pan Cogito wprowadził fikcyjną postać lirycznego bohate-
ra, któremu nadał znaczące miano. Wyraz cogito znaczy: myślę i 
pochodzi ze słynnego powiedzenia Kartezjusza: Cogito, ergo sum. 
Pan Cogito, to ten, który myśli. Postać ta w niektórych wierszach 
występuje w trzeciej osobie (on), w innych jest podmiotem lirycz-
nym (autorskim „ja”).  

Wiersz Przesłanie Pana Cogito70 reprezentuje lirykę apelu, gdyż 
adresowany jest do wyraźnego „ty” i wyraża nakazy w trybie roz-
kazującym. Utwór utrzymany jest w tonacji podniosłej, nakazy 
wypowiadane są poważnie, zasadniczo. Pan Cogito mówi, jak żyć: 

- „idź wyprostowany wśród tych co na kolanach”, 
- „trzeba dać świadectwo” człowieczeństwa, 
- „bądź odważny”, 

                                                 
69 B. Żynis, Literatura współczesna. [w:] Ilustrowane dzieje literatury. Od antyku 

do współczesności, Bielsko-Biała 2003, s. 440 -443. 
70 Z. Herbert, Przesłanie Pana Cogito. [w:] Poezja odzyskana: antologia poezji pol-

skiej 1939-1989, wyb. I. Szypowska, Warszawa 1992, s. 162.  
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- „Gniew twój bezsilny będzie jak morze ilekroć usłyszysz 
głos poniżonych i bitych”, 

- „niech nie opuszcza cię twoja siostra Pogarda dla szpiclów 
katów tchórzy”, 

- „ nie przebaczaj [...] w imieniu tych których zdradzono o 
świcie”, 

- „strzeż się jednak dumy niepotrzebnej”, 
- „strzeż się oschłości serca kochaj...” 
Nakazy Pana Cogito przypominają Dekalog. Znajdujemy w 

wierszu jeszcze inne nawiązania do „Biblii”: słownictwo i frazeolo-
gię (obalić w proch, dać świadectwo, zaiste, źródło zaranne) oraz 
motyw wędrowca (idź, ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku). 
Wiersz jest więc stylizowany biblijnie, przez co podnosi wagę na-
kazów moralnych. Są one prawie wszystkie zgodne ze światopo-
glądem chrześcijańskim, oprócz nakazu gniewu i pogardy dla tych, 
którzy wyrządzili nam krzywdę. W ostatnim fragmencie wiersza 
Pan Cogito wymienia swe autorytety moralne: Gilgamesza, Hekto-
ra i Rolanda. 

Gilgamesz to legendarny władca sumeryjski, bohater staro-
babilońskiej pieśni epickiej z II tysiąclecia p.n.e. Z kolei postać Hek-
tora uwiecznił w Iliadzie Homer. Ten trojański rycerz stanął do wal-
ki z osławionym Achillesem, co wymagało nieprzeciętnej odwagi. 
Hektor zginął w pojedynku z Achillesem, ale obronił honor własny 
i własnej ojczyzny. Roland natomiast jest bohaterem średniowiecz-
nej pieśni rycerskiej Pieśń o Rolandzie. Zginał, walcząc z pogańskimi 
Saracenami, ale stał się wzorem rycerza. Nade wszystko cenił ho-
nor, gardził słabością, był bezwzględny dla wrogów.  

Pan Cogito to postać, za którą ukrywa się sam autor. Biogra-
fia Zbigniewa Herberta dowodzi, że poeta jest wierny nakazom, 
które sformułował w wierszu. Debiutował dopiero w 1956 r. roku, 
czyli około 10 lat później niż jego rówieśnicy. Publikowanie utwo-
rów przed 1956 rokiem wymagało podporządkowania się politycz-
nym dyrektywom tamtych czasów. Herbert zdecydował się więc 
na milczenie i czekał na start literacki w bardziej przychylnym cza-
sie: „Szedł wyprostowany wśród tych co na kolanach”. W czasie 
okupacji niemieckiej był członkiem Armii Krajowej i pozostał wier-
ny ideałom młodości.  
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Przesłanie Pana Cogito to wiersz opublikowany w 1974 roku. Od-
najdujemy w nim stosunek poety do wydarzeń w kraju (marzec 1968, 
masakra robotników na wybrzeżu w 1970). W czasie trwania stanu 
wojennego w Polsce Zbigniew Herbert opublikował w Paryżu zbiór 
wierszy pod wymownym tytułem Raport z oblężonego miasta. 

O tym godnym najwyższego szacunku człowieku pisze Le-
opold Tyrmand w Dzienniku 195471:  

Po południu był u mnie Herbert [...] Oczywiście cierpi nędzę. 
Zarabia kilkaset złotych miesięcznie jako kalkulator - chro-
nometrażysta w spółdzielni produkującej papierowe torby, 
zabawki, czy pudełka. Pogoda, z jaką Herbert znosi tę mor-
dęgę po ukończeniu trzech fakultetów, jest wprost z wcze-
snochrześcijańskiej hagiografii. 
Jak widać, wiele należało poświęcić, aby pozostać „wypro-

stowanym”. Pan Cogito w wierszu Herberta jest wolny lecz jego 
wolność polega tylko na narzuceniu sobie celu życia. Swoboda ta 
polega na wierności zasadom moralnym. Przesłanie Pana Cogito to 
powrót do dawnych wartości, które stały się nieaktualne. Wszyst-
kie te przesłania ukazują autentyczne myśli poety. 

Z kolei wiersze Czesława Miłosza72 pojawiają się w każdym 
podręczniku szkolnym. Mają uczyć wrażliwości, kształtować po-
gląd na świat. W poetycki sposób mówią o wielu wydarzeniach z 
przeszłości Polski, które powinien znać każdy Polak. Jednak czyta-
jąc te wiersze nabywa się zdrowego, rzeczywistego spojrzenia na te 
sprawy. Często utwory Miłosza są pocieszeniem czy ucieczką od 
problemów tego świata. Mimo śmierci tego wielkiego człowieka, 
jego twórczość pozostanie i będzie dla kolejnych pokoleń czymś, co 
pozwoli im zrozumieć świat, w którym żył Miłosz, chociaż będzie 
to dla nich świat odległy. Nie grozi nam kryzys autorytetów, po-
nieważ wielkie autorytety nie umierają nigdy, ich idee na zawsze 
pozostaną w umysłach i sercach ludzi. Czesław Miłosz to niewąt-
                                                 

71 L. Tyrmand, Dziennik 1954, Warszawa 1989, s. 34. 
72 W Traktacie moralnym Czesław Miłosz interesuje się najbardziej człowie-

kiem, jako obiektem ideologicznych manipulacji. Poeta wierzy w siłę i odporność 
człowieka, wierzy w nieomylną mądrość ludzi. Jego poezja stanowi źródło inten-
sywnych poszukiwań środków na choroby współczesnego świata: „Gdzie jest 
poeto ocalenie, czy coś ocalić może ziemię” (Traktat moralny) 
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pliwie wspaniały człowiek, który wniósł bardzo wiele w rozwój 
tego świata. Jest też dowodem, że jeden człowiek może zdziałać 
wiele i być kimś niezwykłym w zwykłym człowieczeństwie73.  

Zarówno Zbigniew Herbert jak i Czesław Miłosz uważają, że 
świat staje się pozbawiony autentycznej wartości. Różewicz prze-
strzega przed upodobnieniem się do głównego bohatera Kartoteki. 
Jest to postać pozbawiona tożsamości, osobowości, jest zagubiona 
w otaczającym go pełnym chaosu świecie. W świecie Kartoteki żyją 
ludzie obojętni, oderwani od rzeczywistego świata, nie umiejący 
znaleźć kontaktu z nim. Takich ludzi znajdujemy wśród niedobit-
ków wojennych, lecz także istnieją oni w świcie teraźniejszym za-
gubieni wśród swoich rozmyślań i pragnień. Na szczęście w twór-
czości tych poetów pojawiają się akcenty optymistyczne. Różewicz 
w Ocalonym stara się odnaleźć kogoś, kto pokazałby mu różnicę 
pomiędzy światłem, a ciemnością. W wierszu Wisławy Szymbor-
skiej Radość pisania dowiadujemy się, iż jest ona szczęśliwa dzięki 
temu, że potrafi „odpowiednie dać rzeczy słowo”. Poetka potrafi 
kreować świat, w którym w każdej chwili można powstrzymać rę-
kę złoczyńcom, w takim świecie nic złego nie może się zdarzyć. 
Autorka mówi o tym co pisze: „Moja poezja niczego nie tłumaczy, 
niczego nie nazywa - zmusza do swojego myślenia”. 

Jan Twardowski nie jawił się jako nieomylny autorytet. Przy-
znawał się do swoich słabości i rozterek, do tego, że sam nadal po-
szukuje, „bo w ogóle wszystkiego nie można zrozumieć do końca”. 
Pisał prosto o skomplikowanych rzeczach, emocjach, uczuciach; 
zwyczajnie, nie używał naukowych terminów. Przypominał nam o 
tym, co najważniejsze w życiu: 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości  
czy pierwsza jest ostania czy ostatnia pierwszą 
[„Śpieszmy się”] 

spadają z obłoków 
małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia 

                                                 
73 Por.: Czesława Miłosza autorytet przekorny, rozmowy przeprowadził Alek-

sander Fiut, Kraków 1988. 
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[„Kiedy mówisz”] 
Dzięki takiemu właśnie „skromnemu pisaniu” Twardowski 

zjednuje sobie zwykłego człowieka i filozofa, dziecko i osobę doro-
słą. Pisząc zrozumiale, bez awangardowych niezrozumiałości, 
„przemycał” głębokie myśli filozoficzno-teologiczne. Jego wiersze 
nie potrzebują rzeczników, same bowiem się bronią, bo same się 
tłumaczą i interpretują. Śmierć ks. Jana Twardowskiego niewątpli-
wie zamyka pewien etap w literaturze polskiej. Nie ma już drugie-
go tak popularnego, zrozumiałego i kochanego poety - księdza74. 

Literatura może pomagać w kształtowaniu kodeksu moralne-
go człowieka, bowiem każde dzieło literackie posiada tę właści-
wość. Autorytet moralny jest jedną z form świadomości społecznej, 
zespołem dominujących w danej epoce ocen, norm i zasad określa-
jących zakres poglądów i zachowań uważanych w tej grupie za 
dobre lub złe. Moralność zmienia się zależnie od warunków histo-
rycznych i społecznych. Autorytet moralny to ogół poglądów roz-
wijających się pod wpływem etycznych ideałów i doświadczeń. 
Człowiek już od początku swojego istnienia musiał wybierać mię-
dzy dobrem a złem, między miłością do osoby bliskiej a miłością do 
ojczyzny czy Boga. Ludzie zostają postawieni w życiu przed trud-
nymi wyborami moralnymi, którym muszą sprostać, chociaż nie 
zawsze potrafią wybrać właściwie. Literatura jest odzwierciedle-
niem ponadczasowych dylematów moralnych człowieka. 

 
4. Czy autorytet literacki jest nam potrzebny? 
Jest bardzo prawdopodobne, że każdy z nas na przestrzeni 

swojego życia miał autorytet niekoniecznie będąc tego świado-
mym. W obecnych czasach nie jest możliwe, aby jednostka od dzie-
ciństwa samoistnie była w stanie posiąść wiedzę na poziomie ta-
kim, jaki jest dostępny i wymagany przez społeczeństwo, w którym 
żyje. Świat stał się zbyt złożony, więc niejako zmuszeni jesteśmy do 
pozyskiwania wiedzy od ludzi, których uważamy w danej dzie-
dzinie za ekspertów. Już w najmłodszych latach pojawiają się 
pierwsze autorytety w postaci wychowawców. Wraz z rozwojem 
zazwyczaj dochodzimy do miejsca, w którym nieświadome korzy-

                                                 
74 http://gu.us.edu.pl/node/229491, 19.02.2014 r. 
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stanie z autorytetu przeradza się w świadome (korzystanie lub od-
rzucenie). Na tą decyzję ma wpływ dojrzałość osoby, grupa spo-
łeczna w której funkcjonuje oraz wcześniejsze jej doświadczenia.  

Zerwanie z autorytetem zazwyczaj następuje w momencie, w 
którym okazuje się, że nie spełnia on stawianych wymagań. Jest to 
naturalny proces związany z psychologicznym rozwojem jednost-
ki. Inny powód odejścia od autorytetu wywodzi się wprost z po-
dejścia ewolucyjnego i dotyczy instynktu przetrwania i rywalizacji 
o dobra, gdzie świadome wprowadzanie w błąd jest jedną z dróg 
do pomnażania własnych zasobów (prestiż, władza, dobra mate-
rialne). W takim przypadku krytyczne podejście do autorytetu staje 
się wartościowym mechanizmem obronnym przed nadużyciem. Z 
drugiej strony przesadny brak wzajemnego zaufania nie pozwolił-
by nam na rozwój cywilizacyjny, a wręcz prowadziłby do regresu. 
Zatem najbardziej trafna – a jednocześnie najtrudniejsza – zdaje się 
być droga środka. 

Czerpanie przykładu z wzoru jest dla jednostki cennym bu-
dulcem jego osobowości i dobrego zdania na własny temat. Natu-
ralnym kierunkiem rozwoju jest zwrócenie się ku akceptowanym w 
społeczeństwie cechom, które zostały wymienione wcześniej. Tak 
więc rozwój jednostki prowadzi zazwyczaj w pożądanym społecz-
nie kierunku. Tu niestety również spotykamy zagrożenia. Oprócz 
możliwości bycia celowo wprowadzonym w błąd (co może być 
konsekwencją bezrefleksyjnego podporządkowania) może dojść do 
uruchomienia dobrze znanego psychologii mechanizmu, który po-
lega na zdjęciu odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 
Konkluzja 
Tylko obiektywizm może nam pomóc znaleźć autentyczne i 

trwałe wartości moralne. Często nie jest konieczne szukanie daleko, 
ponieważ kryją się one w bliskim nam osobach, a także w nas samych i 
czekają na moment kiedy przestaniemy bałwochwalczo zachwycać się 
innymi i damy dojść do głosu własnej indywidualności. 

Do najbardziej kontrowersyjnych należy pojęcie autorytetu 
moralnego. Domenę moralności stara się zawłaszczyć niemal każda 
religia, przedstawiając własną doktrynę etyczną jako Jedynie 
prawdziwą. Doktryny te różną się między sobą, a przy tym wiele z 
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nich poddawane jest kolejnym reinterpretacjom; i nie istnieją żadne 
intersubiektywne kryteria wyboru między konkurencyjnymi dok-
trynami lub odmiennymi ich interpretacjami. Z drugiej strony, re-
fleksja filozoficzna nad naturą moralności prowadzi wielu ludzi do 
wniosku, że w tej dziedzinie nie ma miejsca na dychotomię prawdy 
i fałszu: tzw. zasady moralne są co najwyżej wyrazem naszych ży-
czeń co do tego, jak mamy odnosić się do siebie nawzajem - a ży-
czenia, w odróżnieniu od zdań, które opisują świat, nie są ani 
prawdziwe ani fałszywe. Nadto, zakres zachowań podlegających 
ocenie moralnej bywa rozmaicie ustalany: na przykład, doktryny o 
proweniencji religijnej obwarowują szczegółowymi zakazami życie 
seksualne człowieka, podczas gdy laicka wizja moralności traktuje 
tę sferę życia jako moralnie neutralną, podlegającą jedynie ogólnym 
restrykcjom etycznym, takim jak zakaz stosowania przemocy. 

Co zatem można mieć na myśli, nazywając kogoś autoryte-
tem moralnym? Chyba chce się przez to powiedzieć, że poglądy 
czy postawę moralną owego kogoś wybiera się jako wzór do naśla-
dowania. Ale skoro tak, to pojęcie autorytetu wymaga tu relatywi-
zacji: zamiast „X jest autorytetem moralnym” powinno się mówić 
„X jest dla mnie autorytetem moralnym”. A dla moralności ogólnej, 
zakładającej wzajemny szacunek i akceptację, byłoby najzdrowiej, 
gdyby ludzie nie dokonywali jednoznacznych i trwałych wyborów 
swoich autorytetów moralnych, te bowiem, zwłaszcza gdy są rów-
nocześnie autorytetami religijnymi, często starają się umocnić swój 
„rząd dusz” przez rozbudzanie w nas poczucia wyższości, a nawet 
wrogości wobec myślących inaczej. Nie stronią też od przemocy, 
zabiegając - nierzadko skutecznie - o nadanie swoim idiosynkra-
tycznym normom etycznym statusu powszechnie obowiązujących, 
policyjnie strzeżonych praw75. 

Na zakończenie nasuwa się następująca refleksja: Czy grozi 
nam kryzys autorytetów, którzy uczą jak żyć i postępować, by oca-
lić z chaosu współczesnego świata to, co zasługuje na ocalenie? 

Z literatury możemy czerpać liczne pozytywne przykłady po-
staw moralnych. Problemy dotykające człowieka nie zmieniają się 
na przestrzeni wieków, może jedynie zmienić się podejście do nich. 

                                                 
75 B. Stanosz, Autorytet, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3217, 01.03.2014 r. 
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Wydaje mi się, że każdy może w książkach znaleźć coś dla siebie, 
poszukać odpowiedzi na wiele pytań. Wymienione postaci literac-
kie na pewno są godne naśladowania. Pozostaje tylko kwestia tego, 
czy ktoś sięgnie po te wzorce, czy zainteresuje się motywami po-
stępowania owych bohaterów, czy będzie umiał przełożyć to na 
współczesność i odnieść do siebie. Przede wszystkim pojawia się 
jednak pytanie, czy ktoś będzie chciał mieć mistrza i nauczyciela w 
literaturze? 

 
Streszczenie 
Autorytety moralne to wzorce oparte na zasadach postępo-

wania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i 
epokach historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów, po-
staw i wzorców osobowych. W każdej epoce poeci i pisarze do-
strzegali złożoność ludzkiej psychiki, a ich dążeniem było ukazanie 
motywacji ludzkich postępowań oraz nakreślenie cech godnych 
naśladowania. Kodeks zasad moralnych jest doskonale widoczny 
w całym dorobku literatury. Wiele utworów literackich jest źró-
dłem kultury moralnej, prezentuje wzorce postępowania, pewien 
kodeks tego, co dobre, a co złe. Odbiorca może odrzucić podsuwa-
ne mu wzory, a może przyjąć te, które są postępowe oraz wyrażają 
ideały i dążenia społeczne. Jednak, aby rzeczywiście postępować 
według. odpowiednich zasad moralnych, zgodnych z naszym su-
mieniem nie wystarczy przeczytać kilka książek i zapoznać się z 
Dekalogiem, jest to kwestia o wiele głębsza. To, co myślę wierniej 
oddadzą słowa Monteskiusza, niech one staną się wskazówką dla 
wielu ludzi: „Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znaj-
dziesz ich w książkach”. Zachowanie wszystkich wymienionych 
bohaterów przekonuje, że miejsce na serce, człowieczeństwo, 
współczucie i odpowiedzialność za innych jest zawsze i wszędzie, a 
XX wiek nie jest wcale epoką upadku moralności. 

 
Summary 
Moral authorities are patterns based on the principles of con-

duct deemed to be appropriate in certain environments and histori-
cal periods . Literature has become a source of ideals , attitudes and 
role models . In every age poets and writers They saw the complex-
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ity of the human psyche and their desire was to show the human 
motivation procedures and outline the qualities worthy of imita-
tion. Code of moral principles is highly visible throughout the 
achievements of literature. Many literary works is the source of 
moral culture shows patterns of conduct, a code of what is good 
and what is bad . The recipient can reject it suggests patterns, and 
can accept those that are progressive and express the ideals and 
aspirations of society. However, to actually follow . relevant moral 
principles consistent with our conscience is not enough to read a 
few books and read the Decalogue , is a matter of much deeper. 
That's what I would give faithfully words of Montesquieu , let 
them become a guideline for many people : „If the rules of morality 
are not wearing the heart, you will not find them in books”. The 
behavior of all of the characters argues that the place of heart , hu-
manity , compassion and responsibility for others is always and 
everywhere, and the twentieth century is not at the epoch of the 
collapse of morality. 
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Artur Lis (KUL) 

 
Autorytet władcy w średniowieczu - zagadnienia historyczno-

prawne 
 
Władca wzorowy to przede wszystkim władca związany pra-

wem, które stoi ponad nim i w którego służbie pozostaje. Piast i 
Rzepicha zostali przedstawieni przez Kadłubka jako ludzie skromni, 
cnota bowiem najlepiej rozwija się w ukryciu: „szlachetna 
wielkoduszność nie zawsze mieszka w miastach opatrzonych wieżami 
i bynajmniej nie gardzi chatami ubogich”1 pisał kronikarz w 
kontekście wyniesienia skromnej rodziny Piasta, który dał początek 
nowemu pokoleniu władców Polski2. Samo powstanie monarchii pol-
skiej w czasach legendarnych, w oczach Kadłubka, wynikło z potrzeby 
wprowadzenia prawnie normowanej sprawiedliwości i związanego z 
nią ładu podnoszącego życie narodu na wyższy szczebel. Pierwszy 
władca Polski, legendarny Krak, był pierwszym prawodawcą kraju3. 
Sprawiedliwość jako cecha księcia jest cnotą konieczną, albowiem bez 
niej władca staje się tyranem, to znaczy nie daje posłuchu prawu, jak to 
czyni książę, ale władzę opiera na swej niekontrolowanej woli. Prawo i 
sprawiedliwość są zatem podstawowymi i koniecznymi warunkami 
                                                 

1 Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, 
Wrocław 2008, ks. II, rozdz. 4, s. 43; „Generosa quoque magnanimitas nec turritas 
semper urbes inhabitat nec pauperum prorsus aspernatur tuguria” za: Mistrza 
Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wyd., komentarz i wstęp  

M. Plezia, [w:] Monumenta Poloniae Historica, Nova Series, t. 11, Kraków 1994, 
Liber secvndvs 4, s. 33; E. Skibiński, Mit a ideologia na przykładzie podań małopol-
skich zawartych w i księdze Kroniki Polskiej Wincentego Kadłubka, „Sprawozdania 
PTPN. Wydział Nauk o Sztuce” nr 103, 1985 [druk: 1986], s. 5–7. 

2 Cz. Deptuła, Problem mitu monarchy – dawcy żywności w Polsce. Na przykładzie 
podania o Piaście, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 
18(1975), nr 3, s. 41-56. 

3 J. Mańkowski, Krak, uczeń Sokratesa (glosa do Kadłubka Chronica Polonorum i 
5,3), [w:] Inspiracje platońskie literatury staropolskiej. Materiały z konferencji zorga-
nizowanej przez Zespół Badań Literackich nad Historią Kultury Epok Dawnych 
Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego 14-15 października 
1998 r., red. A. Nowicka-Jeżowa, P. Stępień, Warszawa 2000, s. 147-150. 
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życia społecznego. Krak jako pierwszy legendarny władca stanowi 
prawa i ogłasza ustawy: „Mówi, iż śmieszne jest okaleczałe bydlę, 
bezgłowy człowiek; tym samym jest ciało bez duszy, tym samym lam-
pa bez światła, tym samym świat bez słońca - co państwo bez króla. 
Albowiem dusza podsyca działanie odwagi, światło czyni jasnym 
ogląd rzeczy, słońce wreszcie uczy rozsyłać do wszystkich dobroczyn-
ne promienie. Tymi promieniami jak najgodniej niby klejnotami wy-
sadzony jest diadem na królewskiej głowie: tak, iż na czole jaśnieje 
wielkoduszność, na potylicy oględność, po bokach z obu stron hojne 
blaski śle brylant dzielności. Obiecuje, że jeżeli go wybiorą, to nie kró-
lem będzie, lecz wspólnikiem królestwa. [Bowiem] „wierzy, iż zro-
dzon nie sobie jest, lecz światu całemu”. Wszyscy przeto pozdrawiają 
go jako króla. [A on] stanowi prawa, ogłasza ustawy. Tak więc powstał 
zawiązek naszego prawa obywatelskiego i nastały jego urodziny. 
Albowiem przed nim wolność musiała ulegać niewoli, a słuszność 
postępować krok w krok za niesprawiedliwością. I sprawiedliwe było 
to, co największą korzyść przynosiło najmożniejszemu. Atoli surowa 
sprawiedliwość nie od razu zaczęła władać. Odtąd jednak przestała 
ulegać przemożnemu gwałtowi, a sprawiedliwością nazwano to, co 
sprzyja najbardziej temu, co może najmniej”4.  

Jak zauważył Przemysław Urbańczyk, we wczesnym śre-
dniowieczu władca wraz z drużyną i swoim dworem stanowił 
państwo. Rozdzielał on rycerzom zdobyte łupy wojenne, nadawał 
ziemię oraz stanowiska. Wiązało się to z obowiązkiem obrony 

                                                 
4 Ks. I, rozdz. 5, s. 11-12; „Idem esse corpus exanime, sine luce lampadem, 

mundum sine sole, quod sine rege imperium. Anima siquidem animositatis 
industriam, lux rerum circumspectionem, sol denique radios munificentiarum 
beneficos ad omnes docet expandi. Quibus uelut quibusdam gemmis regii 
diadema capitis quam decentissime decusatur, ut in fronte magnanimitas, in 
occipite circumspectio, in lateribus altrinsecus large serenitatis carbunculus 
prefulgeat. Se non regem set regni socium pollicetur, si se deligant, non sibi set 
toti natum se credere mundo. Proinde rex ab omnibus consalutatur, iura instituit, 
leges promulgat. Sic ergo nostri iuris ciuilis nata est conceptio seu concepta 
natiuitas. Nam ante hunc seruituti ancillari libertas et equitas pedissequari iussa 
est iniurie, eratque iustitia que plurimum prodesset ei qui plurimum posset. 
Licet autem iustitie rigor non tunc statim ceperit imperare, extunc tamen 
uiolentie desiit subesse potestati” za: Liber primvs 5, s. 9. 
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władcy i jego dworu5. Wincenty, podobnie jak Gall Anonim, Ne-
stor i Thietmar podkreślił bogactwo i sukcesy ekspansywnej poli-
tyki Chrobrego: „Całe bowiem jego bogactwo bądź spłynęło z da-
rów umysłu, bądź rozbłysło sprawnością wyczynów oręża. Dzięki 
nim podbił pod swe panowanie Selencję, Pomorze, Prusy, Ruś, 
Morawy, Czechy i pozostawił swym następcom jako [kraje] lenne. 
Miasto Pragę ustanowił drugą stolicą swego królestwa. Poddał 
pod swe panowanie Hunów, czyli Węgrów, Chorwatów i Mardów 
szczep potężny. Nawet nie ujarzmionych Sasów tak dalece ujarz-
mił, że w rzece Sali wbił słup żelazny, jakby jakąś świata granicę, 
znacząc od zachodu krańce swojego władztwa. Natomiast od 
wschodu, na Złotej Bramie Kijowa drugą wyrąbał granicę. Tam po 
zajęciu miasta, wielokrotnym uderzeniem miecza wyrzezał na Zło-
tej Bramie miasta [też] jakby jakiś znak graniczny”6. 

Tworząc idealny model władcy dostrzeżono cnoty i zalety 
rycerza-wojownika. Do niewątpliwych zalet Bolesława i oprócz 
zdolności fizycznych należały także umysłowe. Czynom wojen-
nym panujących poświęcone są w dużej mierze omawiane kroniki. 
Jej autorzy skodyfikowali literacko i dydaktycznie cnoty władcy-
rycerza7. Gall Anonim przedstawia Bolesława Chrobrego jako 
sprawiedliwego sędziego troszczącego się o najuboższych: „Miał 
też ponadto pewną wybitną cechę sprawiedliwości i pokory: gdy 
mianowicie ubogi wieśniak lub jakaś kobiecina skarżyła się na któ-

                                                 
5 P. Urbańczyk, Władza i polityka we wczesnym średniowieczu, Wrocław 2000, s. 53-63. 
6 Ks. II, rozdz. 12, s. 55-56; „Huius namque uniuersa supellex aut in animi 

dotibus uiguit, aut in armorum strennuitate resplenduit. Quibus Selenciam, 
Pomoraniam, Prusiam, Rusiam, Morauiam, Bobemiam sue subiciens dicioni, suis 
posteris reliquit uectigales, urbem Pragensem secundariam sui sedem regni 
constituens. Hunos seu Vngaros, Crauacios et Mardos gentem ualidam suo 
mancipauit imperio. Immo et Saxones indomitos adeo perdomuit, ut in Sale 
flumine columpnam fixerit ferream, quasi quibusdam gadibus sui fines imperii 
ab occidente disterminans. Nam ab oriente in aureis Kieuie ualuis metarum 
alteram inpegit, ubi mucronis ictu creberrimo, urbe capta, uelut quoddam bonee 
signum in aurea ciuitatis porta excidit” za: Liber secvndvs 12, s. 41-42. 

7 P. Żmudzki, Opisy bitew ukazujące wojowników gotowych przyjąć swój los 
(przykłady słowiańskie XI-XIII w.), [w:] Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie śre-
dniowiecznym, pod red. A. Pieniądz-Skrzypczak, J. Pysiaka, Warszawa 2005, s. 
151–175 [szczególnie: 165–167] [„Aquila Volans”, I]. 
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regoś z książąt lub komesów, to chociaż był ważnymi sprawami 
zajęty i otoczony licznymi szeregami magnatów i rycerzy, nie 
pierwej ruszył się z miejsca, aż po kolei wysłuchał skargi żalącego 
się i wysłał komornika po tego, na kogo się skarżono. A tymcza-
sem samego skarżącego powierzał któremuś ze swych zaufanych, 
który miał się o niego troszczyć, a za przybyciem przeciwnika 
sprawę podsunąć [z powrotem] królowi - i tak wieśniaka napomi-
nał, jak ojciec syna, by zaocznie bez przyczyny nie oskarżał i aby 
przez niesłuszne oskarżenie na siebie samego nie ściągał gniewu, 
który chciał wzniecić na drugiego. Oskarżony na wezwanie bez 
zwłoki co prędzej przybywał i dnia wyznaczonego mu przez króla 
nie chybił, bez względu na jakąkolwiek okoliczność. Gdy zaś 
przybył wielmoża, po którego posłano, nie okazywał mu [Bole-
sław] niechętnego usposobienia, lecz przyjmując go z pogodnym i 
uprzejmym obliczem, zapraszał do stołu, a sprawę rozstrzygał nie 
tego dnia, lecz następnego lub trzeciego. A tak pilnie rozważał 
sprawę biedaka, jak jakiego wielkiego dostojnika. O jakże wielką 
była roztropność i doskonałość Bolesława, który w sądzie nie miał 
względu na osobę, narodem rządził tak sprawiedliwie, a chwałę 
Kościoła i dobro kraju miał za najwyższe przykazanie!8” 

                                                 
8 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wro-

cław 2008, ks. I, rozdz. 9, s. 26-27; „Habebat etiam preterea quiddam iustitie ma-
gnum et humilitatis insigne, quod si quando rusticus pauper vel muliercula qu-
elibet de quovis duce videlicet vel comite quereretur, quamvis esset magnis ne-
gotiis occupatus, multisque cuneis et magnatum et militum constipatus, non 
prius se de loco dimovebat donec causam ex ordine conquerentis auscultaret et 
pro illo, de quoquerebatur, camerarium transmandaret. Interim vero ipsum 
conquerentem alicui fideli suo commendabat, qui eum procuraret sibique cau-
sam adversario adveniente suggereret et sic rusticum quasi pater filium admo-
nebat, ne absentem sine causa accusaret et ne iniuste conquerendo iram, quam 
alteri conflabat, sibimet ipsi cumularet. Nec accusatus citissime vocatus venire 
differebat, nec diem a rege constitutum qualibet occasione preteribat. Adveniente 
vero principe, pro quo missum fuerat, non se illi maligne commotum ostendebat, 
sed alacri eum et affabili vultu recipiens ad mensam invitabat, neque ea die, sed 
sequenti, vel tercia causam discutiebat. Sicque diligenter rem pauperis, ut 
alicuius magni principis, pertractabat. o magna discrecio magnaque perfeccio 
Bolezlaui. Qui personam in iudicio non servabat, qui populum tanta iustitia gu-
bernabat, qui honorem ecclesie ac statum terre in summo culmine retinebat” za: 
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Gall opisuje pierwszego króla Bolesława Chrobrego jako dosko-
nałego rycerza (Ks. I, rozdz. 6-16) posiadającego cnoty duchowe oraz 
zalety cielesne (virtus et nobilitas, magnificentia et potentia), a także spra-
wiedliwość i pobożność (iustitia, aequitas, pietas). Stawia tego władcę 
jako wzór do naśladowania. Zubożając znacznie w stosunku do Galla 
obraz wewnętrznych rządów Bolesława Chrobrego, Kadłubek wydo-
był w wizerunku monarchy cechy wodza i zdobywcy9. Taka koncep-
cja kształtuje w dziele wizerunek Bolesława Chrobrego pozostającego 
nadal ideałem monarchy. Władcę-rycerza cechuje przede wszystkim 
męstwo, pogarda śmierci, duch walki aż do zwycięstwa. Walczy on w 
pierwszym szeregu, dając swym wojskom przykład waleczności i nie-
ustraszoności. Umie także pobudzić je do czynu płomiennym słowem 
i efektownym gestem10. W ścisłym związku z tymi przymiotami pozo-
stają inne zintegrowane w ideale rycerskim: prymat chwały wojennej 
nad zyskiem, wspaniałomyślność wobec pokonanego wroga, wierność 
danemu słowu, hojność i szczodrobliwość. Władca toczy wojnę w ra-
mach pewnych konwencji wynikających z tego ideału dla dobra naro-
du i rodziny. W sytuacji szczególnie trudnej stosuje usprawiedliwiony 
podstęp, ale w zwykłych warunkach nie ucieka się do niego. Walczy 
według reguł rycerskich, wspaniałomyślnie ogranicza też plon swego 
zwycięstwa. Nie znaczy to jednak, że nie akceptował i nie wprowadzał 
w życie prawa krwawej zemsty - zwłaszcza za zdradę. Należy tu 
nadmienić, że chrześcijańscy kronikarze nie wahali się chwalić doko-
nywanych przez wzorcowych władców krwawych rzezi, podpaleń, 
gwałtów, rabunków i uprowadzania ludności w niewolę jako słusznej 

                                                                                                                         
Galli Anonymi Cronicae, ed. K. Maleczyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, 
Nova Series, Kraków 1952, Liber primvs 9, s. 27. 

9 B. Kürbis, Jak mistrz Wincenty pisał historię Polski, tamże, [w:] Mistrz Wincenty 
Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej – Kra-
ków, 10 marca 2000, red. K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 59-78; taż, Sacrum i profa-
num. Dwie wizje władzy w polskim Średniowieczu, „Studia Źródłoznawcze” 
20(1977), s. 12-19. 

10 Por. P. Wiszewski, Griphus rex… wokół natury władcy w „Kronice” Kadłubka, 
[w:] Inter laurum et olivam, vìdeètí red. J. Šouša, I. Ebelová, Praha 2007, s. 403–413 
[„Z Pomocných Vìd Historických”, 16; „Acta Universitatis Carolinae. Philosophi-
ca et Historica”, 2002, 1/2]. 
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i sprawiedliwej kary wymierzonej wrogowi11.  
Jak już wspomniano wyżej, wielkoduszność wiąże się ściśle z 

cnotą pokory, która spełnia pod pewnym względem rolę 
zasadniczą wśród nich i nazwana została przez ich żywicielką: „I o 
tym zaiste pouczył, że króla bardziej pokora zdobi, niż znacznym 
czyni purpura. A nawet nie można uważać za człowieka, a cóż 
dopiero za księcia tego, kogo od innych nie wyróżnia pokora”12. 
Zarówno pokora, jak i wielkoduszność podnoszą życie ludzkie na 
wyższy poziom, zapewniając władcy swoistego rodzaju 
wewnętrzną autonomię, jak gdyby uwalniają go od konieczności 
posiadania dóbr zewnętrznych, a wywyższając właściwości ducha, 
uczą pogardy dla świata. Nakreślony przez Wincentego obraz 
wielkodusznego, a zarazem pokornego władcy nie jawi się przede 
wszystkim jako obraz człowieka mężnego i walecznego, ale 
człowieka cnotliwego, który przyjmuje odpowiedzialność za 
kształt życia społecznego narodu i rodziny13. Władza książęca ma 
swe źródło w osobowości władcy, charakteryzującej się 
posiadaniem cnót. Władca miał być, zdaniem mistrza Wincentego, 
człowiekiem ponadprzeciętnym, przyjmującym na siebie 
odpowiedzialność za życie społeczne całego narodu14. Taka 
koncepcja rządzącego nie łączyła się z wczesnośredniowieczną 
koncepcją legitymizacji władzy, wynikającej z namaszczenia. 
Kadłubek nie wykorzystuje w swej kronice momentu koronacji i w 
charakterystyce władców polskich nie eksponuje świętości jakby 
sakramentalnej nie tylko książąt, ale nawet królów.  

Idąc za nauczaniem św. Wojciecha całość życia państwowego 
Chrobry podporządkowywał prawom Kościoła, poddając rządy kon-

                                                 
11 Zob. P. Żmudzki, Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach 

w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi, Wrocław 2009. 
12 Ks. I, rozdz. 16, s. 29; „Ex hoc sane perdocuit regem plus humilitate deco-

rum quam purpura conspicuum, immo nec hominem censeri nedum principem, 
quem a beluis non secernit humilitas” za: Liber primvs 16, s. 21-22. 

13 G. Gromadzki, o sposobie myślenia mistrza Wincentego słów kilka, „Kwartal-
nik Historyczny”, R. 99 nr 2, s. 95–102. 

14 M. Cetwiński, „Identitas est mater societatis”. Kadłubek o zawiązkach kultury i 
społeczeństwa, [w:] Źródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczególnym 
uwzględnieniem Górnego Śląska, red. A. Barciak, Katowice 2005, s. 15–21. 
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troli duchowieństwa i możnych15. Kronikarz Wincenty wspomina: 
„nie brakło mu nic [z tego], co sprzyja naturze, co harmonizuje z cnotą, 
co godzi się z uczciwością”16, został uznany równym przez Ottona, 
„przez jego doskonałość”. Monarcha w sądach, decyzjach i postępo-
waniu uzależniony od elity przywódczej państwa, pozostaje jednak z 
natury swego powołania, a także i swego związku z Kościołem dobro-
czyńcą i opiekunem całego społeczeństwa. Zwieńczeniem sukcesów 
polityczno-militarnych Bolesława było najpierw uznanie przez cesa-
rza, później przez papieża suwerenności Polski i koronacja, która 
utrwaliła zwyczajowe prawo dynastii do władzy. Występował on czę-
ściej jako obrońca poszczególnych grup społecznych niż sędzia, stara-
jąc się zapobiegać wszelkim krzywdom17: „Tak żywo współczuł on z 
cudzym nieszczęściem, że pierwej zapobiegał cudzym krzywdom niż 
własnym, i dlatego w sprawach ludzi uciśnionych występował nie 
jako sędzia, lecz jako obrońca”18. Mistrz Wincenty podaje: „On to wątłe 
jeszcze wiary pierwociny, w kolebce jeszcze ciągle kwilące [dziecię] 
Kościół w tak czułym uścisku, z tak dojrzałą wspierał czułością, że 
ustanowił dwie metropolie, że obu sufraganom powierzył należne 
diecezje i odrębność tych diecezji ścisłymi granicami wyznaczył”19. 

Wizerunek Bolesława Wielkiego został dopełniony symbolicz-
nie poprzez przydanie dwunastu dostojników służących w radzie 
królewskiej: „Wybrał bowiem dwunastu mężów do najwyższej rady, 
z której czcigodnej piersi ustawicznie ssał, wydobywając z ich serc 

                                                 
15 E. Bauto, Pogląd mistrza Wincentego Kadłubka na stosunek władzy duchowej i 

świeckiej, „Nasza Przeszłość”, 17(1963), s. 61-76. 
16 Ks. II, rozdz. 10, s. 52; „Nihil illi defuit quod nature amicum, quod uirtuti 

consonum, quod honestati fuisset consentaneum”. 
17 E. A. Mądrowska, dz. cyt., s. 62. 
18 Ks. II, rozdz. 10, s. 52; „Tanta illi aliene calamitatis fuit compassio, ut prius 

alienis quam propriis occurreret incommodis et in causis oppressorum non 
iudicem se gessit set patronum” za: Liber secvndvs 10, s. 39. 

19 Ks. II, rozdz. 10, s. 50-51; „Qui adhuc tenellas fidei primitias, adhuc in 
cunis uagientem ecclesiam tam tenero amplexu, tam adulta fouit teneritudine, ut 
geminam metropolim instituerit, ut debitas suffraganeorum dioceses utrique 
deputauerit, ipsarum quoque diocesum distinctiones certis limitibus insculpsit” 
za: Liber secvndvs 10, s. 38. 
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jakby z jakichś boskich źródeł wszelakie zarodki cnót20”. Jak opisuje 
kronikarz – Bolesław był sprawiedliwym sędzią dla swych podda-
nych, których traktował równo mimo różnic majątkowych: „Umiał 
on surowo karcić winy przestępców i z dobrocią [ich] powściągać: 
ani bowiem nie był [tak] dobry, iżby nie karał, ani [tak] surowy, żeby 
zapomniał o dobroci. Tak dalece dzięki połączeniu sprawiedliwości i 
łagodności promieniowała z niego pogoda, jakby z jakiegoś czystego 
stopu [złota ze srebrem], że ani surowość nie była nieugięta, ani ła-
godność słaba”21. Władca ten swoich dostojników traktował jak wła-
sną rodzinę, ale jednocześnie nie dopuszczał, aby byli bezkarni. Jak 
ojciec starał się traktować wszystkich równo: „Jeśli jednak w jakiejś 
sprawie postąpił wobec kogoś w sposób surowszy, niż wymagał wy-
rok, pośrednictwo skromnej prośby przejednywało go; niekiedy 
również łagodniał po wybuchu srogości, udobruchany uściskami 
żony”22. 

Warto wspomnieć również Kazimierza Odnowiciela, którego 
kronikarz porównuje do mitycznego Heraklesa za ponowne 
wprowadzenie ładu państwowego w ojczyźnie. Gall Anonim 
dwukrotnie nazwał Kazimierza rycerzem23. Książe ten całe życie 
swoje poświęcił, żeby odzyskać utracone ziemie, a jeżeli on sam 
nie zdołał zrzucić zwierzchnictwa cesarza, przygotował grunt pod 
koronację swego syna. Dzieło, którego Kazimierz dokonał, zyskało 
mu przydomek Odnowiciela24. Z jego małżeństwa z Dobroniegą 
narodziło się pięcioro dzieci: „Następnie wziął sobie z Rusi żonę 
szlachetnego rodu i z wielkimi bogactwami, z której spłodził czte-

                                                 
20 Ks. II, rozdz. 10, s. 52; „Duodecim namque delegerat summi consilii uiros quo-

rum sacra iugiter sugebat ubera, de quorum pectoribus uelut quibusdam diuinis fon-
tibus omnimoda uirtutum eliciebat rudimenta” za: Liber secvndvs 10, s. 39. 

21 Ks. II, rozdz. 10, s. 52; „Hic delinquentium culpas et districte nouerat 
percellere et pie resecare, nam neque sine ultione fuit pius nec sine pietate 
districtus. Adeo ex iustitia et mansuetudine quasi electri purioris, cuiusdam tem-
peramenti rutilabat in ipso serenitas, ut nec rigor esset rigidus nec jnansuetudo 
dissoluta” za: Liber secvndvs 10, s. 39. 

22 Ks. II, rozdz. 10, s. 52; „Si quid tamen seuerius iusta in aliquem exegisset 
sententia, modicille precis interuentus expiabat. Nonnumquam etiam sue 
delinitus coniugis amplexibus mansuescebat” za: Liber secvndvs 10, s. 39. 

23 Gall Anonim, ks. I, rozdz. 18, s. 42.  
24 J. Żylińska, Piastówny i żony Piastów, Warszawa 1975, s. 50 i nn. 



87 
 

rech synów i jedną córkę, przyszłą małżonkę króla czeskiego. 
Imiona zaś synów jego są następujące: Bolesław, Władysław, 
Mieszko i Otto”25. 

W opinii Kadłubka, Bolesław Krzywousty był spadkobiercą suk-
cesów swojego imiennika – Chrobrego: „Sława Bolesława stała się 
wszędzie tak głośna, że (zgoła) wszyscy nieprzyjaciele zdumiewali się 
nad jego bitnością i różni [ludzie] nazywali go wychowankiem Marsa, 
tygrysowym synem, lwem srogim, smokiem ziejącym ogniem, pioru-
nowym grotem lub jakieś inne groźne nadawali mu miana”26. Kroni-
karz przypisuje zwycięstwo Bolesława Krzywoustego nad wojskami 
cesarskimi opatrzności Bożej, przyrównując je do zakończonego klęską 
Egipcjan przejścia przez Morze Czerwone: „W ten sposób Pan został 
chwalebnie uwielbiony, albowiem konia i jeźdźca zrzucił w morze”27. 

Jakimi cechami powinien odznaczać się dobry władca? Świadek 
czasów i rządów Kazimierza Sprawiedliwego, kronikarz Wincenty, 
pozostawił opis jego życia i czynów. Na kartach Kroniki polskiej ów 
książę występuje jako wyjątkowy przykład dobrego władcy. Jego cha-
rakterystyka jest pełna detali i zawarta została w obszernych fragmen-
tach czwartej księgi, rozdziałów od piątego do dwudziestego. Kazi-
mierz Sprawiedliwy był najmłodszym synem Bolesława Krzywouste-
go i Salomei, hrabianki Bergu28. Polityczna droga, jaką przebył od 
księcia bez ziemi do władcy Krakowa i wschodniej części Polski, była 
przykładem wytrwałości i ambicji najmłodszego syna Krzywouste-
go29. Jak zauważa Marek Chrzanowski, Kazimierz powoli i konse-

                                                 
25 Gall Anonim, ks. I, rozdz. 19, s. 44; „Postea vero de Rusia nobilem cum 

magnis divitiis uxorem accepit, de qua filios IIII unamque filiam, regi Bohemie 
desponsandam, generavit Nomina autem filiorum eius he sunt: Bolezluus, Wla-
dislauus, Mescho et Otto” za: Liber primvs 19, s. 44. 

26 Ks. II, rozdz. 26, s. 94; „Tanta uero Boleslai undique fama percrebruit, ut 
omnes illius animositatem hostes obstupescerent: Martis alumpnus, tigridis 
filius, leonis rabies, draco flammiuomus, ictus fulminis, seu quouis alio feritatis 
uocabulo a diuersis nuncuparetur” za: Liber secvndvs 26, s. 71. 

27 Ks. III, rozdz. 18, s. 137; „Sic Dominus gloriose magnificatus est, equum et 
ascensorem proiecit in mare” za: Liber tertivs 18, s. 106. 

28 K. Maleczyński, Bolesław III Krzywousty, Kraków 2010. 
29 Urodził się w 1138 roku prawdopodobnie tuż przed śmiercią ojca, a w 

wieku 6-7 lat utracił matkę Salomeę. Kazimierz nie był uwzględniony w testa-
mencie ojca - Bolesława Krzywoustego i przez dłuższy czas zdany był na łaskę 
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kwentnie powiększał swoje terytorium, począwszy od księcia wiślic-
kiego, zdobywał nowe ziemie, wykorzystując sprzyjającą sytuację po-
lityczną, rozpoczął drogę jednoczenia ziem Polski dzielnicowej pod 
swoim zwierzchnictwem oraz zapewniając dziedziczenie swojemu 
synowi. Nagła śmierć (otrucie) nie pozwoliła mu przekazać władzy 

                                                                                                                         
swoich starszych braci. w 1157 roku jako dziewiętnastoletni wówczas młodzie-
niec został oddany do Niemiec na dwór cesarza Fryderyka Barbarossy jako za-
kładnik realizacji postanowień układu hołdowniczego z Krzyszkowa. Do Polski 
powrócił prawdopodobnie około 1163 roku i nadal pozostawał księciem bez 
ziemi. Wtedy być może, starając się uniezależnić od braci, znalazł sobie żonę, 
księżniczkę znojemską Helenę29. Własną dzielnicę Kazimierz uzyskał mając pra-
wie 30 lat po bezpotomnej, tragicznej śmierci księcia sandomierskiego Henryka. 
Książę ten zginął podczas wyprawy do Prus, ale bracia nie pozwolili mu przejąć 
całej dzielnicy sandomierskiej. Wydzielona została mu zachodnia część księstwa 
ze stolicą w Wiślicy. Okres wiślicki pary książęcej Kazimierza i Heleny trwał 6 
lat. w tym grodzie zapewne na świat przychodziły ich starsze dzieci. Kazimierz 
mógł wreszcie pokazać się jako samodzielny książę, dbający o swe ziemie nad 
Wisłą. Należy zauważyć, że ze względu na miłość braterską nie wystąpił w 1167 
roku przeciwko swojemu bratu, seniorowi rodu, Bolesławowi Kędzierzawemu, a 
po jego śmierci w 1173 roku przeciwko kolejnemu pretendentowi, Mieszkowi 
Staremu. Zadowolił się przejęciem w posiadanie całej dzielnicy sandomierskiej i 
swój dwór przeniósł na okres czterech lat do Sandomierza. Dopiero w 1177 roku 
zdecydował się wystąpić przeciw bratu i mając za sobą możnowładztwo i rycer-
stwo małopolskie, bez walki zdobył Kraków. Mieszko miał problemy nie tylko w 
Małopolsce, w Wielkopolsce wystąpił przeciw niemu syn Odo i książę musiał 
opuścić Polskę. Okres krakowski Kazimierza i Heleny trwał 17 lat (z przerwą w 
1191 roku, kiedy Mieszko na krótko zajął stolicę). Dla Kazimierza sprawa następ-
stwa tronu miała ważne znaczenie. Jako najmłodszy syn Krzywoustego, książę 
bez ziemi, na własnej skórze przekonał się, co znaczy być na łasce starszych bra-
ci. Wiedział, że jeśli w Polsce będzie nadal obowiązywać zasada senioratu, jego 
synowie mogą nigdy nie zasiąść na tronie w Krakowie. Po zakwestionowaniu tej 
zasady w 1177 roku, następnym konsekwentnym krokiem dla księcia było jej 
uchylenie na wiecu w Łęczycy w 1180 roku. Za cenę immunitetu na rzecz Ko-
ścioła uzyskał zgodę na zniesienie zasady senioratu i dziedziczenie ziemi kra-
kowskiej przez swoich potomków. Zgodę tę zatwierdzili papież Aleksander III i 
cesarz Fryderyk Barbarossa. Kazimierz Sprawiedliwy zmarł nagle 4 maja 1194 
roku w wieku 56 lat, pozostawiając dwóch małych synów, z których starszy, 
Leszek Biały, miał odziedziczyć księstwo krakowskie. Zob. szerzej: J. Dobosz, 
Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011. K. Jasiński, Rodowód pierwszych, s. 266- 
267. A. Teterycz-Puzio, Henryk Sandomierski (1126/1133-18 X 1166), Kraków 2009.  
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odpowiednio przygotowanemu następcy30.  
Kazimierz został ukazany jako władca wcielający w życie warto-

ści, czyli cnoty31. Portret jego to panegiryk, podziękowanie Wincentego 
za protekcję i przychylność dynasty w karierze kronikarza. Monarcha 
został ukazany jako osoba niemalże doskonała. Punktem wyjścia jego 
opisu są wypadki związane z objęciem przez niego tronu krakowskie-
go w 1177 roku32. Przejęcie władzy, będące wówczas zerwaniem zasa-
dy senioratu, Wincenty legitymizuje już przy opisie testamentu Bole-
sława Krzywoustego przepowiednią o złotym dzbanie. Na uwagę za-
sługuje również fakt, iż Kazimierz nie jest uzurpatorem, lecz odpowia-
da na prośby poddanych, zacnych mężów, Jaksy i Świętosława. Taką 
oto charakterystykę władcy wkłada Kadłubek w usta jednego z moż-
nowładców: „Rzekł wtedy jeden z prześwietnych mężów: Niedaleko 
stąd wśród drzew owocodajnych jest drzewo oliwne szlachetniejszego 
szczepu, które rozkoszne rozpościera gałęzie, coraz to żywotnością 
wdzięczniejsze. Sączy się zeń oliwa nie tyle kroplami, ile przelewają się 
wszędy całe strumienie balsamu. Jego zapach wszystkim dobrze jest 
znany, a jednak nikomu nieznany; wszystkim jest swojski, wszystkim 
obcy; owoce [zaś] nad całą wspaniałość klejnotów wytworniejsze. Nie 
sądzę bowiem, że uchodzi waszej uwagi, jakie i jak wielkie są zalety 
Kazimierza i jak sława wszelkich jego cnót przewyższa woń wszystkich 

                                                 
30 M. Chrzanowski, Leszek Biały (ok. 1184- 1227), książę krakowski i sandomierski, 

„Princeps Poloniae”, Kraków 2013, s. 22-23. 
31 J. Domański, Sprawiedliwość i miłosierdzie w systemie cnót politycznych Win-

centego Kadłubka, [w:] tegoż, Philosophica, paraphilosophica, metaphilosophica. Studia i 
materiały z dziejów myśli dawnej, Kraków 2008, s. 204-215.  

32 Oto fragment kroniki: „Tak więc do wygnania Mieszka przyczynił się nie 
tyle oręż brata, ile wiarołomstwo przyjaciół. Opuszczony niemal przez wszyst-
kich, porzucił równocześnie ojczyznę i tron, zadowalając się wraz z trzema sy-
nami granicznym gródkiem. Zewsząd otaczają go liczne nieszczęścia. Albowiem 
zięć jego Sobiesław, najdzielniejszy z książąt, zostaje wygnany z królestwa cze-
skiego, na drugiego zaś zięcia, księcia saskiego i bawarskiego, zewsząd godzą 
wrogowie. a nawet ci, od których mógł spodziewać się ratunku, własnymi po-
trzebami tak dalece byli znękani, że nie mogli mu przyrzec choćby skromnej 
pomocy. Również wszyscy naczelnicy Pomorzan nie tylko odmawiają posłu-
szeństwa, ale i swój oręż wrogo przeciw niemu obróciwszy wszyscy cieszą się [z 
tego], że podlegają władzy Kazimierza” za: Ks. IV, rozdz. 7, s. 196-197. 
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pachnideł”33. Należy podkreślić, iż późniejsza historiografia nadała Ka-
zimierzowi - za Wincentym - przydomek Sprawiedliwy34. Władca ten, 
w opinii kronikarza, charakteryzował się sprawiedliwością rządów i 
odpowiednim stosunkiem do poddanych, czyli sprawiedliwością i bez-
stronnością w sądach35. 

Na kartach kroniki Kadłubka Kazimierz Sprawiedliwy 
występuje jako wyjątkowy przykład dobrego władcy. Mówiąc o 
nim, kronikarz poruszył problem stosunku cnót politycznych do 
cnót oczyszczających: wiary, nadziei i miłości. Uważał, że dane są 
one człowiekowi przez łaskę. Problem ten, mimo że dla 
Wincentego posiadał znaczenie czysto marginalne, pozwalał mu 
ukazać, że istnieje współdziałanie porządku natury i porządku 
łaski. Każda z nich, mimo że „w siostrzanym sporze 
współzawodniczą”, to również jest jasnym, że jedna „drugiej nie 
zazdrości zwycięstwa”36. Mistrz Wincenty, charakteryzując 
Kazimierza Sprawiedliwego, odniósł się także do czterech cnót 
kardynalnych: sprawiedliwości, umiarkowania, męstwa i 
roztropności: „Cokolwiek bowiem odnosi się do sprawiedliwości 
przyrodzonej i politycznej, umiarkowania, męstwa i roztropności, 
on [Kazimierz] i słowami zaleca, i przykładnym czynem okazu-

                                                 
33 Ks. IV, rozdz. 5, s. 184; „Tum quidam uirorum illustrium preinsignis: Est, 

inquit, non procul hinc oliua quedam generosioris inter ligna fructifera 
propaginis, frondibus amenissimis propagatior, uirore perpetuo semper 
festiuior, olei non tam stillans irriguum, quam spatiosis undique balsami 
profluentibus inundans, cuius odor omnibus est notissimus, cunctis tamen 
incognitus, omnibus domesticus, cunctis peregrinus, fructus elegantior omni 
gemmarum prestantia. Nec enim latere uos arbitror, que aut quante sint Kazimiri 
uirtutes, que fama uirtutum omni pigmentaria suauitate redolens, omnem 
odoraminum fragrantiam transcendens” za: Liber qvartvs 5, s. 138. 

34 J. Dobosz, Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011, s. 219. 
35 M. Zwiercan, Model władcy w komentarzu Jana z Dąbrówki do Kroniki Bł. Win-

centego zwanego Kadłubkiem w wykładzie uniwersyteckim w latach Jana Długosza, 
„Analecta Cracoviensia”, R. 16, 1984, [druk: 1985] s. 233–246. 

36 R. Bubczyk, Wpływ pisarstwa Jana z Salisbury na kronikę Wincentego na przy-
kładzie wybranych fragmentów utworu literacki „portret” Kazimierza Sprawiedliwego), 
[w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, 
W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 450-458. 
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je”37. Uznał je kronikarz za cztery filary wspierające tron władcy38. 
Jedną z cech usposobienia tego księcia jest pokora, która prze-

jawia się w kontaktach z ludźmi niższego stanu: „Z tego to słynie 
syn Roztropności Kazimierz, o którym mówię. Chociaż jest to ksią-
żę dzielny w radzie, przezorny, ostrożny, oględny, chociaż we 
wszystkim znajduje podporę w mądrości i roztropności, to jednak 
między prostaczkami usiłuje okazać się pełnym prostoty, raz dla-
tego, aby uniknąć niebezpieczeństwa zarozumiałości, po wtóre, 
żeby nie zejść z drogi pokory, wreszcie, aby z plew prostoty wydo-
być więcej ziaren mądrości. Roztropny owoce zbiera we [własnym] 
sumieniu, mniej doskonały w okazywaniu ich na zewnątrz. Stąd 
[mówi] Hieronim: Nic prostszego nad roztropność, nic roztropniej-
szego nad prostotę”39.  

Pochwała roztropności rozsiana jest prawie na wszystkich 
kartach kroniki, a fakt nazwania jej matką wszystkich cnót pozwala 
odnaleźć w dziele mistrza Wincentego echo nauki Arystotelesa. W 
charakterystyce Kazimierza Sprawiedliwego, cnota roztropności 
pozwala księciu rozstrzygnąć co jest dobre, a co złe. Przykładem 
może tu być policzek wymierzony księciu przez rycerza podczas 
wspólnej gry w szachy, za który władca nie wyciągał konsekwen-
cji. Jest to dowód cierpliwości, roztropności, opanowania i miło-

                                                 
37 Ks. IV, rozdz. 5, s. 185; „Quidquid enim ad naturalem seu politicam iustitiam, 

temperantiam, fortitudinem prudentiamue spectare dinoscitur, et uerbo preceptionis 
aperit et operis exemplo demonstrat” za: Liber qvartvs 5, s. 139. 

38 Zob. J. Wojtczak-Szyszkowski, Antyczne wzory postawy moralnej i obywatel-
skiej w „Cronica Polonorum” Mistrza Wincentego Kadłubka, [w:] Dziedzictwo antyczne 
a polska tradycja kulturowa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kul-
tury i Środków Przekazu w dniu 8 czerwca 2004 r., oprac. M. Regulski, Warszawa 
2004, s. 23–31. 

39 Ks. IV, rozdz. 5, s. 190; „Claret hoc in filio prudentie, de quo mihi sermo 
est, qui cum sit princeps consilii, strennuus, prouidus, cautus, circumspectus, 
cum undique prudentie fulciatur industria, inter simpliciores tamen 
simplicissimus uideri studet, tum ut arrogantie periculum declinet, tum ne 
humilitatis deserat uestigia, tum ut de simplicitatis palea uberius eliciat grana 
sapientie. Prudens enim uirtutis fructum in conscientia metit, minus perfectus in 
ostentatione” za: Liber qvartvs 5, s. 142. 
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sierdzia Kazimierza40. Rycerz Jan, który wyszedł bez szwanku ze 
scesji z księciem tak oto go chwali: „Jakże przedziwna w dzielnym 
mężu zarówno niezachwiana cierpliwość, jak przemyślna roztrop-
ność, skoro wyrządzone mu krzywdzące obelgi nie tylko spokojnie 
znosi, lecz chętnie przebacza, mądrze usprawiedliwia, łaską się 
odwdzięcza, darami wynagradza. Lecz skąd to pochodzi? 
Wszystkie córy wszystkich cnót, cała ich rodzina, jakikolwiek peł-
nią obowiązek, cokolwiek czynią odnoszą to do sądu Roztropności. 
Na przykład Cierpliwość, która jest córą Dzielności, w jednym 
wzorze niesie trzy grudy: grudę znużenia, grudę trudu, grudę 
zniewag i krzywd. Zobaczywszy ją, Roztropność pyta: „Co nie-
siesz, córko?” Na to ona utyskując pod ciężarem: „Pospiesz matko, 
ulżyj ciężko objuczonej! Do ciebie siostra twoja wór [ten] kazała tu 
przynieść”41. 

Jednakże zdarza się, iż monarcha przekracza granice umiar-
kowania, co z kolei kronikarz usprawiedliwia dobrymi intencjami. 
Idzie o nadmierne spożywanie alkoholu i wystawne uczty, co Ka-
dłubek tłumaczy potrzebą rozpoznania opinii możnych. Książę 
potrafi odnaleźć w ucztowaniu wartości, które pomagają mu bu-
dować własną harmonię ducha opartą na cnocie roztropności. Od 
współbiesiadników może czerpać krytyczne informacje na swój 
temat, zdobywać opinie o brakujących zaletach, a przede wszyst-
kim wiadomości natury politycznej o planowanych intrygach. Poza 
tym uczta to czas i miejsce do lepszego poznania otaczających go 
osób: „A więc dla pozyskania sobie względów, co jest wspólną 
wszystkim racją biesiadowania, [Kazimierz] stosownie do chwili 
oddaje się godziwym ucztom, w takiej jednak mierze, iż nie pozwa-

                                                 
40 R. Bubczyk, Kazimierz Sprawiedliwy – władca idealny Mistrza Wincentego (Chroni-

ca Polonorum, Lib. 4), „Kwartalnik Historyczny”, R. 116, 2009, z. 1, s. 31–53. 
41 Ks. IV, rozdz. 5, s. 189-190; „Set unde hoc? Omnes omnium uirtutum filie, 

omnis earum familia, quidquid officii, quidquid operis exerceant, ad prudentie 
refertur iudicium. Verbi gratia: Gestat Patientia, que est filia Fortitudinis, tres in 
eadem sarcina massas: massam langoris, massam laboris, massam contumeliarum 
seu iniuriarum. Quam uidens Prudentia: Quid fers, inquit, filia? Ad quam illa 
gemens sub onere: Accelera, mater, exonera! Turgentem ad te sarcinam tua soror 
Fortitudo perferri iussit. Cui Prudentia: Nosco mee sororis delicias, consueta nosco 
munuscula, sibi nos ancillari iubet” za: Liber qvartvs 5, s. 142. 



93 
 

la pijaństwu brać nad sobą góry, skoro nie opuszcza go nieodłącz-
na towarzyszka, trzeźwość umysłu”42.  

Oprócz doskonałej sylwetki jest sprawiedliwym, roztropnym 
i miłosiernym władcą, niestroniącym od towarzystwa niższych 
stanem, ale również otaczającym się ludźmi nauki. Warto zacyto-
wać opis wyglądu zewnętrznego monarchy: „Bo nie wypada zaj-
mować się zewnętrznymi przymiotami jego ciała, które już same 
wdziękiem swoim niby promieniami słońca [oczy] patrzących cza-
rują. Nadzwyczaj szlachetna [jest] wytworność tak [jego] postaci, 
jak rysów twarzy oraz sama wysmukła budowa ciała, nieco przera-
stająca ludzi średniego wzrostu. Spojrzenie jego ujmujące, nace-
chowane jednak jakąś pełną szacunku godnością”43.  

Kolejnym elementem charakterystyki Kazimierza Sprawiedliwego 
są cnoty rycerskie, które kronikarz uwypukla między innymi przy opi-
sie oblężenia Brześcia w 1182 roku44. Władca odznacza się odwagą, 
dzielnością i talentem przywódczym45. W podobnym tonie niezwycię-
żonego Kazimierza, któremu sprzyja fortuna, Wincenty przedstawił w 
walkach przeciwko Rusinom, Jaćwięgom46, a także w konflikcie z 

                                                 
42 Ks. IV, rozdz. 5, s. 191; „Gratia igitur conciliande gratie, que communis est 

apud omnes conuiuandi ratio, conuiuiorum honestati pro tempore indulget, 
eatenus tamen ut nihil ebrietati de se licere permittat, utpote quem semper comes 
indiuidua non deserat animi sobrietas” za: Liber qvartvs 5, s. 143. 

43 Ks. IV, rozdz. 5, s. 184-185; „Nam in extrinsecis ipsius corporis dotibus 
occupari non conuenit, que ipsa sui uenustate intuentium obtutus, quasi 
quibusdam solis radiis, perstringunt. Supergenerosissima enim [illi] tam forme 
quam lineamentorum elegantia, mediocriter staturam transcendens mediocrium 
ipsa stature proceritas. Blandus illi aspectus, quadam tamen reuerentie maiestate 
conspicuus, pudicus semper sermo, quadam tamen acrimonie uenustate 
conditus” za: Liber qvartvs 5, s. 138. 

44 W. Caban, Polityka północno - wschodnia Kazimierza Sprawiedliwego w latach 
1177 – 1192, „Rocznik Białostocki” 12(1974), s. 189-209. 

45 R. Bubczyk, Wpływ pisarstwa Jana z Salisbury na kronikę Wincentego na przy-
kładzie wybranych fragmentów utworu literacki „porret” Kazimierza Sprawiedliwego), 
[w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, 
W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 450-458. 

46 M. Gładysz, Wyprawa jaćwińska Kazimierza Sprawiedliwego w relacji Mi-
strza Wincentego. Przyczynek do recepcji haseł krucjatowych w XII-wiecznej Polsce, 
[w:] Rycerstwo Europy Środkowo-Wschodniej wobec idei krucjat, red. W. Peltz, J. 
Dudek, Zielona Góra 2002, s. 59–67. 
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Mieszkiem Starym47. Jednym z wymowniejszych fragmentów jest opis 
jego bohaterskich czynów na Rusi: „Rozbiwszy więc niczym piorun 
spadający pierwszą linię bojową przeciwników, żelazny mur oręża 
włócznią przebija, mieczem rozrąbuje, nieprzyjaciół po ziemi kładzie 
niby trawę w polu. O, rzeczy tak niewiarygodna jak i zdumiewająca! 
Ani go nie powaliła nawała tylu siłaczy, ani nie zgniótł tak wielki tłum 
nacierających, ani nie przeszyły ostrza tylu mieczów, ani nie przebiły 
groty tak licznych włóczni. Nie przeraża go napór ludzi jakby tłocznię 
ugniatających, lecz przebiega błyskając zębem zupełnie jak pochrząku-
jący warchlak, którego zaciekłość psów lub własna podżega”48. Ważną 
cechą Kazimierza jest także jego troska o dobro poddanych, które wią-
że się z wprowadzeniem porządku społecznego opartego na prawie 
oraz pokoju: „Zrywa więc pęta niewoli, kruszy jarzmo poborców, zno-
si daniny, wprowadza ulgi podatkowe; ciężary nie tyle zmniejsza, co 
zupełnie usuwa, daniny i służebności znieść każe”49.  

We fragmencie kroniki Wincentego opisującym zjazd w Łęczycy 
w 1180 roku władca został ukazany jako opiekun Kościoła, dbający o 
jego dobra, jako orędownik praw ludu oraz książę sprawiedliwy, który 
jest źródłem dobrobytu rodziny. Współdziałając z episkopatem, uwol-
nił on gnębionych wieśniaków od nadmiernych ciężarów, jakie wkła-
dali na ich barki najwyżsi możnowładcy razem ze swymi urzędnikami. 
                                                 

47 P. Żmudzki, Pierwsza bitwa Kazimierza Sprawiedliwego, czyli żelazne reguły 
prezentacji wojennego debiutu wielkiego bohatera (Kadłubek, ks. i V, rozdz. 14), [w:] 
Europa barbarica, Europa christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata, 
kom. red. R. Michałowski i in., Warszawa 2008, s. 307–317; W. B. Brzustowicz, 
Realia kultury rycersko-dworskiej w kronice Mistrza Wincentego, [w:] Onus Athlan-
teum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, 
Warszawa 2009, s 384-403. 

48 Ks. IV, rozdz. 14, s. 214; „Findentis igitur instar fulminis, prima partis 
aduerse acie fusa, muros armorum ferreos cuspide transterebrat, ense dissecat, 
hostes quasi agri fenum humi prosternit. o refm non minus fidei quam stuporis 
plenam! Non illum tam robustorum impetus obruit, non tanta incurrentium 
moles obterit, non tot mucronum acies transuerberat, non tam densa telorum 
spicula configunt, non torquentium pressura torcularium exanimat, set frendenti 
nefrendo persimillimus, quos canum assequitur quosque propria rabies inpellit, 
dente transuolat fulmineo” za: Liber qvartvs 14, s. 157. 

49 Ks. IV, rozdz. 8, s. 199; „Igitur seruitutis loramenta dirumpit, exactoria iuga 
dissipat, tributa dissoluit, uectigalia relaxat, onus non tam alleviat quam penitus 
exonerat, angarias ac perangarias expirare iubet” za: Liber qvartvs 8, s. 148.  
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Oto stosowny fragment kroniki: „Miał zaś ten naród [pewne] od pra-
wieku uświęcone i jakby mocą zwyczaju przyjęte [prawo], że każdy 
wielmoża wyruszający dokądkolwiek z orszakiem przemocą zabierał 
ubogim nie tylko plewy, siano, słomę, lecz [nawet] zboże po włamaniu 
się do stodół i chat i porzucał koniom, nie tyle na pożywienie, ile na 
stratowanie. Był też inny zadawniony zwyczaj - świadczący o po-
dobnej zuchwałości: ilekroć wielmoża chciał nagle wyprawić do 
kogoś poselstwo, choćby w jakiejś błahej sprawie, to nakazywał 
sługom wskakiwać na podwodowe konie biednych ludzi i w 
mgnieniu jednej godziny rączym kłusem przebywać niezmierzone 
przestrzenie. Wielu ponosiło z tego powodu wielkie szkody, nie-
których bowiem konie marniały nieuleczalnie, niektórych wprost 
padały, niektóre nieodwołalnie uprowadzano, uznawszy je jeszcze 
za dobre. Nadarzała się stąd niemała okazja do rozbojów, a niekie-
dy i zabójstw. Poza tym książęta uporczywie uzurpowali sobie 
prawo, iżby dobra zmarłych biskupów zabierali niby jacyś rabusie 
albo je włączali do skarbu książęcego. Co bowiem prawu Boskiemu 
podlega, niczyją nie może być własnością, dozwolone zaś jest zaję-
cie tego, co jest własnością niczyją. Wszak Bóg nie pozwala na-
igrywać się z siebie ani nie wolno mu urągać żadnym dziwacznym 
wybrykiem. Żeby więc nie działy się więcej takie nadużycia, książę 
sprawiedliwości zakazuje ich pod grozą klątwy. […] „Kto zabrałby 
zboże ubogim bądź gwałtem, bądź jakimkolwiek podstępem, lub 
kazałby zabierać, niech będzie wyklęty. Kto z okazji jakiegoś posel-
stwa wymuszałby podwodę lub kazał wymusić [dostarczenie] 
czworonoga do podwody, niech będzie wyklęty, wyjąwszy jeden 
przypadek, mianowicie gdy donoszą, że którejś dzielnicy zagrażają 
nieprzyjaciele. Nie jest bowiem bynajmniej niesprawiedliwością, 
jeśli ratuje się wtedy ojczyznę wszelkim sposobem”. I znowu: „Kto 
zagarnąłby dobra zmarłego biskupa lub kazałby zagarnąć, czy był-
by nim książę, czy jakakolwiek znakomita osoba, czy ktoś z urzęd-
ników [książęcych], bez żadnego wyjątku niech będzie wyklęty”. 
Atoli i ten, kto przyjąłby zrabowane dobra biskupie i zabranych nie 
zwróciłby w całości albo nie zaręczyłby za niezawodne zwrócenie 
ich, jako wspólnik tego świętokradztwa powinien być związany 
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udziałem w tej samej klątwie”50. Kazimierz Sprawiedliwy upo-
rządkował prawa wobec ludności wsi i osad, jak również miesz-
kańców dóbr kościelnych. Władca obiecał ukrócić nieuczciwości 
wynikające z wykorzystywania przez urzędników przywilejów 
wynikających z prawa książęcego.  

W dziele tym mamy do czynienia z podtrzymywaniem 
wspomnianego mitu władcy ponadklasowego w postaci ukształ-
towanej już w poważnej mierze przez ideały ewangeliczne epoki51. 
Poprzez pomoc na rzecz najbiedniejszych szczególną troską otaczał 
rodziny, będąc świadomym ich ogromnej roli. Można zaznaczyć, iż 
podana przez kronikarza Wincentego wiadomość o zatwierdzeniu 
                                                 

50 Ks. IV, rozdz. 9, s. 199-202; „Fuit autem huic genti ex antiquo persollempne 
et quasi consuetudinis auctoritate approbatum, ut quisque potentum 
quorsumlibet pompatice uergens, pauperum non tantum paleam, fenum, 
stipulam, set anno nam, horreis ac tuguriis perfractis, potestatiue diriperent, nec 
tam depascendam quam caballis proculcandam profunderent. Erat aliud non 
absimili temeritate antiquatum, quotiens potenti aliquid uel exilis legatiuncule 
instanter esset ad quemlibet perferendum, iussi sunt satellites ueredis pauperum 
insilire et unius hore momento infinitissima stadiorum milia cursu citatissimo 
transuolare. Que res multis multo fuit periculo, quorumdam caballis 
irremediabiliter eneruatis, quorundam penitus extinctis, nonnullis, cum probati 
essent, irreuocabiliter abductis. Vnde latrociniorum, nonnumquam 
homicidiorum obrepsit occasio non modica. Fuit preter hec a principibus 
pertinaciter usurpatum, ut bona decentium pontificum quasi quodam predocinio 
diriperent, aut principali fisco inferrent, quia quod diuini iuris est, nullius in 
bonis est, quod autem nullius in bonis est, occupanti conceditur. Set Deus non 
irridetur nec irrideri debet ullius fantasie ridiculo. Igitur ne talia de cetero fiant, 
iubet equitatis princeps sub anathematis interminatione inhiberi (…) QVI 
LEGATIONIS CVIVSLIBET OCCASIONE ANGARIAVERIT AVT ARGARIAR: 
IVSSERIT QVADRUPEDEM ANATHEMA SIT EXCEPTO VNO CASV 
QVANDO VIDELICET HOSTES ALICUI PROVINCIE INMINERE 
NVNTIANTVR. Nulla enim est iniuria, si tunc utcunque saluti patrie consulitur. 
Rursus: QVI DEMORTVI BONA PRESVLIS INVASERIT 6 AVT INVADI 
IVSSERIT SIVE PRINCEPS ILLE FVERIT SIVE QVELIBET ILLVSTRIS PERSONA 
SEV QVIVIS OFFICIALIVM SINE OMNI EXCEPTIONE ANATHEMA SIT. SET 
ET QVI SPOLIATVM SVSCEPERIT PONTI FICI VM SINE SVBLATORVM 
INTEGRA RESTITVTIONE AVT CERTA RESTITVTIONIS SPONSIONE 
TAMQVAM SACRILEGVS EIDEM CONSENTANEVS EIVSDEM INNODETVR 
ANATHEMATIS PARTICIPIO” za: Liber qvartvs 9, s. 148-150. 

51 A. Marzec, Kazimierz Sprawiedliwy, [w:] Piastowie. Leksykon Biograficzny, red. 
S. Szczur, K. Ożóg, Kraków 1999, s. 173-179. 
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postanowień zarówno przez papieża Aleksandra III, jak i cesarza 
nie musiała wynikać z ich uprawnień do ingerowania w we-
wnętrzne sprawy kraju, lecz z chęci wzmocnienia autorytetem 
przez wyżej wymienionych planów dynastycznych Kazimierzan 
Sprawiedliwego. Mistrz Wincenty będący zwolennikiem pełnej 
suwerenności państwa polskiego powołuje się na papieża i cesarza 
koniunkturalnie, kiedy jest to potrzebne dla umocnienia pozycji 
prawnej swojego mentora52.  

Na wiecu łęczyckim zalegalizowano władzę naczelną w rę-
kach Kazimierza, było to obalenie zasady senioratu. Istotne były 
regulacje prawnoustrojowe tego władcy, które były zapowiedzią 
przyszłego immunitetu.  

W monografii poświęconej Kazimierzowi II Sprawiedliwemu Jó-
zef Dobosz zwraca uwagę na szereg dokonań wewnątrzpaństwowych 
za panowania tego władcy: na Śląsku (uspokojenie nastrojów między 
Władysławowicami - Mieszkiem i Bolesławem Wysokim, wydzielenie 
monarchii głogowskiej dla trzeciego Konrada), w Wielkopolsce (wydzie-
lenie dzielnicy poznańskiej dla Odona Mieszkowica oraz zajęcie dla sie-
bie dzielnicy gnieźnieńskiej z siedzibą metropolii kościelnej), na Mazow-
szu i Kujawach (uznanie władzy małoletniego Leszka i przydanie mu na 
opiekuna wojewody Żyry), na Pomorzu Gdańskim (osadzenie jako na-
miestnika Sambora) i wreszcie na Pomorzu Zachodnim (ustanowienie 
księciem Bogusława I)53.  

Należy podkreślić, że Kazimierz Sprawiedliwy był regulatorem 
stosunków rodzinnych w obrębie monarchii patrymonialnej. Dążył on 
do poszerzenia swojego władztwa, obalając testament Bolesława 
Krzywoustego ale starał się to czynić w sposób możliwie bezkrwawy 
w porozumieniu z członkami rodziny piastowskiej. Kierował się on nie 

                                                 
52 B. Nowacki, Poglądy prawno-polityczne w „Kronice” mistrza Wincentego, 

[w:] Mente et litteris, Poznań 1984, s. 134. 
53 J. Dobosz, Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011, s. 224; J. Krasuski, Poglą-

dy geopolityczne Wincentego Kadłubka [ok. 1150–1223], „Tu i teraz”, R. 2, 1983 nr 33, 
s. 5; J. Hertel, Pomorze w myśli politycznej kronikarzy Polski piastowskiej (Anonim 
Gall, Wincenty Kadłubek, kronikarz wielkopolski), [w:] Prace z dziejów państwa i zako-
nu krzyżackiego, red. A. Czacharowski, Toruń 1984, s. 9–47 [„Ordines Militares/ 
Universitas Nicolai Copernici”, 2]. 
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tylko własnymi ambicjami ale starał się dostrzec i uwzględnić interesy 
poszczególnych krewnych.  

W bardzo małym stopniu znalazły w Polsce odbicie sakralne 
pierwiastki karolińsko-ottońskiego wzorca monarchy: kapłaństwo 
władcy uświęcone aktem pomazania oraz zasadnicza odpowiedzialność 
panującego za zbawienie poddanych, stawiająca jego osobę w centrum 
spraw duchownych Kościoła. Nikłość recepcji idei w społeczeństwie 
uwidacznia brak wyraźnych prób stworzenia legendy hagiograficznej 
dla władców wzorowych. Zapewne dużą rolę odegrała tu wczesna utra-
ta korony. Idea królestwa polskiego Regnum Poloniae pozostała żywa 
jako idea politycznej suwerenności kraju i moralnej jego jedności, osłabła 
jej treść mistyczna. Treść tę próbowało wydobyć XIII stulecie, łącząc z 
symbolem korony - znakiem jedności i niezależności państwa - mistykę 
życia narodu, prowadzonego przez Boga rękami pomazańców do wła-
ściwych mu przeznaczeń54. Zapewne przyczyniła się do tego tendencja 
konkurencyjna - wiązanie idei duchowego przywództwa narodu z oso-
bami świętych biskupów i ich następców. Kroniki przytaczają cudowne 
znaki towarzyszące narodzinom monarchów, zwrotnym momentom 
życia, walkom (Siemowit, Mieszko I, Bolesław Krzywousty i inni), uka-
zują losy pozytywnych władców w kategoriach misterium - szczególne-
go związku z Bogiem czuwającym nad losami wybrańców i powierzo-
nego ich opiece kraju. Kadłubek podaje przykład szczególnego patrona-
tu nad Kazimierzem Sprawiedliwym. Świadomość tego związku ma 
wytwarzać wśród panujących postawę ufności do Boga i poczucie obo-
wiązku przestrzegania i szerzenia jego praw55.  

 
Podsumowanie 
Mistrz Wincenty Kadłubek w Kronice polskiej stworzył dwa mo-

dele władcy. Bez wątpienia na ich treść miały wpływ wydarzenia po-
lityczne z okresu spisywania dzieła. Wizerunek władcy niesprawie-
dliwego-tyrana został przeciwstawiony władcy sprawiedliwemu-

                                                 
54 Cz. Deptuła, A. Witkowska, Wzorce ideowe zachowań ludzkich w XII i XIII wieku, 

[w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972, s. 119-158. 
55 J. Domański, Kadłubkowy paradoks o sprawiedliwości i miłosierdziu. Kilka 

uwag wokół domniemanego źródła, „Studia Mediewistyczne”, z. 34/35, 
1999/2000, s. 71–86. 
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idealnemu. Jednym z podstawowych kryteriów podziału był stosu-
nek panującego do poddanych. Wincenty zapragnął ująć relacje i ten-
dencje społeczno-polityczne i kulturalno-ideologiczne, takie jak sto-
sunek między monarchą a możnymi, Kościołem a państwem, du-
chowieństwem a świeckimi. Kadłubek pisze o czynach władców ale 
ważniejszą rolę niż sprawy rodów i poszczególnych osób upatruje w 
instytucji państwa i w prawno-etycznych podstawach życia społecz-
ności narodowej. Władcy są związani prawem i ograniczeni w swym 
działaniu przez czynnik społeczny stojący na straży porządku pu-
blicznego i sprawiedliwości. Społeczeństwo ma prawo wymówić po-
słuszeństwo władcy niesprawiedliwemu – tyranowi, tak jak to miało 
miejsce w 1079 roku z Bolesławem Śmiałym i w 1177 roku z Miesz-
kiem III Starym. Z kolei władca idealny powinien być obdarzony 
szlachectwem cnoty, zespołem powinności i zobowiązań moralnych 
określonych ramami porządku publicznego, a w szczególności troską 
o dobro każdej rodziny.  

Autorytetem w średniowieczu cieszył się władca który: dbał o 
praworządność, był dobrym chrześcijaninem, dobro ogółu przedkła-
dał nad dobro własne, troszczył się o kraj i poddanych, był sprawie-
dliwy, bronił granic i był dobrym rycerzem oraz szybko podejmował 
trudne decyzje. 

 
Summary 
Master Wincenty Kadłubek at the Polish Chronicle created 

two models for the ruler. Without a doubt political developments 
affected their contents from the period of writing work down. The 
image of an unjust ruler-tyrant ruler was opposed to the just-ideal. 
An attitude of the ruler to subjects was one of essential criteria of 
identity. Wincenty wanted to recognize relations and sociopolitical 
and cultural-ideological tendencies, so as the relationship between 
the monarch and magnates, the Church and state, clergy and secu-
lar. Kadłubek writes about the deeds of the rulers but more impor-
tant than the things families and individuals sees the institutions of 
the state and the legal and ethical foundations of life of the nation. 
Masters are associated with the law and limited in their acting by 
the social factor standing on guard of the public order and justices. 
The society has the right to pronounce the obedience for the unfair 
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master - the tyrant, the same as it took place in 1079 with Bolesław 
Śmiały and in 1177 years with Mieszko III Stary. The ideal ruler 
should be endowed with nobility of virtue, duty and liability team 
specific moral framework of public policy, in particular the concern 
for the well-being of every family. 
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Inicjatywa Światowych Dni Młodzieży jako próba pokonania 

kryzysu autorytetu 
 
1. Wprowadzenie 
Dzisiejszy świat i kultura, w której przychodzi nam żyć, nie 

sprzyjają kształtowaniu się autorytetów. Dzieje się tak, ponieważ 
pozostajemy pod wpływem postmodernistycznej filozofii, nieufnej 
wobec wartości, uznawanych dotąd za oczywiste. Wzajemny 
wpływ między uznaniem wartości za obiektywnie istniejące i wią-
żące a powstawaniem autorytetów nie podlega dyskusji. W środo-
wisku, w którym odrzuca się wartości, odrzuca się również ich 
osobowy fundament- autorytet. Dlatego tak istotne są wszelkie ini-
cjatywy, służące propagowaniu i odbudowie wartości i autoryte-
tów. Taką inicjatywą są organizowane co jakiś czas Światowe Dni 
Młodzieży, będące jedną z wielu odpowiedzi Kościoła katolickiego 
na kryzys wartości, zauważalny wśród młodych ludzi. Liczba ich 
uczestników (na oficjalnych spotkaniach z Papieżem dochodząca 
do kilku milionów) oraz towarzysząca im stała formacja napawa 
ostrożnym optymizmem. 

Światowe Dni Młodzieży mają już swoją historię. 15 kwietnia 
1984 r. w Niedzielę Palmową odbyło się pod przewodnictwem bł. Jana 
Pawła II Spotkanie Młodych z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Od-
kupienia. Tydzień później w Niedzielę Zmartwychwstania Jan Paweł II 
przekazał młodzieży zgromadzonej na placu św. Piotra krzyż. Niedłu-
go później w roku 1985 Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 
Międzynarodowy Dzień Młodych, co bł. Jan Paweł II odczytał jako 
znak czasu i zaprosił młodzież do uczestnictwa w Międzynarodowym 
Dniu Młodzieży, który odbył się w Niedzielę Palmową w 1985 roku. 
Entuzjazm z jakim młodzi ludzie zjawili się na spotkaniu w Rzymie, 
zaskoczył Papieża, który postanowił, że każdego roku w Niedzielę 
Palmową odbywać się będzie Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach 
całego świata. Poza tym co pewien czas miały odbywać się spotkania 
pod przewodnictwem papieża w różnych miastach. Do tej pory zorga-
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nizowano kilkanaście takich spotkań: Rzym 1985, Buenos Aires 1987, 
Santiago di Compostella 1989, Częstochowa 1991, Denver 1993, Manila 
1995, Paryż 1997, Rzym 2000, Toronto 2002, Kolonia 2005, Sydney 2008, 
Madryt 2011, Sao Paolo 2013. 

Ponadto należy podkreślić, iż na każdy coroczny Światowy 
Dzień Młodzieży Papież kieruje do młodych orędzie, w którym 
porusza ważne kwestie, dotyczące wiary i moralności. W orędziach 
tych wielokrotnie pojawiają się zagadnienia, dotyczące wartości 
moralnych oraz mechanizmów kształtowania się autorytetów i ich 
wpływu na młode pokolenie. W tym kontekście warto zwrócić 
uwagę na to, że obraz autorytetu, jaki wyłania się z orędzi papie-
skich, posiada potrójny wymiar: chrystocentryczny, eklezjologiczny 
oraz antropologiczny.  

Tak rozumiany autorytet religijny ma również tą cechę, iż łą-
czy w sobie aspekt osobowy autorytetu i jego aspekt instytucjonal-
ny. Jest to bardzo istotne, gdyż w dobie przejmowania przez insty-
tucje odpowiedzialności za wychowywanie człowieka do wartości, 
połączenie tych dwóch aspektów (osobowego i instytucjonalnego) 
wydaje się być nie do przecenienia. Inicjatywa Światowych Dni 
Młodzieży ukazuje zatem na czym polega autorytet religijny oraz 
ukazuje, iż można, a nawet należy, połączyć aspekt osobowy auto-
rytetu z jego aspektem instytucjonalnym.  

 
2.  Chrystus jako autorytet (chrystocentryczny wymiar 

autorytetu) 
Wezwanie do naśladowania Chrystusa nie pojawia się w 

chrześcijaństwie na marginesie teologii, ale przynależy do istoty 
nauczania Kościoła. Można powiedzieć, że problem autorytetu, 
jego prawdziwości, trwałości i atrakcyjności przynależy mocno do 
refleksji teologicznej. 

W inauguracyjnym Światowe Dni Młodzieży Liście do mło-
dych błogosławiony Jan Paweł II pisał: „Chrystus bowiem nie jest 
tylko ‹‹nauczycielem dobrym››, który wskazuje drogi życia na zie-
mi. On jest świadkiem tych ostatecznych przeznaczeń, jakie czło-
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wiek ma w Bogu samym”1. Niezwykłość tego autorytetu polega na 
tym, że jego oddziaływanie nie zamyka się w doczesnym wymia-
rze, ale przez to, że chrześcijanie od samego początku rozpoznają w 
Jezusie Syna Bożego2, pozostawia ich wobec Jego świadectwa i 
wzoru życia. Chrześcijanin wezwany przez Ewangelię do naśla-
dowania Chrystusa, nie może ograniczyć się tylko do moralnego 
wzorowania się na „nauczycielu dobrym”, ale poprzez moralny 
kontekst tego naśladowania, powinien otwierać się na miłość Ojca i 
działanie Ducha Świętego, jak czynił to Chrystus. Miłość bowiem 
jest najgłębszym sensem naśladowania Chrystusa. Syn Boży stał się 
dla swoich uczniów autorytetem, ponieważ uczył ich kochać tak, 
„jak” On kocha, aż po oddanie życia za przyjaciół3. 

W tym kontekście pojawia się we wspomnianym Liście papie-
ża do młodych, nauka odnosząca się do zagadnień sumienia i po-
dążania za wzorem, którym jest Chrystus. Jan Paweł II, odwołując 
się do ewangelicznej rozmowy Jezusa z Bogatym Młodzieńcem, 
określił minimum oraz maximum tego naśladowania. Przestrzega-
nie przykazań ukazane jest przez papieża jako fundament i począ-
tek naśladowania. Natomiast jego szczytem i doskonałą postacią 
jest „pójście za Chrystusem”, co oznacza głęboką komunię ucznia i 
jego autorytetu. Jak to zostało powiedziane, ta wspólnota z Chry-
stusem jako autorytetem wybiega poza zwykłe moralne naślado-
wanie. Chodzi o to, że uczeń, wzorujący się na Jezusie, musi być 
gotowy na dźwiganie krzyża, ponieważ tego wymaga miłość, uka-
zana i spełniona w osobie Jezusa Chrystusa. 

Do wspomnianego dialogu Chrystusa z bogatym młodzieńcem 
nawiązuje również Benedykt XVI. Zwraca on uwagę na to, że także 
dzisiaj Chrystus wzywa młodych ludzi do pójścia za Nim4. Nie dzieje 
się to automatycznie, ale jak to miało miejsce w starożytności, tak i dzi-

                                                 
1 List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z 

okazji Międzynarodowego Dnia Młodych A.D. 1985, nr 5. 
2 Por. Sobór Nicejski 325 r., [w:] Breviarium Fidei, pod red. I. Bokwy, Dru-

karnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2007, nr 30. 
3 Por. B. Forte, La Chiesa della Trinità, Edizioni San Paolo, terza edizione, 

Milano 2003, s. 162. 
4 Por. Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XXV Światowy Dzień Mło-

dzieży A.D. 2010, Watykan, 22 lutego 2010, pkt. 4. 
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siaj ludzie pytają Boga: „nauczycielu dobry”, co mamy czynić, aby być 
szczęśliwymi, na zawsze szczęśliwymi? Odpowiedź, jaką otrzymują, 
nie różni się mimo upływu wieków od tamtych wydarzeń: chodzi 
wciąż o przestrzeganie przykazań, a w dalszym rozwoju moralnym, o 
pójście za Chrystusem, aż do upodobnienia się do Niego. Benedykt 
XVI pisze: „Bóg pragnie, abyśmy byli szczęśliwi. Dlatego dał nam kon-
kretne wskazania na drogę naszego życia: przykazania”5. Jednak pełnia 
szczęścia leży w naśladowaniu niedościgłego wzoru, Chrystusa. Bene-
dykt XVI wskazuje na to, że radość ma swoje źródło w miłości, która 
ma swoje konkretne oblicze: „Pytanie o ostateczny sens przyszłości, 
jaka czeka każdego z nas, nadaje pełny sens istnieniu, ponieważ ukie-
runkowuje program życia na horyzonty (…) szerokie i głębokie, pro-
wadzące do kochania świata, który sam Bóg tak bardzo umiłował…”6. 

Dlaczego jednak Chrystus może być uznany za wzór człowie-
czeństwa? Czy nie jest to ideał nierzeczywisty, niemożliwy do na-
śladowania, bo zgodnie z założeniami chrześcijaństwa jest On Sy-
nem Bożym? Chrystus jest przecież bez grzechu, a ludzie wciąż 
upadają? Gdyby błąd i grzech przynależały do istoty człowieczeń-
stwa, to rzeczywiście Chrystus nie mógłby być wzorem człowie-
czeństwa, ale jest przecież odwrotnie. Grzech niszczy człowieczeń-
stwo, a więc Chrystus jako bezgrzeszny może, a nawet powinien 
być autorytetem dla człowieka. Chrystus jest światłem na drodze 
do pełni człowieczeństwa: „Ja jestem światłością świata, kto idzie 
za mną nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło 
życia”(J 8, 12). Chrześcijaństwo nie powołuje się na autorytet jakie-
goś prawa, tezy czy nauki, ale promuje autorytet osobowy, Jezusa 
Chrystusa. Spotkanie z tym autorytetem przemienia człowieka i 
wskazuje mu właściwą drogę życia7. Jan Paweł II pisze: „Poszuki-
wanie Absolutu, sensu i pełni życia jest typowe dla człowieka, a w 
sposób szczególny dla młodych. Droga młodzieży, niech was nie 
zadowala nic, co nie dorównuje najwyższym ideałom! Nie dajcie 
                                                 

5 Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XXVII Światowy Dzień Młodzie-
ży A.D. 2012, Watykan, 15 marca 2012. 

6 Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XXV Światowy Dzień Młodzieży 
A.D. 2010, Watykan, 22 lutego 2010, pkt. 5. 

7 Por. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XVII Światowy Dzień Mło-
dzieży A.D. 2002, Castel Gandolfo, 2001, nr 3. 
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się zniechęcić tym, którzy rozczarowani życiem, nie słyszą najgłęb-
szych i najbardziej autentycznych pragnień swego serca. Macie ra-
cję, że nie godzicie się na banalne rozrywki, przelotne mody i pro-
pozycje, które was poniżają”8. 

Kościół katolicki, zwracając się do ludzi młodych, promuje au-
torytet Jezusa Chrystusa. Jest to autorytet, stawiający wysokie wy-
magania tym, którzy chcą Go naśladować, co nie powinno zniechę-
cać nikogo, ponieważ człowiek został powołany do etyki maksy-
malistycznej. To tylko, co wzniosłe i wielkie może uczynić go 
szczęśliwym. Naśladowanie Chrystusa jest drogą wiodącą do tego 
szczęścia. 

 
3.  Następca św. Piotra jako autorytet (eklezjalny wymiar 

autorytetu) 
Zgodnie z ogłoszonym dogmatem o niemylności papieża w 

kwestiach wiary i moralności, przy zachowaniu pewnych warun-
ków, możemy mówić o wyjątkowej pozycji biskupa Rzymu w całej 
wspólnocie Kościoła9. Oczywiście dogmatu tego nie można rozu-
mieć w kategoriach nieograniczonej i kapryśnej władzy, jaką miał-
by dysponować papież. Chodzi o to, że Kościół jako widzialny 
znak (sakrament)10 potrzebuje w osobie papieża ukazywać jedność 
całej wspólnoty. Biskup Rzymu jest zatem widzialnym „zworni-
kiem” jedności całej wspólnoty, co najpełniej i najdobitniej wyraża 
się w tytule służebnym, którym go nazwano: sługa sług Bożych. 
Cała władza papieża polega więc na służbie jedności Kościoła i nie 
może być rozpatrywana w kategoriach monarchii absolutnej. W 
tym świetle widać, iż autorytet następcy św. Piotra czerpie z auto-
rytetu Chrystusa i w nim też jest zakorzeniony. Owa służba jedno-
ści widoczna jest również w inicjatywie Światowych Dni Młodzie-
ży, gdzie w przeciągu dwudziestu dziewięciu lat trzech papieży 
przewodniczyło tym uroczystościom, stając się autorytetem dla 

                                                 
8 Por. Tamże, nr 2. 
9 Por. Konstytucja dogmatyczna Pastor aeternus, [w:] Breviarium Fidei…, dz. 

cyt., nr 658. 
10 Por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, w: Breviarium 

Fidei…, dz. cyt., nr 1213. 
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przybywających na nie młodych ludzi. Stąd jasne się wydaje to, że 
to nie poszczególna osoba i jej zalety są w pierwszym rzędzie auto-
rytetem, ale sam urząd nadany św. Piotrowi i jego następcom. Do-
piero w drugiej kolejności można mówić o zaletach poszczególnych 
osób pełniących urząd piotrowy i w tym sensie wskazywać ich 
konkretne cechy osobowe, godne naśladowania. Jest to niezwykle 
istotne, że w świecie tak szybko się zmieniającym i niestabilnym, 
może istnieć autorytet wynikający z pełnienia określonej funkcji w 
Kościele. W tym sensie można mówić, iż w osobie papieża Kościół, 
a w nim młodzi ludzie mają drogowskaz moralny i wyznaniowy. 

Z omawianym problemem autorytetu, związanym z urzędem 
piotrowym, pozostaje symbolika ŚDM. Jan Paweł II rozpoczynając 
tą inicjatywę na zakończenie Roku Odkupienia, wręczył młodym 
ludziom krzyż, jako główny symbol Światowych Dni Młodzieży11. 
Odtąd krzyż przemierza wszystkie kontynenty, by na końcu zna-
leźć się w mieście, gdzie organizowane jest główne spotkanie pa-
pieża i młodych. Krzyż ten jest znakiem odkupienia, którego po-
trzebują wszyscy ludzie. W tym geście przekazania krzyża mło-
dzieży, jako głównego symbolu ŚDM, papież chciał ukazać naturę 
swego autorytetu. Płynie on z krzyża, jest on autorytetem pocho-
dzącym z wysoka, wysłużonym przez Chrystusa i do Niego osta-
teczne prowadzącym. Władza, którą pełni następca św. Piotra, 
rozwija się w cieniu krzyża i polega na służbie do końca, aż po dar 
ze swego życia. Władza i autorytet w Kościele należą do Ukrzyżo-
wanego oraz tych, którzy Go reprezentują z następcą św. Piotra na 
czele. Polega ona na wiernej służbie tym wszystkim, którzy są za-
gubieni, odarci z godności. W wymiarze eklezjalnym autorytet po-
siada ten, kto służy wiernie, aż po krzyż. 

Innym ważnym gestem/symbolem Światowych Dni Młodzie-
ży było uroczyste przekroczenie przez młodych Świętych Drzwi 
pod przewodnictwem papieża. Był to znak wyrażający gotowość 
wejścia w nowe tysiąclecie z Chrystusem i Jego ewangelią. Jan Pa-
weł II ukazał przez ten gest prawdę, że autorytet biskupa Rzymu, 
polega na budowaniu i prowadzeniu wspólnoty do Chrystusa 

                                                 
11 Por. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XV Światowy Dzień Młodzie-

ży A.D. 2000, Watykan, 29 czerwca 1999, nr 1. 
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przez historię. Stojąc na czele Kościoła, jego troską jest to, by wszy-
scy zgromadzili się wokół Chrystusa w nowym tysiącleciu. Gesto-
wi temu towarzyszyło przekazanie młodym księgi Ewangelii: 
„Także wam, chłopcy i dziewczęta, którzy będziecie dorośli w na-
stępnym stuleciu, powierzona zostaje ‹‹Księga Życia››, którą Pa-
pież, przekraczając jako pierwszy próg Świętych Drzwi w noc Bo-
żego Narodzenia tego roku, ukaże Kościołowi i światu jako źródło 
życia i nadziei dla trzeciego tysiąclecia”12. 

Symbole krzyża i Ewangelii wręczonych młodym ludziom, 
oraz gest przekroczenia progu Drzwi Świętych pod przewodnic-
twem papieża podczas trwania Światowych Dni Młodzieży ukazu-
ją naturę autorytetu w Kościele, który pochodzi od Chrystusa. Na-
stępca św. Piotra jako znak jedności wspólnoty wiernych wskazuje 
na źródło tej jedności, którym jest Jezus Chrystus. 

W tym miejscu należy podkreślić, iż wymiar eklezjologiczny au-
torytetu najsilniej uwydatnia połączenie jego aspektu osobowego i 
instytucjonalnego. W urzędzie następcy św. Piotra uobecnia się bo-
wiem osobowa siła autorytetu Chrystusa, który w posłudze papieża 
prowadzi wspólnotę wiernych do zbawienia. Jednocześnie jednak 
papież jako reprezentant i przełożony Kościoła wyraża autorytet i 
powagę tej instytucji, co widoczne jest zwłaszcza w jego kontaktach z 
przedstawicielami innych instytucji oraz władz państwowych. W po-
słudze biskupa Rzymu zatem staje się widoczna osobowa siła autory-
tetu Chrystusa oraz instytucjonalna moc Kościoła. 

 
4.  Święci jako autorytety (antropologiczny wymiar autorytetu) 

Obok wspomnianego wymiaru chrystocentrycznego oraz 
eklezjalnego można również wymienić wymiar antropologiczny 
autorytetu. Ważnym punktem nauczania zawartego w orędziach 
na Światowe Dni Młodzieży jest wskazywanie na osobowe wzory 
świętych, którzy powinni towarzyszyć w codziennym życiu mło-
dym ludziom. Do grona tych autorytetów został zaliczony również 
Jan Paweł II. 

W nauczaniu polskiego papieża w orędziach pojawiają się po-
stacie świętych, których wymienia On i daje jako przykłady do na-

                                                 
12 Tamże, nr 4. 
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śladowania. Papież pisze: „Wielu nas poprzedziło na tej drodze 
ewangelicznego heroizmu (…) Kiedy spotkacie się w Kolonii, na-
uczycie się lepiej poznawać niektórych z nich, jak św. Bonifacego, 
apostoła Niemiec, oraz świętych z Kolonii, a w szczególności św. 
Urszulę, św. Alberta Wielkiego, św. Teresę Benedyktę od krzyża 
(Edytę Stein) i bł. Adolfa Kolpinga (…) Oni nie wahali się oddać 
swych zdolności intelektualnych na służbę wiary, świadcząc w ten 
sposób, że wiara i rozum są ze sobą związane i nawzajem się 
przywołują”13. W świecie, w którym przeżywamy tak wielką fa-
scynację nauką i jej możliwościami, zwłaszcza w dziedzinie techni-
ki, słowa Papieża, przywołujące postacie, umiejące godzić porzą-
dek rozumu i wiary, są bardzo wymowne. Młodzi ludzie, otrzymu-
jąc od Papieża autorytety, które potrafiły łączyć w swojej nauce i 
życiu dziedziny rozumu i wiary, zostali wyposażeni w doskonałe 
narzędzia do walki ze skrajnym scjentyzmem. 

W nauczaniu Benedykta XVI z kolei pojawiają się te postacie 
świętych, które ze względu na wiek mogą bardziej przemawiać do 
pokolenia młodych. Benedykt XVI wymienia Piotra Frassatiego 
oraz Klarę Badano. Pierwszy zmarł w wieku dwudziestu czterech 
lat, a jego życie, chociaż krótkie i obfitujące w próby wiary, było 
życiem pełnym radości z powodu Ewangelii. Klara Badano, osiem-
nastoletnia chora na nowotwór dziewczyna, pomimo ogromnego 
cierpienia, nie traciła wewnętrznej radości, której źródłem było 
zjednoczenie z Chrystusem14. Obie postacie charakteryzowały się 
młodym wiekiem oraz heroizmem z jakim znosili cierpienie, nie 
tracąc radości życia. Czerpali bowiem radość ze wspólnoty z Chry-
stusem ukrzyżowanym, ale i zmartwychwstałym. W XXI wieku, 
kiedy uznaje się, że jedynym źródłem radości jest przyjemność, 
nauczanie poparte przykładami mówiące, że można być szczęśli-
wym, niekoniecznie uganiając się za przyjemnościami, jest niezwy-
kle cenne. Zwłaszcza przywoływane autorytety przemawiają do 

                                                 
13 Por. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XX Światowy Dzień Młodzie-

ży A.D. 2005, Castel Gandolfo, 6 sierpnia 2004, nr 7. 
14 Por. Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XXVII Światowy Dzień 

Młodzieży A.D. 2012, Watykan, 15 marca 2012. 
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młodego pokolenia, które widzi na konkretnych przykładach, że 
można być szczęśliwym, zawierzając swoje życie Chrystusowi. 

Nauczanie papieskie związane ze Światowymi Dniami Młodzie-
ży nie tylko wskazuje na autorytety, ale również zwraca uwagę na 
sposoby osiągnięcia podobnego poziomu dojrzałości osobowej. 
Pierwszą podstawową zasadą, która stanowi jednocześnie fundament 
życia chrześcijańskiego, są przykazania. Nie można mówić o praw-
dziwej wolności tam, gdzie jedynym kryterium działania moralnego 
jest samowola. Benedykt XVI podkreśla nieusuwalną więź jaka łączy 
wolność z przykazaniami. W jego nauczaniu przykazania są drogą do 
autentycznej wolności, bez ich przestrzegania człowiek pozostaje 
niewolnikiem swojego egoizmu15. Dopiero na fundamencie przyka-
zań staje się możliwe budowanie wartości, zwłaszcza nadziei i miło-
ści. Benedykt XVI zwraca uwagę na to, że dobra materialne, kariera, 
sukcesy życiowe, nie są w stanie zagwarantować tej nadziei, która jest 
trwała. Pochodzi ona od Boga i kształtuje się dzięki relacji z Nim. Pa-
pież analizuje sytuację współczesnego świata, który odrzucając Boga, 
odrzuca nadzieję i popada w egoizm, lęk, a czasem w rozpacz16. We-
zwanie do nadziei, pozwala młodym ludziom odkryć inne wartości, z 
tą wartością naczelną, którą jest miłość. Benedykt XVI pisze: „Drodzy 
młodzi, chciałbym zachęcić was, byście ośmielili się kochać i nie pra-
gnęli niczego mniej dla swojego życia, aniżeli miłości mocnej i 
pięknej, zdolnej uczynić całe życie radosną realizacją daru z was 
samych dla Boga i dla braci, na wzór Tego, który przez miłość zwy-
ciężył na zawsze nienawiść i śmierć17. Słowa te są nie tylko zachętą 
do pielęgnowania wartości w życiu, ale wskazują ponadto na osta-
teczny wzór wszelkiego postępowania, na autorytet niedoścignio-
ny i niezawodny, Jezusa Chrystusa. Droga życia chrześcijańskiego 

                                                 
15 Por. Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XXV Światowy Dzień Mło-

dzieży A.D. 2010, Watykan, 22 lutego 2010, pkt. 6 i 7. 
16 Por. Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XXIV Światowy Dzień Mło-

dzieży A.D. 2009, Watykan, 22 lutego 2009. 
17 Por. Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XXII Światowy Dzień Mło-

dzieży A.D. 2007, Watykan, 7 stycznia 2007. 



112 
 

jest ciągłym dojrzewaniem w cieniu autorytetu Chrystusa, do sta-
nia się na Jego wzór człowiekiem miłości i prawdy18. 

 
5. Formacja stała- dynamizm kształtowania się autorytetu 
Jak to zostało powiedziane, Światowe Dni Młodzieży to nie 

tylko jednorazowe spotkanie, raz w roku, po którym jego uczestni-
cy wracają do swoich zajęć, jak gdyby nic się nie wydarzyło w ich 
życiu. Trzeba pamiętać, że z wydarzeniem tym związana jest trwa-
ła formacja duchowa i intelektualna. Młodzież zgromadzona wokół 
Papieża oraz we własnych diecezjach wokół swojego biskupa we-
zwana jest do pogłębiania treści, które były rozważane w orędziach 
papieskich oraz podczas diecezjalnych spotkań. Jan Paweł II pisał 
do młodzieży w jednym z orędzi: „Droga młodzieży, następne 
światowe spotkanie odbędzie się, jak wiecie, w 2005 r. w Niem-
czech, w Kolonii i diecezji kolońskiej. Droga jest jeszcze długa, ale 
dwa lata, które nas od niego dzielą można wykorzystać na inten-
sywne przygotowania. Niech pomagają wam w tej drodze tematy, 
które dla was wybrałem: ‹‹Chcemy ujrzeć Jezusa›› (J 12, 21); ‹‹Przy-
byliśmy oddać Mu pokłon›› (Mt 2, 2). Niebawem spotkacie się w 
swych Kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową: przeżywajcie z 
wewnętrznym zaangażowaniem, w postawie modlitwy, uważnego 
słuchania i radosnego współuczestnictwa te spotkania służące 
‹‹formacji stałej››, dając świadectwo płomiennej i żarliwej wiary!”19. 
Przytoczone słowa wskazują na potrzebę ciągłej i intensywnej for-
macji uczestników spotkań, wezwanych do rozmyślania nad 
Ewangelią. Pismo Święte pozwala bowiem poznać Chrystusa, by 
następnie poprzez naśladowanie Go, uczyć się od Niego postępo-
wać, a także rozpoznawać prawdziwe wartości. Nowy Testament, 
ale również Stary, ukazuje Boga jako źródło wszelkiego autoryte-
tu20. Stąd tak istotna jest formacja stała, polegająca na częstym roz-

                                                 
18 Por. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na IV Światowy Dzień Młodzieży 

A.D. 1989, Watykan, 27 listopada 1988, nr 1. 
19 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XVIII Światowy Dzień Młodzieży 

A.D. 2003, Watykan, 8 marca 2003, nr 7. 
20 Por. M. Czajkowski, Autorytet według Biblii, [w:] Autorytety i normy. Ma-

teriały z konferencji 13-15 maj 2002, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 
Łódź 2003, s. 96. 
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myślaniu nad Pismem Świętym, w celu poznania i przyjęcia auto-
rytetu Boga we własnym życiu. Zgoda na to, by Chrystus panował 
w życiu młodych ludzi, prowadzi następnie do ukształtowania się 
nowych świadków wiary, którzy z biegiem czasu sami stają się au-
torytetami, w tym sensie, że prowadzą innych do spotkania z 
Chrystusem, najwyższym autorytetem21. 

Benedykt XVI z kolei zwraca uwagę na to, że długotrwała 
formacja uczestników Światowych Dni Młodzieży może wydać 
wspaniałe owoce w postaci poznania, kim jest Duch Święty. Dzięki 
temu odkryciu wierzący mogą ujrzeć swoje życie w nowej perspek-
tywie. Duch Jezusa, który jest duszą Kościoła, nie tylko obdarza 
wspólnotę darami hierarchicznymi i charyzmatycznymi, ale posia-
da odniesienie osobiste, do każdego człowieka indywidualnie. Be-
nedykt XVI zachęcał w swoim orędziu do uświadomienia sobie 
przez uczestników spotkania nieustannej obecności Ducha Święte-
go we wspólnocie, zwłaszcza w sakramentach inicjacji chrześcijań-
skiej22. Dynamika życia sakramentalnego oraz praktykowanie 
przykazań i autentyczne odniesienie w każdej sytuacji życiowej do 
obiektywnych wartości, upodabniać ma wierzącego do Chrystusa. 
Podobnie jak jego poprzednik, Benedykt XVI wzywa młodych lu-
dzi do medytacji Pisma Świętego po to, aby poznać Ducha Święte-
go i uznać Go za „Mistrza wnętrza”23, którego zadaniem jest uka-
zywanie życia Trójjedynego Boga. To otwarcie się wiernego na au-
torytet Boga, w procesie nieustannej formacji, ma doprowadzić 
wierzącego do uznania Chrystusa za fundament życia. Na tym jed-
nak nie kończy się formacja oparta na autorytecie objawiającego się 
w Piśmie Świętym Boga. Ostatecznym powołaniem człowieka nie 
jest jego własna doskonałość moralno-religijna, ale dążenie do bu-
dowania wspólnoty miłości, przez codzienne świadectwo, dawane 
w każdym miejscu. Widać tutaj istotę życia Kościoła, jest nią misja, 
której podmiotem i sprawcą jest Duch Święty24. Zafascynowanie się 

                                                 
21 Por. Tamże, s. 101. 
22 Por. Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XXIII Światowy Dzień Mło-

dzieży A.D. 2008, Lorenzago 20 lipca 2007, pkt. 1. 
23 Por. Tamże, pkt. 5. 
24 Por. Tamże, pkt. 7. 
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autorytetem Boga, Jego Słowem, musi prowadzić do tego, że wie-
rzący sam staje przewodnikiem oraz wzorem moralnym i ducho-
wym dla zagubionych. 

 
6. Podsumowanie 
Podsumowując te rozważania, należy podkreślić, że Światowe 

Dni Młodzieży są ważnym wydarzeniem, które pomaga pokonać 
współczesny kryzys autorytetu. Trzeba podkreślić to, iż gromadzą 
one kilka milionów młodych ludzi wokół wielu inicjatyw, medytacji, 
liturgii, koncertów i wielu działań dążących do ewangelizacji świata 
oraz rozprzestrzenianiu się wartości związanych z chrześcijaństwem. 
W świecie, w którym młodzi ludzie czują się zagubieni i często braku-
je im wzorców osobowych, taka inicjatywa pomaga odnaleźć wła-
ściwy kierunek w życiu. 

Poza tym, głoszone orędzia papieskie z okazji Światowego Dnia 
Młodych ukazują istotę autorytetu religijnego. Można go rozpatrywać 
w trzech aspektach. Po pierwsze, autorytetem w absolutnym tego 
słowa znaczeniu jest Jezus Chrystus. Tajemnica wcielenia odwieczne-
go Słowa pozwala dostrzec w Jezusie z Nazaretu Boga, który z miłości 
do ludzi stał się człowiekiem. Dzięki temu Chrystus objawia prawdę 
o Bogu i o człowieku i w tym znaczeniu jest On źródłem wszelkiego 
autorytetu, ponieważ posiada władzę Boską, a jednocześnie jest 
prawdziwym człowiekiem. Po drugie, autorytet religijny ma wymiar 
eklezjalny. Wyraża się on w posłudze następcy św. Piotra. Papież po-
siada władzę, nadaną mu bezpośrednio przez Chrystusa do tego, by 
prowadzić Kościół i umacniać braci w wierze. Nie jest to władza kon-
kurencyjna wobec autorytetu Chrystusa, ale z niego wypływająca. 
Młodzi ludzie, gromadząc się wokół papieża, wiedzą, że ostatecznie 
podążają na spotkanie z Chrystusem. Dzięki sukcesji apostolskiej au-
torytet Chrystusa jest aktualny również dzisiaj. Można uznać, że Jego 
autorytet poprzez posługę następcy św. Piotra i grono biskupów po-
siada znaczenie uniwersalne, obejmujące przeszłość, teraźniejszość 
oraz przyszłość. Wreszcie po trzecie, autorytet religijny posiada wy-
miar antropologiczny, indywidualny, którego wyrazem są święci, 
jako najdoskonalsi naśladowcy Chrystusa. Praktyka kanonizacji wy-
branych, szczególnie wartych naśladowania ludzi, sięga starożytno-
ści. Początkowo w Kościele szczególnym szacunkiem otaczano apo-



115 
 

stołów, ale później również męczennicy stali się wzorami do naśla-
dowania. Obecnie Kościół wyróżnia wielu ludzi, którzy poprzez hero-
izm cnót oraz wierność w służbie Bogu i człowiekowi zasługuje na to, 
by być uznanymi za autorytety. Praktyka kanonizacyjna udostępnia 
ludziom autorytety, o które tak trudno w dzisiejszym świecie. 

Na zakończenie tych rozważań warto podkreślić, że kolejny 
Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w Krakowie. Prawdopo-
dobnie zgromadzi wielomilionowe audytorium młodych ludzi, któ-
rzy w kontakcie z papieżem będą szukać odpowiedzi na trapiące ich 
pytania. Jedno pozostaje pewne, iż podobnie jak w przeszłości tak i 
tym razem papież będzie wskazywał im Tego, który zawieść nie mo-
że, Jezusa Chrystusa. 

 
Streszczenie 
Współczesny kryzys autorytetu jest faktem, co nie oznacza, że 

nie można nic z tym zrobić. Coraz częściej podejmowane są próby 
postawienia diagnozy, dotyczącej owego kryzysu. W referacie tym 
zostanie poruszony problem rozumienia autorytetu w Kościele ka-
tolickim oraz zaprezentowana zostanie relacja jaka istnieje między 
stałą formacją a autorytetem. Wydaje się, że możliwe staje się stop-
niowe odbudowywanie samych wartości jak i autorytetów. Jedną z 
takich inicjatyw są niewątpliwie Światowe Dni Młodzieży, groma-
dzące kilkumilionowe rzesze młodych ludzi, którzy nie chcą pogo-
dzić się z brakiem wartości we współczesnej przestrzeni społecznej. 
W niniejszym referacie ukazana zostanie sama idea ŚDM, jak i te 
elementy nauczania papieskiego wygłaszane podczas omawianych 
spotkań, które służą odbudowie nadwątlonych systemów wartości 
oraz samych osobowych wzorów, którymi są autorytety. 

 
Summary 
World Youth Day as an attempt to overcome the crisis of authority  
The contemporary crisis of authority is a fact, which does not 

mean that nothing can be done about it. More and more often there 
are attempts to make a diagnosis concerning this crisis. In this pa-
per the following thesis is proposed: the crisis of authority is linked 
to the crisis of values in general. In a world where fundamental 
values are not considered significant enough, the fulcrum of these 
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values, which is a man vested with authority, disappears as well. 
Nevertheless, it seems possible to gradually rebuild both authority 
and values themselves. One of initiatives that could make it happen 
is World Youth Day, which attracts millions of young people who 
refuse to accept the lack of values in contemporary social space. 
This paper presents the very idea of World Youth Day, as well as 
those elements of papal teaching preached during these meetings 
that serve rebuilding of both enfeebled value systems and authority 
represented by exemplary persons.  
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Kościół katolicki w Polsce jako autorytet: wczoraj, dziś, jutro? 

 
1. Wprowadzenie 
Autorytet w społeczeństwach ludzkich pojawia się wówczas, 

kiedy jedna z osób lub grup, uznając zwierzchność (uprawnienie) 
lub znawstwo (wiedzę) drugiej, zawierza jej i akceptuje jej polece-
nia lub sądy. Autorytet to także uznanie oraz poważanie społeczne 
przypisywane osobie, grupie społecznej lub instytucji. Źródłem 
autorytetu mogą być umiejętności i wiedza, cechy osobowe, sposo-
by działania i postępowania zgodnego z ogólnie cenionymi warto-
ściami, jak również pozycja społeczna lub stanowisko1. Psycholo-
gowie stwierdzają, iż „każdy” potrzebuje autorytetów, które staną 
się drogowskazem postępowania oraz zachowania. Uczeni jedno-
cześnie wskazują na zmierz autorytetów, patologię autorytetów, 
jak również głoszą ich śmierć2.  

Jak zauważa Janusz Mariański, związek pomiędzy religią i spo-
łeczeństwem jest czymś zmiennym i zależnym od określonych wa-
runków historycznych i kulturowych. W nowoczesności związek ten 
jest natomiast systematycznie niszczony, aż do momentu w którym 
czynnik religijny przestaje być siłą działającą w społeczeństwie3.  

Tematem niniejszego tekstu jest Kościół katolicki w Polsce ja-
ko autorytet wczoraj, dziś i jutro. Celem jest zaś odpowiedz na py-
tanie, czy Kościół katolicki w Polsce jest autorytetem dziś i czy po-
zostanie nim w przyszłości? Celem badawczym tekstu jest także 
ukazanie Kościoła katolickiego w Polsce jako autorytetu w historii 
narodu polskiego. 

                                                 
1 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów, pedagogiczno-społeczne studium 

funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie, Impuls, 
Kraków 2005.  

2 Por. A. Mikołejko, Poza autorytetem? Społeczeństwo polskie w sytuacji 
anomii, Żak, Warszawa 1991. 

3 J. Mariański, Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość, Nomos, Kraków 
2013, s. 40. 
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Tekst podzielony został na trzy części. Pierwsza część jest syn-
tezą teorii tyczach się sekularyzacji, tj. tak zwanej śmierci religii w 
nowoczesnych i ponowoczesnych społeczeństwach. W drugiej – 
autorka tekstu – przedstawia Kościół katolicki jako autorytet w 
przeszłości, prezentując historię Polski z uwzględnieniem relacji 
pomiędzy Kościołem a państwem i społeczeństwem Polski. Trzecia 
część jest próbą odpowiedzi na pytanie badawcze. 

 
2. Religia jako zjawisko społeczne 
Religia jest fenomenem społecznym, jest także powszechna w 

sensie historycznym i geograficznym4. Podstawy do sformułowania 
definicji religii dali klasycy socjologii: Emile Durkheim i Max Weber. 
E. Durkheim – według Janusza Mariańskiego – w analizach szczegó-
łowych wypracował definicję, w której została zaakcentowana jej in-
tegracyjna funkcja. E. Durkheim definiował religię jako fakt społeczny 
będący podstawą integracji społeczeństwa. M. Weber zanalizował zaś 
religię jako czynnik przekształceń społecznych, a także jako podsta-
wową kategorię konieczną do zrozumienia tych przemian5. 

Zygmunt Bauman zauważa, że wszelkie próby zredefiniowa-
nia religii kaleczą i zaciemniają to, co mają naprostować i objaśnić, 
a przez to tyle ukrywają co odsłaniają. Definiowanie sprowadza się 
do zastępowania jednego niedającego się wyrazić w słowach zjawi-
ska, innymi również niewyrażalnymi. Z. Bauman stwierdza, iż na-
leży skupić nie na poprawnej definicji, lecz na tym, jak działały, czy 
też działają mechanizmy społeczne, które wytwarzały i odtwarzały 
te zjawiska6. James Beckford także odrzuca tezę o istnieniu uniwer-
salnych cech religii, wątpi on także w wszelkie teoretyzowanie na 
jej temat7. Według Susan Budd „religia nie jest jednolitym zjawi-
skiem, a więc poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czym jest albo 
co robi nie ma sensu”8.  

                                                 
4 Zob. P. Boryszewski, Katolicyzm, jego instytucjonalizacja i sekularyzacja w Eu-

ropie Środkowej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2006. 
5 Zob. J. Mariański, Kościół w społeczeństwie przemysłowym, Pax, Warszawa 1983, s. 9.  
6 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2000, s. 277-283. 
7 Zob. J. Beckford, Teoria społeczna a religia, Nomos, Kraków 2006, s. 41. 
8 Cyt. za J. Beckford, Teoria społeczna a religia, dz. cyt., s. 41. 
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Karel Dobbelaere analizując stosowane przez socjologów wy-
jaśnienia religii dzieli je na dwa rodzaje: substancjonalne lub nomi-
nalne oraz funkcjonalne. Substancjonalne – zdaniem K. Dobbelarea 
– mówią o tym, czym jest religia. Funkcjonalne zaś jakie jest działa-
nie religii i jakie są jego konsekwencje. Podkreśla on także, że za-
stosowanie danego określenia zależy od kontekstu społecznego. 
Dodaje także, że definicje nie są kwestią gustów, lecz wynikają z 
przyjętego przez socjologa podejścia badawczego i mogą wywierać 
zasadniczy wpływ na rezultat jego badań9. K. Dobbelaere opisuje 
religię jako „spójny system wierzeń i praktyk odnoszących się do 
rzeczy nadnaturalnych, które łączą w jedną wspólnotę moralną 
tych wszystkich, którzy je podzielają”10. 

Zygmunt Freud zaprzeczył istnieniu Boga. Stwierdził, że dok-
tryny religijne stoją poza jurysdykcją rozumu (nazywa je „fikcjo-
waniem”), mimo to podkreśla on, iż doktryny religijne mają nie-
zrównane znaczenie w utrzymaniu społeczeństwa i mimo bezspor-
nego braku autentyczności, idee religijne wywierały najsilniejszy 
wpływ na ludzkość11. „Religii przysługuje praktyczna i polityczna 
funkcja relatywizacji i legitymizacji samowoli, która polega na 
umocnieniu potencjału materialnej i symbolicznej siły, zgromadzo-
nej przez grupę, aby ją jako taką ukonstytuować, jak i uprawomoc-
nić”12. Według Kena Wilbera „religia nadaje podstawowe znacze-
nie życiu dosłownie miliardów ludzi na świecie, stanowi spoiwo 
ich egzystencji i oferuje zbiór wskazówek dotyczących tego co do-
bre i co jest złe”13. Zdaniem Christophera Dawsona zaś „religia jest 
kluczem historii. Nie można zrozumieć wewnętrznej formy społe-
czeństwa, dopóki nie zrozumie się jego religii. Nie można zrozu-
mieć jego osiągnięć kulturowych, dopóki nie zrozumie się wierzeń 

                                                 
9 Por. K. Dobbelare, Socjologiczna analiza definicji religii, [w:] W. Piwowarski 

(red.), Socjologia religii antologia tekstów, Nomos, Kraków 2007, s. 139-151. 
10 K. Dobbelare, Socjologiczna analiza definicji religii, Tamże., s. 149. 
11 Z. Freud, Człowiek, kultura, religia, Książka i Wiedza, Warszawa 1967, s. 172. 
12 T. Mayer, Pierre Bourdieu: religia w polu konkurencji społecznych środków 

wspomagających sens, [w:] V. Drehsen, W. Grab, B. Weyel (red.), Filozofia religii od 
Shleiermachera do Eco, WAM, Kraków 2008, s. 239. 

13 K. Wilber, Małżeństwo rozumu z duszą, Jacek Santorski & Co Agencja Wy-
dawnicza, Warszawa 2008, s.15. 
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religijnych, które tkwią u ich podłoża”14. Zdaniem Ch. Dawson 
„wielkie religie są fundamentami wielkich cywilizacji”. 

Wraz z oświeceniową nowoczesnością i modernizacją społeczną 
pojawiła się w Europie sekularyzacja, rozumiana zarówno jako utrata 
przez instytucje religijno-kościelne wpływu na społeczeństwo, jak i 
zmniejszenie wiarygodności religijnych wyjaśnień i interpretacji w 
świadomości wierzących. Zjawisko sekularyzacji – według Janusza 
Mariańskiego – oznacza stopniową „emigrację” religii i Kościoła ze 
społeczeństwa, a przynajmniej przesuwanie się religii na margines 
życia społecznego. J. Mariański stwierdził, iż społeczeństwa stają się 
coraz bardziej zsekulrazyowane, nawet jeśli zachowują chrześcijańską 
fasadę. Sacrum jest zaś eliminowane zarówno z życia społecznego, jak 
i z wytworów kulturowych ludzi. Polityka, gospodarka, nauka, kultu-
ra i inne dziedziny życia społecznego, uzyskiwały swoją niezależność 
od religii i moralności chrześcijańskiej, wypracowały własne systemy 
regulacji i legitymizacji swych działań. Mandat interpretacyjny religii 
uległ poważanemu osłabieniu15. 

Florian Znaniecki stwierdził, iż kultury narodowe mogą za-
wierać pewne elementy religijne, a kultury religijne mogą wchła-
niać niektóre elementy kultury narodowej. Dlatego, że kultury reli-
gijne rozwinęły się na długo przedtem, zanim zaczęły się pojawiać 
kultury narodowe, a także, iż – z dawniejszych kultur religijnych 
rozwijają się nowe kultury narodowe. Zauważa także ,że w zbio-
rowości, w której akceptuje się księgi święte jako absolutnie obo-
wiązujące, cała kultura ideacyjna, nabiera znaczenie religijnego. 
Wzorce moralne i normy regulujące czynności społeczne wywodzą 
się z zasad zawartych w księgach świętych. Za przykłady podaje: 
kulturę hinduską opartą na Upaniszadach i Wedach, kulturę ży-
dowską opartą na Torze i Talmudzie, kulturę islamską opartą na 
Koranie, oraz rozmaite kultury chrześcijańskie: rzymskokatolicka, 
prawosławna, luterańska, kalwińska, wszystkie oparte w zasadzie 

                                                 
14 C. Dawson, Religia i kultura, Pax, Warszawa 1958, s. 57-58. 
15 J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, KUL, Lu-

blin 2006, s. 29. 
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na Starym i Nowym Testamencie, chociaż w różny sposób interpre-
towanym”16. 

Pippa Norris i Ronald Inglehart klasyfikując kultury religijne 
zauważyli, jak istotną kwestią jest określenie dominującej kultury 
religijnej każdego kraju. Zdaniem badaczy wartości i wierzenia 
charakterystyczne dla katolicyzmu, protestantyzmu, prawosławia, 
islamu i religii Wschodu, przekazywane z pokolenia na pokolenie 
głównie w procesie transmisji kulturowej i socjalizacji, odciskają 
swoje piętno na społeczeństwach niezależnie od stopnia, w jakim 
ludzie uczestniczą w praktykach religijnych17. Max Weber ponadto 
stwierdził, że „racjonalny religijny pragmatyzm zbawienia, wyni-
kający z natury obrazów Boga i świata, odegrał w pewnych wa-
runkach doniosłą rolę w kształtowaniu praktycznego stylu życia”18. 

Badacze zajmujący się funkcją religii w społeczeństwie zwracają 
uwagę także na integracyjną funkcję wyznania. Socjologowie religii 
podają pojęcie Kościoła ludu. Zdaniem Władysława Piwowarskiego 
główną cechę Kościoła ludu jest ścisły związek, jeśli wręcz nie iden-
tyczność, pomiędzy narodem a Kościołem, którego następstwem było 
przeniknięcie religijnymi wartościami całego społeczeństwa. Istotne 
dla Kościoła ludu jest także, dopasowanie się Kościoła do społeczeń-
stwa we wszystkich strukturach oraz zaangażowanie Kościoła we 
wszystkie problemy świeckich dziedzin życia, jak polityka, kultura, 
czy nauka. Kolejną cechą wyróżniającą Kościół ludu to fakt, że przy-
należność do określonego narodu była utożsamiana z przynależno-
ścią do określonego Kościoła i odwrotnie19. 

 
 
 
 

                                                 
16 F. Znaniecki, Współczesne narody, PWN, Warszawa1990, s. 28-30. 
17 P. Norris, R. Inglehart, Sacrum i profanum, Religia i polityka na świecie, No-

mos, Kraków 2006, s. 80. 
18 M. Weber, Główne cechy religii światowych, [w:] W. Piwowarski (red.), Socjo-

logia religii, antologia tekstów, dz. cyt., s. 39. 
19 W. Piwowarski, Od Kościoła ludu do Kościoła wyboru, [w:] I. Borowik, W. 

Zdaniewicz (red.), Od Kościoła ludu do Kościoła wyboru, religia a przemiany społeczne 
w Polsce, Nomos, Kraków 1996, s. 12. 
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3. Kościół katolicki autorytetem dla Polaków – rys historyczny 
Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej 

na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi 
jej istotę20. „W płaszczyźnie ogólnonarodowej religia funkcjonuje 
jako wartość wspólna odziedziczona po przodkach i zapewniająca 
olbrzymiej większość Polaków sens i identyfikację”21. 

Obecność Kościoła katolickiego jako autorytetu w historii na-
rodu polskiego potwierdza przyjęta 3 maja 1791 roku Konstytucja, 
która zawierała odniesienia do religii katolickiej. Już preambuła 
stwierdzała „W imię Boga w Trójcy Świętej jedynego”, a artykuł I. 
zatytułowany: „Religia panująca”, mówił: „Religią narodową panu-
jącą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej 
prawami”22.  

W 1795 roku, po trzecim rozbiorze, Polska znikła z map poli-
tycznych. Utrata bytu państwowego spowodowała u Polaków sil-
niejsze niż dotychczas poczucie tożsamości narodowej. „Na prze-
strzeni tych pięciu czy sześciu pokoleń, kiedy „Polska” nie istniała 
w sensie fizycznym, można było abstrakcyjnie wspominać jej prze-
szłość lub snuć marzenia o jej przyszłości, natomiast w teraźniej-
szości można było ją sobie jedynie wyobrażać. Nie tylko rozerwano 
ją na trzy części: zamieniono ją w ulotny obłok, wyparowała, roz-
płynęła się w powietrzu, rozbita na miliony niewidocznych gołym 
okiem cząsteczek. Istniało tyle różnych „Polsk”, ilu było ludzi, któ-
rzy chcieli je dojrzeć”23.  

Czynnikami integrującymi naród stały się przede wszystkim: 
język, religia i kultura. Wpływ miały także idee romantyzmu w 
literaturze i poezji. „W żadnym innym okresie naród polski nie 
wydał takich geniuszów pióra jak Adam Mickiewicz, Juliusz Sło-

                                                 
20 R. Dmowski, cyt. za. M. Strutyński, Religia i naród, inspiracje katolickie w my-

śli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (1989 – 2001), wyd. Nomos Kraków 
2006, s. 11. 

21 W. Piwowarski, Religijność narodu a religijność życia codziennego, [w:] M. 
Grabowska, T. Szawiel (red.), Religijność społeczeństwa polskiego lat 80, wyd. Filo-
zofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 201. 

22 M. Rynkowski, Państwo i kościół w Polsce, [w:] G. Robbers (red.), Państwo i 
Kościół w Krajach Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 291. 

23 Tamże, s. 515-516. 
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wacki, Zygmunt Krasiński czy Cyprian Norwid. Nigdy przedtem 
muzyka polska nie osiągnęła takich poziomów jak w twórczości 
Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki i wielu innych kompo-
zytorów, którzy to dziedzictwo artystyczne XIX wieku przenieśli w 
przyszłość (…) Ziemia odebrana narodowi przemocą staje się nie-
jako głośnym wołaniem w kierunku „ducha” narodu. Duch narodu 
się budzi, żyje nowym życiem”24.  

Istotną rolę w katolicyzmie polskim odegrało prześladowanie 
Kościoła przez zaborców, gdyż obrona jego oznaczała jednocześnie 
obronę narodu. Dlatego Kościół i jego wartości zostały wkompo-
nowane w problematykę narodu. Popławski w 1898 roku w Prze-
glądzie Wszechpolskim tak pisał na ten temat: „Jesteśmy społeczeń-
stwem katolickim – ale nie jesteśmy społeczeństwem kościelnym – 
tylko społeczeństwem narodowym – głosił artykuł pt. „Z całej Pol-
ski”: Katolicyzm jest tylko jedną z wartości naszego charakteru na-
rodowego i obrona interesów Kościoła katolickiego stanowi zaled-
wie jedno z zadań polityki narodowej, i to o tyle, o ile Kościół jest 
polskim”25.  

W czasie zaborów to właśnie Kościół odgrywał szczególną ro-
lę w pielęgnowaniu polskiej tożsamości, kultury i języka26. Najpeł-
niej związek religii i narodu w czasach zaborów określają słowa 
Bohdana Cywińskiego. Według niego „wyrażona w poezji polskie-
go romantyzmu mesjaniczna wizja dziejów Polski, przy całej swej 
przesadzie i akcentach narodowej megalomanii, miała niezaprze-
czalną wartość ideowo-moralną. Samo jej pojawienie się i szeroka 
społeczna recepcja stanowiła dowód głębokości uprzedniego zako-
rzenienia myśli religijnej w polskiej świadomości zbiorowej. Istotne 
były jednak przede wszystkim duchowe konsekwencje w świado-
mości narodu. Mesjanizm nadawał moralny sens zbiorowemu cier-
pieniu narodowemu i pozwalał zespolić powszechnie przeżywane 
idee patriotyczne z motywacją religijną”27. Również Grzegorz Ku-

                                                 
24 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamości, wyd. Znak, Kraków 2005, s. 66-67. 
25 B. Grott, Nacjonalizm Chrześcijański, wyd. Universitas, Kraków 1991, s. 16-17. 
26 M. Rynkowski, Państwo i kościół w Polsce, [w:] G. Robbers (red.), Państwo i 

Kościół w Krajach Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 291. 
27 B. Cywiński, Korzenie tożsamości, wyd. Krąg, Warszawa 1982, s. 62. 
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charczyk jest przekonany, ze istotą myśli politycznej polskiego ro-
mantyzmu było przeświadczenie o konieczności chrystianizacji 
polityki i przepojenia jej normami etycznymi płynącymi z Ewange-
lii. Na potwierdzenie swojej tezy posługuje się twierdzeniem czo-
łowych wieszczy narodowych. Przywołuje on między innymi 
Adama Mickiewicza, który w Prelekcjach paryskich mówił, że „czło-
wiek bez narodowości jest człowiekiem niepełnym”, a Juliusz Sło-
wacki pisał o narodzie jako „wspólnocie duchów złączonym 
wspólnym celem”28.  

Cechą charakterystyczną polskiego narodu jest jego związek z 
Kościołem. „Problem religii w naszej części Europy łączy się blisko 
z problemem nacjonalizmu i często trudno nawet oddzielić religię 
od silnych uczuć narodowych. Zagadnienie to jest bardzo złożone i 
z czysto religijnego punktu widzenia nie daje się w pełni wyjaśnić 
(…). W XIX-wiecznej Polsce zaczęto praktycznie utożsamiać katoli-
cyzm z polskością, ponieważ kraj znajdował się pod zaborem pra-
wosławnej Rosji i protestanckich Prus. Być Polakiem i być katoli-
kiem zaczęło znaczyć to samo”29.  

Odrodzenie się niepodległej Polski wraz z końcem I wojny 
światowej stało się dla przedstawicieli niektórych ruchów politycz-
nych momentem dziejowym weryfikującym wcześniejsze ustalenia 
ideowe30. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Kościół 
polski znalazł się w nowej dogodniejszej sytuacji, dzięki czemu 
możliwości jego oddziaływania na społeczeństwo znaczenie się 
rozszerzyły. Ważną rolę odgrywał także kształt religijności war-
stwy przewodniej kulturze, którą stanowiła inteligencja31. Zbieżno-
ści pomiędzy polską myślą narodową oraz polityczną refleksją 
chrześcijańsko-demokratyczną (chadecką), zarówno w perspektywie 
historycznej, jak i ideowej, są bezsporne. Wystarczy wymienić nazwy 

                                                 
28 G. Kucharczyk, Chrześcijańsko – narodowi, szkice z historii idei, wyd. Dębogó-

ra, Dębogóra 2009, s. 9. 
29 C. Miłosz, O nacjonalizmie, Gazeta Wyborcza 2-3 I 1993, [w:] Spór o Polskę 

1989-99, Wybór tekstów prasowych, dz. cyt., s.486. 
30 Zob. E. Ponczek, Myśl narodowa w Polsce – spuścizna i współczesność, [w:] S. 

Stępień (red.), Ideologie, doktryny i ruchy narodowe, wybrane problemy, wyd. Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 335. 

31 B. Grott, Nacjonalizm Chrześcijański, dz. cyt., s. 25.  
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niektórych ugrupowań politycznych, które współtworzyły do 1937 
roku, ruch chrześcijańsko-demokratyczny na ziemiach polskich. Mię-
dzy innymi: Stronnictwo Katolicko-Narodowe, Polskie Centrum Na-
rodowe, Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Robotnicze, Naro-
dowe Stronnictwo Robotników, Chrześcijańskie Narodowe Stronnic-
two Pracy - Chrześcijańska Demokracja. Należy również zaakcento-
wać zaangażowanie katolików społecznych w działalność Ligi Naro-
dowej przed powstaniem Chrześcijańskiej Demokracji w Królestwie 
Polskim. Co istotniejsze chrześcijańska myśl społeczna na ziemiach 
polskich w okresie zaborów wiele zawdzięczała, odwołując się do 
pierwiastków religijnych filozofii narodowej32. 

Silna pozycja Kościoła w Polsce ma długą tradycję „(…) od po-
czątku polskiej państwowości był to układ wzajemnie warunkującej 
się paralelności: państwo i Kościół, wyrastały razem, państwo wspie-
rało Kościół, a Kościół działał państwotwórczo”33. Kościół katolicki w 
Polsce niezmiennie jawi się też jako strażnik i gwarant ładu aksjolo-
gicznego, współkreującego życie zbiorowe. Polskość i chrześcijaństwo 
łacińskie stanowią nierozerwalną całość. Kościół, pełniąc swą docze-
sną misję, współtworzył naród i państwowość polską, ponieważ pod-
stawowym zadaniem Kościoła jest definiowanie dobra wspólnego na 
konkretnym etapie rozwoju społecznego oraz formułowanie ocen 
dotyczących implementacji przez politykę dobra wspólnego34. 

Koniec drugiej wojny światowej był końcem działań wojen-
nych i zarazem wprowadzeniem ustroju socjalistycznego. Rok 1945 
jest rokiem powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W czasach 
PRL-u związek nurtu narodowego z Kościołem był wyrazem 
sprzeciwu wobec rządów komunistycznych, jak również wiązał się 
on z troską o odzyskanie pełnej suwerenności narodowej i pań-

                                                 
32 Zob. P. Łyżwa, Kościół, naród, państwo – elementy ideologii narodowej w myśli 

politycznej polskiej chrześcijańskiej demokracji po 1989 roku, [w:] S. Stępień (red.), 
Ideologie, doktryny i ruchy narodowe, wybrane problemy, dz. cyt., s. 479. 

33 P. Kryczka, Kościół a kształtowanie się systemu politycznego w Polsce, Sympozjum hi-
storyczne: Liberalizm i katolicyzm dzisiaj. Materiały i rozprawy do teorii dziejów i współczesno-
ści liberalizmu, Lublin 10-12 XI 1992, t.3, Warszawa 1994, s. 203. 

34 Zob. P. Łyżwa, Kościół, naród, państwo – elementy ideologii narodowej w myśli 
politycznej polskiej chrześcijańskiej demokracji po 1989 roku, [w:] S. Stępień (red.), 
Ideologie, doktryny i ruchy narodowe, wybrane problemy, dz. cyt., s. 487-498. 
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stwowej. Opozycja z czasów komunistycznych, głównie Solidarno-
ści, ściśle współpracowała z instytucją polskiego Kościoła.  

Karol Marks jako jeden z twórców podstaw ideologicznych 
socjalizmu, religie nazywa „fantastycznym odzwierciedleniem w 
głowach ludzkich tych zewnętrznych sił, które rządzą codziennym 
bytem ludzi, odzwierciedleniem, w którym siły ziemskie przybiera-
ją postać sił nadziemskich (…). Dążność do personifikacji stworzyła 
wszędzie bogów, a consensus gentium (zgodne zdanie ludów), ma-
jące stanowić dowód istnienia Boga, dowodzi tylko jak powszechna 
jest ta dążność do personifikacji”35. Uważał też, że „krytyka religii 
kończy się tezą, że człowiek jest najwyższą istotą dla człowieka, a 
więc kończy się kategorycznym nakazem obalenia wszelkich sto-
sunków, w których człowiek jest istotą poniżoną, ujarzmioną”36. 
Katolicyzm zaś – zdaniem K. Maksa – pełni rolę „religii niewolni-
ków, banitów, odtrąconych, prześladowanych, uciśnionych”37. My-
śli K. Marksa wywarły wpływ na wrogość Komunistów wobec Ko-
ścioła katolickiego.  

Dokonujące się w Polsce przemiany społeczno-ustrojowe, „za-
kwestionowały klasową treść i charakter pełnionych przez Kościół 
funkcji społeczno politycznych”38. Kościół pozostawał w twardej i kon-
sekwentnej opozycji wobec władz PRL-u. Świadczy o tym między in-
nymi fragmenty listu Episkopatu Polski: „Szerzy się hasło całkowitej 
przebudowy świadomości człowieka, przez co rozumie się oparcie wy-
chowania na światopoglądzie materialistycznym. Nowe urządzenie 
świata i sposobienie człowieka do nowych czasów ma odbywać się bez 
Boga i bez religii, poza chrześcijańską tradycją Narodu (…) Kościół nie 
może się godzić na wychowanie młodzieży katolickiej bez Boga, przy 
przemilczeniu Jego nauki, przy odrzuceniu Jego przykazań”39. W okre-

                                                 
35 K. Marks, F. Engels, W. Lenin, O religii, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 

1984, s. 161 i 166. 
36 K. Marks, Dzieła t. I, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1976, s. 466. 
37 K. Marks, F. Engels, W. Lenin, O religii, dz. cyt., s. 165. 
38 A. Biliński, S. Popławski, Dialog i współdziałanie ludzi o różnych światopoglą-

dach, [w:] S. Popławski (red.), Podstawy marksistowskiego światopoglądu, wyd. 
Książka i Wiedza, Warszawa 1989, s. 148. 

39 Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1947, wyd. Editions du Dialogue, Pa-
ryż 1975, s. 63. 
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sie tym „wierność zasadom etyki chrześcijańskiej była niemożliwa do 
pogodzenia z udziałem w oficjalnym życiu publicznym totalitarnego 
państwa i z popieraniem totalitarnych ideologii politycznych”40. W 
państwie komunistycznym Kościół spotykał się z licznymi opresjami. 
Przykładem jest zamknięcie przez władze komunistyczne Tygodnika 
Warszawskiego we wrześniu 1948 roku. Jego redaktorzy i współpracow-
nicy zostali aresztowani41. Dialog pomiędzy katolikami i marksistami 
był trudny, „mieli katolicy kłopoty z komunistami, ale mieli również 
komuniści kłopot z katolikami. We wnętrzu polskiej wiary działy się 
rzeczy dla nich nie pojęte. Wiara, która wedle przewidywań klasyków 
marksizmu, miała obumierać, rozwijała się. Józef Tischner tłumaczy to 
tym, że „wraz z wtargnięciem komunizmu w granice Polski homo 
soviectus znalazł się w cieniu tradycji, którą z jednej strony symbolizuje 
Wawel, a z drugiej Jasna Góra”42. W Polsce największy opór władzy 
ludowej stawiał Kościół. „Rozczarowania realnym socjalizmem przy-
niosły wzrost autorytetu Kościoła katolickiego – szczególnie nasilony w 
wyniku wyboru polskiego papieża”43. J. Tischner podkreśla, iż dla Ko-
ścioła komunizm był czymś więcej niż totalitaryzmem i czymś więcej 
niż błędną propozycją gospodarczą. Był on jedną z wersji europejskie-
go neopogaństwa, które wylęgło się w środku chrześcijańskiego społe-
czeństwa. Jako taki był nie tylko zaprzeczeniem chrześcijaństwa, ale 
również jego parodią. Istotny spór między Kościołem a komunizmem 
według niego nie toczył się na płaszczyźnie pytań o naturę religii. Spór 
istotny był sporem o człowiekai44.  

Według Józefa Tischnera socjalizm przyczynił się w jakimś 
stopniu do odnowy religijnej w Polsce, o religijności społeczeństwa 
polskiego w tym okresie świadczy nie tylko uczestnictwo w 
„Mszach za Ojczyznę”, lecz także często zapominane wydarzenie 
obrony Krzyża przez mieszkańców Nowej Huty w Krakowie. Wła-
dze chciały, aby Nowa Huta była miastem bez Boga. Obiecywały 
zgodę na budowę kościoła w tej najmłodszej dzielnicy Krakowa, 
                                                 

40 A. Michnik, Kościół, lewica, dialog, wyd. Świat Ksiązki, Warszawa 1998, s. 48. 
41 Zob. G. Kucharczyk, Chrześcijańsko-narodowi, szkice z historii idei, dz. cyt., s. 127. 
42 J. Tischner, Homo sovieticus. Między Wawelem a Jasną Górą, „Tygodnik Po-

wszechny” 24 VI 1990, [w:] Spór o Polskę 1989-99, dz. cyt., s. 111.  
43 A. Walicki, Naród, nacjonalizm, patriotyzm, dz. cyt., s. 5 
44 J. Tischner, Homo., jw. s. 111-113. 
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ale potem ją cofały, w końcu nakazały usunąć drewniany krzyż, 
ustawiony w miejscu, gdzie miał powstać pierwszy nowohucki 
kościół. Dnia 27 kwietnia 1960 roku mieszkańcy wyszli na ulicę i 
stanęli w obronie krzyża. Doszło wówczas do starć z milicją. Dzięki 
staraniom ówczesnego metropolity krakowskiego – kardynała Ka-
rola Wojtyły w 1967 roku doszło do rozpoczęcia budowy kościoła 
Arka Pana, lecz już w innym miejscu. W miejscu, w którym miał 
powstać tamtejszy kościół stoi krzyż, który został wykonany z brą-
zu i ma 4,85 metry wysokości. Są na nim ważne słowa z homilii 
Jana Pawła II, którą wygłosił w 1979 roku: Od krzyża w Nowej Hucie 
zaczęła się nowa ewangelizacja, ewangelizacja nowego millenium4546.  

Celem władz było całkowite wyeliminowanie Kościoła i religii 
z życia Polaków. Sposoby realizowania tego celu były niezliczone 
od represji stosowanych wobec osób duchownych, po próby usta-
nowienia nowej religii obywatelskiej. Jednym z przykładów walki 
władz z Kościołem było aresztowanie obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej. Dnia dwudziestego drugiego czerwca 1966 roku po za-
kończonych uroczystościach we Fromborku, ksiądz Stefan Wy-
szyński brał udział w przewożeniu obrazu nawiedzenia do swojej 
archidiecezji warszawskiej. Kilkanaście kilometrów za Frombor-
kiem, milicja zatrzymała kawalkadę samochodów i przemocą ode-
brano księdzu Prymasowi obraz. Tajna policja dostarczyła go do 
katedry warszawskiej z pominięciem miejsc, w których ikona miała 
się zatrzymać - Nowego Dworu i parafii św. Stanisława Kostki na 
Żoliborzu. Jednak w obydwu tych parafiach odbyły się uroczysto-
ści pomimo jego braku. Kilkanaście tysięcy ludzi gorąco oklaskiwa-
ło księdza Prymasa witającego nieobecny obraz nawiedzenia. Na 
frontonie świątyni ustawiono pusty tron, co wywoływało olbrzy-
mie poruszenie wśród wielu tysięcy wiernych. Matka Boska Czę-
stochowska stałą się symbolem narodowego i katolickiego oporu 
wobec władzy komunistycznej. Okoliczna ludność zaczęła nazy-
                                                 

45 http://ekai.pl/diecezje/x28467/rozpoczely-sie-obchody-rocznicy-obrony-
krzyza-w-nowej-hucie/ 

46 W 2010 roku w 50 rocznice tych wydarzeń, aby przypomnieć o tym sym-
bolicznym wydarzeniu zainicjowano w Krakowie kampanię pt. „W imię wolno-
ści. Nowa Huta „60”. W jej ramach zaplanowano koncert: Miasto bez Boga wal-
czy o krzyż. 
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wać milicjantów Szwedami oblegającymi Jasną Górę47. Klasztor 
zaczął pełnić funkcję symbolicznej twierdzy narodu przeciwko ob-
cym najeźdźcom.  

José Casanova w swoich badaniach nad rolą Kościoła i religii 
w życiu Polaków podkreśla, że w porównaniu z okresem przed-
komunistycznym nastąpił wzrost osób duchownych, odnotowano 
coraz szybszy wzrost liczby parafii i Kościołów, a także czasopism i 
publikacji katolickich. Także wskaźniki mierzące poziom wiary 
religijnej społeczeństwa wskazywały tendencję wzrostową, szcze-
gólnie wśród młodzieży. Z kolei statystyki dotyczące praktyk reli-
gijnych były jeszcze wyższe, ponieważ nawet ci, którzy nie uważali 
się za wierzących, uczestniczyli w obrzędach religijnych, manife-
stując w ten sposób sprzeciw wobec władzy. Ponadto dodaje on, że 
wszelkie próby władz polskich zmierzające do powstrzymania lub 
osłabienia manifestacji religijnych poprzez organizowanie równo-
ległych obchodów o charakterze świeckim kończyły się fiaskiem48. 

Zdaniem Józefa Bocheńskiego cechą decydującą o przynależności 
do narodu jest uznawanie pewnych wartości charakterystycznych dla 
danej grupy narodowej. Pewne ideały religijne, etyczne, formy byto-
wania społecznego, normy postępowania itp. stanowią trzon tego, do 
czego przyznać się musi każdy podający się za członka danego naro-
du49.  

 
 
 
4. Religia katolicka w Polsce i jej wpływ na wartości Pola-

ków w XXI wieku 
Zdaniem J. Mariańskiego Kościoły tracą swoją moc wpływa-

nia na postawy ludzkie i życie społeczne oraz przestają być formą 
życia całego społeczeństwa50. Powszechna jest opinia, iż religia ka-
tolicka nie wpływa już na postawy Polaków, tj. nie jest autorytetem 

                                                 
47 http://republika.pl/kmpwyszynski/aresztowanieMBCz.htm (11.04.2011 r.). 
48 J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, dz. cyt., s. 166-167. 
49 J. M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, wyd. Antyk, 

Komorów 1995, s. 91.  
50 J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, tamże, s. 31. 
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dla większości Polaków. Zadaniem tejże części tekstu jest odpo-
wiedz na pytanie, czy Kościół katolicki jest autorytetem dla Pola-
ków dziś oraz czy będzie nim w przyszłości? 

Gabriel Le Bras dzieli katolików – ze względu na praktyki reli-
gijne – na konformistów sezonowych, respektujących tzw. praktyki 
jednorazowe jak chrzest, pierwsza komunia święta, slub i pogrzeb 
kościelny, na katolików praktykujących, którzy uczestniczą w mszy 
niedzielnej i przyjmują nakazaną komunię wielkanocną oraz na kato-
lików pobożnych, wypełniających praktyki obowiązkowe, takie jak 
msza niedzielna i częsta komunia, ale także uczestniczących w nabo-
żeństwach dodatkowych oraz należących do stowarzyszeń kościel-
nych. Kolejna grupa katolików – wymienionych przez G. Le Brasa to 
katolicy stojący z dala od Kościoła i nieutrzymujący z nim łączności51. 

Sekularyzacja definiowana bywa – przez Irenę Borowik – jako 
emancypacja różnych obszarów życia społecznego spod bezpo-
średnich wpływów Kościoła i religii. Sekularyzacja oznacza wyco-
fanie się obszaru sacrum i wartości z nim związanych do sfery za-
strzeżonej dla religii. Sacrum traci zaś bezpośredni wpływ na życie 
społeczne jak i na wiele decyzji jednostkowych. Badacze dowodzą, 
iż doktryna religijna w społeczeństwie nowoczesnym przestała być 
jedynym prawomocnym źródłem poglądu na świat. Konkurentem 
religii – w europejskim kręgu kulturowym – w wyjaśnianiu świata 
stała się nauka52. 

Socjologowie religii dowodzą, iż w społeczeństwach plurali-
stycznych traci na znaczeniu „kościelna” religijność, lecz nie oznacza 
to zaniku religijności. Religia wciąż pozostaje ważnym zjawiskiem 
kulturowym i społecznym53.  

Wielu badaczy podkreśla, że refleksja nad życiem społecznym, 
publicznym zawodowym i przede wszystkim prywatnym Polaków 
wydaje się niemożliwa bez uwzględnienia roli, jaką odgrywa w nim 
religia. Z całą pewnością upadek komunistycznego państwa otworzył 
                                                 

51 G. Le Bras, Żywotność religijna Kościoła we Francji, [w:] Ludzie – wiara – Ko-
ściół. Analizy socjologiczne. Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1996, 143-174. 

52 I. Borowik, T. Doktór, Pluralizm religijny i moralny w Polsce, raport z badań, 
Nomos, Kraków 2001, s. 14-15. 

53 Zob. J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, 
KUL, Lublin 2006, s. 33. 
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w Polsce nowy rozdział nie tylko w stosunkach między państwem a 
Kościołem, lecz także między Kościołem a społeczeństwem. „Fakt 
zespolenia wartości życia indywidualnego i zbiorowego, identyfiko-
wanych z systemem aksjonormatywnym katolicyzmu, egzystuje w 
zbiorowej świadomości Polaków, którzy nie tylko za pożądany, ale 
wręcz naturalny uznają stan jedności narodu, zgodę powszechną, bę-
dący niejako swoistym przełożeniem ideałów chrześcijańskich: spo-
łecznego/narodowego dobra wspólnego i solidarność społecznej”54.  

Po 1989 roku Kościół zaczął grać pierwsze skrzypce w dysku-
sjach ustrojowych i osiągał coraz to nowe zdobycze: religię w szkole, 
kapelanów w armii i policji, słowa tak mi dopomóż Bóg, w przysiędze 
żołnierskiej, religijną oprawę uroczystości państwowych. Klimat tego 
okresu ukazuje sytuacja z grudnia 1989 roku. Gdy posłowie sejmu 
kontraktowego przygotowali ustawę o powrocie do przedwojennej 
nazwy kraju i dawnych symboli narodowych. Natomiast poseł 
ZChN-u Marek Jurek, zakończył w Sejmie przemówienie słowami: 
Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Pola-
kiem55. Przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, iż Solidarność wygra-
ła z socjalistyczną ideologią dzięki poparciu Kościoła. Gdy upadł sys-
tem komunistyczny, jedyną sprawną, praktycznie nienaruszoną, 
ogólnonarodową instytucją był Kościół. Jego potęga imponowała na 
tle słabego państwa, raczkujących partii, wykluwającego się społe-
czeństwa56.  

W dyskusji na temat: Kościół polski w życiu publicznym, jaka 
toczyła się na łamach Znaku w 1991 roku. Bronisław Wildstein 
podkreśla, że Kościołowi trudno jest zrezygnować z dominującej 
instytucjonalnej pozycji, szczególnie w sytuacji presji ze strony 
rozmaitych grup, które próbują politycznie wykorzystać jego auto-
rytet i zrekompensować tym swoją słabość. Z kolei zdaniem Ada-
ma Szostkiewicza w polskim społeczeństwie występuję kryzys, 
który dodatkowo wzmacniany jest przez wykorzystywanie religii 

                                                 
54 P. Łyżwa, Kościół, naród, państwo – elementy ideologii narodowej w myśli poli-

tycznej polskiej chrześcijańskiej demokracji po 1989 roku, [w:] S. Stępień (red.), Ideolo-
gie, doktryny i ruchy narodowe, wybrane problemy, dz. cyt., s.480-481. 

55 M. Müller, T. Ponikło, W dwa ognie, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 33, s. 5. 
56 Zob. J. Żakowski, Czas reformacji, ”Polityka” 2010, nr 34 s. 14-16. 
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w grze politycznej. A. Szostkiewicz ponadto stwierdza, że skut-
kiem tego może być odejście ludzi życzliwych Kościołowi w ogóle 
z Kościoła, albo też pozostając w nim będą szukać indywidualnych 
form ekspresji religijnej. Kolejnym problem na jaki zwraca uwagę 
jest komunikowanie z wiernymi. Otóż uważa on, że Kościół, który 
ma do powiedzenia rzeczy ważne i potrzebne, nie potrafi znaleźć 
nowego języka, którym porozumiewałby się z ludźmi. Na bardzo 
istotną kwestię w owej dyskusji zwraca uwagę Jan Andrzej Kłocz-
kowski. Zauważa, że Kościół w Polsce w przeciwieństwie do kra-
jów zachodnich zachował charakter Kościoła ludowego. Co jego 
zdaniem budzi nieufność. Ponieważ wiara to przede wszystkim 
dziedzina indywidualnych przeżyć, nie zaś sfera tłumnych uroczy-
stość i narodowych obrządków57.  

José Casanova badając związki katolicyzmu z narodem pol-
skim stwierdza, że „biorąc pod uwagę naukę katolicką, polską tra-
dycję oraz faktyczną instytucjonalną władzę i wpływy Kościoła w 
polskiej kulturze i polskim społeczeństwie, trudno sobie wyobrazić, 
że polski katolicyzm mógłby ulec prywatyzacji. Bez wątpienia w 
dającej się przewidzieć przyszłość katolicyzm będzie w Polsce 
nadal religią publiczną”58. Nie tylko on zwraca uwagę na tę kwestię 
również polscy socjologowie często podkreślają społeczno kultu-
rowy charakter polskiego katolicyzmu. „Powszechność wierzeń i 
praktyk religijnych usprawiedliwiała poniekąd twierdzenie, że re-
ligia jest dla Polaków przede wszystkim wartością wspólną, od-
świętną, zewnętrzną nie wartością osobistą, przeżywaną i we-
wnętrzną”59. 

Polskę jednoznacznie określa się jako kraj katolicki. Uznaje się 
także, że katolicyzm wpłynął i wpływa na kształt polskich wyobrażeń 
na temat Polaków, na polską kulturę i umysłowość60. Kościół katolicki 
w Polsce składa się z trzech obrządków: łacińskiego (zwanego rzym-

                                                 
57 Kościół polski w życiu publicznym, „Znak” 1991 nr 6, [w:] Spór o Polskę 1989-

99, dz. cyt., s. 447-449. 
58 J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, dz. cyt., s.188. 
59 J. Mariański, Kościół a religijność młodzieży, I. Borowik, W. Zdaniewicz 

(red.), Od Kościoła ludu do Kościoła wyboru, dz. cyt., s. 99. 
60 Zob. A. Niewiara, Kształty polskiej tożsamości, potoczny dyskurs narodowy w 

perspektywie etnolingwistycznej, dz. cyt., s. 302. 
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skokatolickim), ormiańskiego i bizantyjsko-ukraińskiego. Wszystkie te 
obrządki uznają papieża za głowę Kościoła. Nieznana jest jednak do-
kładna liczba wyznawców poszczególnych religii, ponieważ podczas 
ostatniego spisu powszechnego w 2002 roku w kwestionariuszu nie 
było pytania o przynależność do kościoła lub związku wyznaniowe-
go61. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Socjologii Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wynika, że Polacy są bardzo moc-
no przywiązani do religii, choć nie wszystkie elementy katolickiej dok-
tryny są przez wiernych przestrzegana na co dzień. 93 % badanych 
Polaków określa się jako katolicy, 81 % jako głęboko wierzący. Badania 
pokazały, że religijność Polaków jest żywa i nie ogranicza się tylko do 
tradycji62.  

„Bez religii grozi społeczeństwu anomia, a nawet chaos moralny 
– głoszą często przedstawiciele Kościoła, upatrujący w przejawach 
nasilającej się patologii społecznej bezpośredniego wpływu obniżenia 
się poziomu religijności społeczeństwa lub rozluźnienia czy zerwania 
związków pomiędzy religią i moralnością. Wyniki ogólnopolskiego 
sondażu CBOS z grudnia 2010 r. pokazują, że 21,9 % badanych doro-
słych Polaków aprobowało pogląd, że zasady moralne katolicyzmu są 
najlepszą i wystarczającą moralnością; 27,4% - że wszystkie zasady 
katolicyzmu są słuszne, ale wobec skomplikowania życia trzeba je 
uzupełniać jakimiś innymi zasadami; 43,8% - że większość zasad mo-
ralnych katolicyzmu jest słuszna, lecz nie z wszystkimi się zgadzam, a 
ponadto te, które są słuszne nie wystarczają człowiekowi”63.  

Robert Krasowski w kwartecie politycznym Newsweeka za-
uważa, że w Polsce katolicyzm miękko i nietoksycznie wykonuje 
pracę, przy której nikt go zastąpić nie potrafi. Religia według niego 
jest nadal głównym rozgrywającym na polu moralności i to ona 
tworzy mapę sensów i wzory dobrego życia dla jednostek. Z kolei 
Jan Rokita wysuwa teorię, że jeśli naród Polski zostałby wyzuty z 
więzi religijnych, stałby się dramatycznie gorszy, krótko mówiąc, 

                                                 
61 M. Rynkowski, Państwo i Kościół w Polsce, [w:] G. Robbers (red.), Państwo i 

Kościół w krajach Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 289. 
62 J. Strożyk, Religia i tradycja: polski fundament, „Rzeczpospolita” 2009, nr 285, s. 6. 
63 J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości?, wyd. TNKUL, Lu-

blin 2001, s. 191 i 199. 
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zeszmaciłby się na skalę masową w krótkim czasie. Chrześcijań-
stwo zdaniem Rokity, niezależnie od tego, że jest prawdą religijną, 
jest też gorsetem polskości. Rafał Matyja dodaje, że stan religii jest 
trudny do zweryfikowania - obserwujemy jedynie pewne socjolo-
gicznie przejawy, dające się objaśniać. W sferze społecznie widocz-
nych praktyk religijnych jest dużo lepiej, ale też - jeśli popatrzymy 
na statystyki wielkomiejskie to jest po prostu kraj trochę tylko lep-
szy od zlaicyzowanego Zachodu. Religijność osobista pozostaje w 
cieniu tego, co widoczne - nie mamy podstaw do orzekania o jej 
rzeczywistej sile64. 

Przywiązanie części Polaków do Kościoła i podział w społe-
czeństwie polskim wyraźnie zarysował się po tragedii smoleń-
skiej65. „Krzyż spod pałacu stał się nagle punktem zapalnym dys-
kusji o świeckość państwa i miejsce krzyża w opinii publicznej. De-
bata o świeckość państwa nabrała nieoczekiwanie nowego kolory-
tu. Z salonów politycznych, gdzie funkcjonowała bardziej w stylu 
wojny zaczepnej zeszła na uliczny chodnik i przekształciła się w 
happening. „Akcja krzyż”, zainicjowana na jednym z portali spo-
łecznościowych zgromadziła, zgromadziła na nocnej manifestacji 
pod Pałacem Prezydenckim kilka tysięcy ludzi. Z założenia miała 
prześmiewczy charakter. Jej bezpośrednim celem było nie tyle 
zbezczeszczenie krzyża, co wykpienie tych co pod nim stoją”66. 
Obrońców krzyża media ukazują jako „garstkę oszołomów, którzy 
terroryzują współobywateli”67, dla których „religia i naród stapiają 
się w jedno”68. Przeciwnicy krzyża walczą żartem, drwiną, śpie-

                                                 
64 http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/Europa/o-kosciele-w-

polsce,43791,1 (25.01.2011 r.). 
65 10.04. 2010 r. w Smoleńsku rozbił się rządowy samolot Tu-154. Zginęło 96 

osób piastujących najważniejsze stanowiska w państwie łącznie z prezydentem 
RP Lechem Kaczyńskim i jego małżonką. 

66 A. Draguła, Gdzie w tym wszystkim krzyż?, „Tygodnik Powszechny” 2010, 
nr 34, s. 16. 

67 Z. Krasnodębski, Spór o krzyż, spór o państwo, „PlusMinus Tygodnik Rzecz-
pospolitej” 2010, nr 30, s. 5-6. 

68 A. Leszczyński, Jak ruszyć krzyż, „Gazeta wyborcza” 2010, nr 165, s. 10. 
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wem biesiadnym, podskokami, zabawą (przykład: krzyż z puszek 
po piwie Lech69).  

Zdaniem Zdzisława Krasnodębskiego krzyż pod Pałacem Pre-
zydenckim dla jego przeciwników jest symbolem wszystkich krzy-
ży, które powinny zniknąć z przestrzeni publicznej70. Ireneusz 
Krzemiński w wywiadzie udzielonym dla Newsweeka zaznacza, że 
przeniesienie krzyża kończy spór na ulicy, ale nie spór o rozumie-
nie polskości. W sporze o krzyż mamy do czynienia z zasadniczym 
sporem światopoglądowym, ze starciem różnych tożsamości i spo-
sobów rozumienia polskości. Obrońców krzyża Krzemiński zalicza 
do osób, którzy według niego zapewne należą do słuchaczy Radia 
Maryja, którzy posiadają wyraźną, społeczną tożsamość. Posiadają 
także pewne poglądy wspólne dla większości słuchaczy, których 
nie podziela większość Polaków. Cechą tego typu mentalności jest 
nierozerwalny związek religii z polskością. Krzemiński podkreśla, 
że dopiero za sprawą sytuacji z krzyżem zobaczyliśmy, jak różno-
rodny jest polski katolicyzm i jak wielkie są różnice zdań wewnątrz 
samej instytucji Kościoła, i to w podstawowych sprawach71. Także 
Aleksander Kwaśniewski dostrzega zagrożenia dla Kościoła w Pol-
sce. Jego zdaniem traci on autorytet72.  

Problem roli Kościoła w ostatnich wyborach zauważa Rado-
sław Markowski. W badaniach powyborczych odnotowano nieby-
wały spadek poparcia dla poglądu, że Kościół powinien odgrywać 
znaczącą rolę w życiu publicznym. W 11-stopniowej skali odpo-
wiedzi na to pytanie większość Polaków znalazła się w punkcie 
1,37. Wynik ten bez precedensu świadczący o całkowitym odrzu-
ceniu przez Polaków mieszania się Kościoła w sprawy polityczne73.  

Zbigniew Mikołejko w rozmowie z Aleksandrą Klich dzieli się 
swoimi spostrzeżeniami na temat religijność Polaków. Zwraca 

                                                 
69 Zob. P. Machajski, Sprawy krzyżowe, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 19, s.8. 
70 Z. Krasnodębski, Spór o krzyż, spór o państwo, „PlusMinus Tygodnik Rzecz-

pospolitej” 2010, nr 30, s. 5-6. 
71 I. Krzemińki, Walka o krzyż będzie trwać, 

http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/spoleczenstwo/walka-o-krzyz-
bedzie-trwac,65135,1 ( 23.01.2011 r.) 

72 A. Kwaśniewski, Polityka milczenia, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 33, s. 7. 
73 R. Markowski, Wkurzeni na proboszczów, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 171, s. 12. 
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uwagę, iż Polacy są pragmatyczni, szukają Boga opiekuńczego. 
Nasz Bóg jest Bogiem czułym, który się o nas troszczy, jest bliski, 
rodzinny. Polacy w Kościele szukają bezpieczeństwa i pewności. 
Zaś Polska wiara nie przekłada się na życie etyczne, zgodne z 
przykazaniami. Z badań przeprowadzonych przez Władysława 
Piwowarskiego wynika, iż w Polsce żadne z dziesięciu przykazań 
nie jest przestrzegane w stu procentach. Stopień akceptacji dla De-
kalogu wynosił w zależność od przykazania, od 30 do 60%74. Au-
torki artykułu pod tytułem: Wierni z wyboru zauważają, że wbrew 
przekonaniom o postępującej ateizacji społeczeństwa odsetek Pola-
ków niewierzących i niepraktykujących spadł z 6 % w roku 1989 do 
3% w roku 1999. Kościół katolicki nadal podaje w swoich statysty-
kach, iż ponad 90% Polaków należy do jego owczarni, ale w staty-
stykach tych uznaje się wyłącznie kryterium chrztu. Kościół kato-
licki ujawnił tylko, że w latach 1997-1999 stracił około 2,4 tysięcy 
wyznawców. Jednakże rzeczywiste liczby są znacznie wyższe. 
Przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy nominalnych katolików zasiliło 
w ostatniej dekadzie inne kościoły i związki wyznaniowe. Zbi-
gniew Mikołejko z Instytutu Religioznawstwa PAN uważa, że wie-
le osób nadal należy do Kościoła katolickiego niejako „z urzędu” - 
wpływają na to rodzina, tradycja, otoczenie.  

Według badań CBOS-u, tylko 58 % katolików uczestniczy re-
gularnie w praktykach religijnych, a 19 % pojawia się w kościele 
zaledwie kilka razy w roku. Wielu ludzi podkreśla, że tradycyjne 
normy katolickie są dobre, ważne i potrzebne, ale oni sami ich nie 
przestrzegają75. Takiej postawie badacze nadali nazwę: katolik se-
lektywny. Katolik selektywny, to ktoś wierzący w Boga, ale dogma-
ty Kościoła katolickiego przyjmujący wybiórczo, tj. naginanie De-
kalogu oraz przykazań kościelnych do własnych potrzeb, do swej 
codzienności76.  

Według Janusza Mariańskiego religia katolicka jest dla Pola-
ków przede wszystkim wartością wspólną, odświętną, zewnętrzną, 

                                                 
74 Z. Mikołejko, Bóg codziennego użytku, „Gazeta Wyborcza, Gazeta na Świę-

ta” 2010, nr 5, s. 4. 
75 M. Maciejewska, M. Mrozińska, Wierni z wyboru, „Wprost” 2001, nr 49, s. 20-22. 
76 A. Przybysz, Wizerunek Polaka wierzącego, „Wiedza i Życie” 1997, nr 12, s. 56. 
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nie wartością osobistą, przeżywaną i wewnętrzną. Zdaniem Ma-
riańskiego faktem jest, że bycie katolikiem jest normą kulturową77. 
Irena Borowik dowodzi, iż w Polsce „związki tożsamości religijnej 
z narodową stanowią trwały, na ogół bezrefleksyjny splot poczucia 
jednoczesnej przynależności do polskości i katolicyzmu”78. Próby 
wyjaśnienia „moralnego punktu widzenia” – zdaniem Jurgena Ha-
bermasa – przypominają o tym, że po załamaniu się „katolickiego”, 
dla wszystkich wiążącego obrazu świata, i wraz z przejściem do 
społeczeństw światopoglądowo pluralistycznych nakazy moralne 
nie mogą już być publicznie uzasadniane z transcendentnego, bo-
skiego stanowiska79. 

 
Zakończenie 
„Kościół polski był i jest niezaprzeczalnie jedynym moralnym au-

torytetem dla społeczeństwa (…) Jest on jedyną strukturą autono-
miczną stanowiącą głos społeczeństwa”80. Kościół katolicki w Polsce – 
dla znacznie większej części Polaków – był autorytetem w przeszłości. 
Odpowiedz na pytanie, czy Kościół katolicki jest dla Polaków autoryte-
tem w teraźniejszości jest niezwykle trudna. Analizując raporty z badań 
przeprowadzonych przez CBOS oraz artykuły prasowe ukazujące się 
w polskojęzycznej prasie, autorka pracy stwierdza, iż dla części Pola-
ków Kościół katolicki jest autorytetem. Wnioskować można także, iż w 
przyszłości nauka religii katolickiej pozostanie wzorem do naśladowa-
nia dla części narodu.  

 
Streszczenie 
Autorytet Kościoła katolickiego w Polsce jest trudny do zba-

dania. W historii narodu Kościół dla znacznej części Polaków był 
autorytetem. Wpływ nauki Kościoła katolickiego na postępowanie 
Polaków w XXI wieku jest trudny do określenia. Powszechne są 

                                                 
77 J. Mariański, Kościół a religijność młodzieży, [w:] I. Borowik, W. Zdaniewicz 

(red.), Religia a przemiany społeczne w Polsce, dz. cyt., s. 99. 
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(red.), Wymiary życia społecznego, wyd. Scholar, Warszawa 2004, s. 381. 
79 J. Habermas, Uwzględniając innego, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2009, s.15. 
80 P. Raina, Kościół w Polsce 1981-1984, Londyn 1985, s. 7. 
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określenia, iż mit Polaka-katolika upada a Kościół traci bastion za 
bastionem. Pojawiają się także informację, iż 53 proc. Polaków do-
puszcza eutanazję, 79 proc. popiera zapłodnienie in vitro, a 51 proc. 
akceptuje konkubinaty. Analiza badań zastanych pokazuje, iż po-
mimo pojawiających się w prasie artykułów o utracie przez Kościół 
autorytetu dla Polaków, dla znacznej części Polaków Kościół kato-
licki jest autorytetem. Wnioskować można, iż postanie nim również 
w przyszłości.  

 
Summary 
The authority of the Roman Catholic Church in Poland is dif-

ficult to examine. In the history of the nation the Church for the 
considerable part of Poles was an authority. The influence of the 
learning of the Roman Catholic Church on the conduct of Poles in 
the 21st century is difficult to determine. Expressions are universal, 
that the myth of the Pole-Catholic is falling through and the Church 
is losing the bastion behind the bastion. They also appear informa-
tion, that 53 percent Of Poles allows euthanasia, 79 percent he/she 
is supporting the in vitro fertilization, and 51 percent is accepting 
cohabitations. Analysis of found examinations is showing that in 
spite of articles appearing in the press on loss by the Church of the 
authority for Poles, for the considerable part of Poles the Roman 
Catholic Church is an authority. To conclude it is possible, that it 
will appear for them also in the future. Write the text down in the 
translation 
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Anna Piliszewska (AI)  
 

Autorytet: wczoraj, dziś, jutro 
 

„Chrystocentryzm jako twórcze doświadczanie osoby i świata –  
wobec refleksji religijnej ks. Jerzego Szymika” 

 
Wstęp 
Co to znaczy autorytet, zwłaszcza dzisiaj, we współczesnym 

świecie? Ostatnie dekady lat, często aby nadać im pewnej ciągłości kul-
turowej, określa się mianem postmodernizmu czy postnowoczesności – 
są to nazwy, które próbują oswoić współczesnego człowieka ze zjawi-
skami, wykraczającymi poza dotychczasowy kod kulturowy; globali-
zacja, Internet, cyberprzestrzeń, świat wirtualny, biogenetyka, entropia 
to pojęcia arbitralne, jednak to, co się poza nimi skrywa wymyka się 
danej terminologii, ponieważ rzeczywistość i wszystko, co z nią zwią-
zane dokonuje się in statu nascendi. Skutkiem owej płynności, procesu-
alności świata jest powszechny relatywizm tak ontologiczny, epistemo-
logiczny, jak i aksjologiczny. W sytuacji permanentnej względności 
rośnie szczególne zapotrzebowanie na paradygmat, wokół jakiego mo-
głaby się ukorzenić zdekonstruowana rzeczywistość. Paradoksalnie, im 
bardziej poszerzamy własną „wolność”, tym mocniej potrzebujemy 
wzoru, wartości, autorytetu, w stosunku do którego moglibyśmy do-
konać synchronizującej siebie i świat identyfikacji, nawet wtedy, gdyby 
miała ona okazać się sprzeciwem wobec takich a nie innych postaw. 

Czym jest autorytet? W krótkim, acz treściwym artykule Wła-
dysław Stróżewski, po analizie lingwistyczno – etymologicznej te-
go słowa, konkluduje: „Autorytet jest zjawiskiem o charakterze 
społecznym. Być autorytetem to być za autorytet uznanym. Być 
uznanym – to znaczy być kimś, z czyim zdaniem czy postępowa-
niem ktoś inny się liczy. Autorytetem można więc być wyłącznie 
dla kogoś innego niż podmiot, który autorytet posiada”1. 

                                                 
1 W. Stróżewski, Logos, wartość, miłość, Kraków 2013, s.172. 
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Wybitny filozof i etyk w swojej definicji zwraca szczególną uwa-
gę na następujące przymioty autorytetu: po pierwsze warunkiem jego 
zaistnienia jest socjalizacja, może on funkcjonować w danej grupie 
społecznej pod warunkiem, że jest przez nią akceptowany, uznany, 
po drugie autorytet oznacza bycie kimś dla drugiego, tutaj przywodzi 
to na myśl interpersonalną relację Martina Bubera Ja – Ty, kiedy pod-
miot realizuje się poprzez kontakt z kimś drugim. Autorytet traci rację 
swego bytu, gdy przestaje oddziaływać na innych. Ta konieczność 
aktywnego współwystępowania wzoru i tego kto ten wzór chce na-
śladować powoduje, że autorytet i jego naśladowca doświadczają 
się/postrzegają personalistycznie, z szacunkiem dla własnej autono-
mii. Albowiem zmuszenie kogoś do postępowania zgodnego z jakimś 
autorytetem ogołaca ten ostatni z przysługującej mu cechy dystynk-
tywnej, a mianowicie naturalnego oddziaływania. 

Największą taką moc posiada autorytet moralny. Stróżewski 
zauważa: „Tu zespolenie wartości moralnych i osobowości musi 
być najściślejsze. Tylko ono gwarantuje autentyczność tego autory-
tetu i jego moc. Odkrywamy kolejny moment istotny autorytetu: 
szczególną siłę, wraz z którą, czy może raczej w której on się jawi. 
Nie ma w niej nic z przymusu: jest w niej raczej coś z fascynacji, 
zniewalającej może, lecz nie jakąkolwiek przemocą, lecz jedynie 
mocą przykładu. Prawdziwy autorytet zawsze idzie w parze z 
wielkością. Uznając ją, nie pomniejszamy siebie. Przeciwnie: wcho-
dzimy niejako w jej krąg, pewni, że oto w jakimś zakresie naszych 
potrzeb znaleźliśmy nie tylko pewny punkt odniesienia i oparcia, 
ale i autentyczną pomoc, z której nam wolno korzystać. Gdy bo-
wiem ktoś wie już, że stał się autorytetem dla innych, musi trakto-
wać to jako dar, którym winien się dzielić. Jego istnienie przestaje 
być „byciem dla siebie”: przechodzi w „bycie dla”. Tego wymaga 
mądrość, bez której prawdziwy autorytet moralny nie jest możli-
wy. „Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi, jeśli mu 
braknie Mądrości od Ciebie – za nic będzie poczytany” (Księga 
Mądrości 9, 6)”2.  

Autorytet umożliwia wykroczenie poza siebie, poza własną 
autodeterminację ku temu, co jest dobrem i prawdą – „prawda wa-

                                                 
2 Ibidem, s.274-275. 
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runkuje wolność” 3, powtarzał Karol Wojtyła, prawdziwie wolnym 
zaś może być jedynie osobowe bycie jako „podmiotowość istniejąca 
w otwartości na pewną nieskończoność”4. 

W wymiarze kulturowym rolę autorytetu pełni scientia divina 
– nauka boska, odzwierciedlająca metafizyczne właściwości egzy-
stencji ludzkiej. Teologia, będąca dialogiem tego, co boskie z tym, 
co ludzkie przybiera różnorakie formy: wizerunku/ rytu/ słowa. 
W kardynalnej dla tej problematyki pracy „W poszukiwaniu teolo-
gicznej głębi literatury” ks. Jerzy Szymik pisze: „W misterium sło-
wa, w prapierwotnym żywiole języka, tkwią najbardziej funda-
mentalne związki pomiędzy językiem religijnym, teologicznym i 
literackim, pomiędzy teologią i literaturą piękną”5. 

Badacz i twórca – poeta, ks. Szymik tę językową jedność tak w 
wymiarze eschatologicznym, jak i symbolicznym/literackim odno-
si bezpośrednio do postaci/wydarzenia Jezusa Chrystusa, ducho-
wego autorytetu przenikającego i odnawiającego prawdziwy wy-
miar słowa. Dla potwierdzenia własnych rozważań, przytacza wy-
powiedź wybitnego teologa Hansa Urs von Balthasara: 

„Punkt wyjścia chrześcijańskiej optyki odkrywającej wzajemnie 
wszczepione w siebie rzeczywistości słowa i Słowa dobrze precyzuje 
zasada sformułowana przez H. Ursa von Balthasara: „Wszystkie roz-
sypane po świecie słowa Boże zbiera Chrystus w sobie, jakby w ol-
brzymim ognisku objawienia”. Powołując się na teologię św. Pawła 
(„przez Niego stworzył świat”), autor Herrlichkeit wykazuje, że nie 
tylko „niektóre słowa”, ale wszystkie słowa rozsiane we wszechświe-
cie należą do jedynego, wiecznego, żywego Słowa, które stało się dla 
nas ciałem”6. 

To „jedyne, wieczne, żywe Słowo, które dla nas stało się cia-
łem” wśród wyznawców pełni funkcję kerygmatyczną, o której na-
stępująco pisze ks. Szymik: 

                                                 
3 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s.103. 
4 J. S. Crosby, Zarys filozofii osoby. Bycie sobą, Kraków 2007, s. 197. 
5 J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako lo-

cus theologicus, Katowice 2007, s.38. 
6 Ibidem, s.40. 
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„Kerygmat” wywodzi się z greckiego czasownika keryssein 
(głosić, przepowiadać) i oznacza w Biblii zarówno głoszenie Króle-
stwa Bożego oraz jego zbawczych skutków, jak i samą treść prze-
powiadania. Jest to „słowo”, które – jak podaje Rahner – „w imię 
Boga i na mocy prawowitej misji zleconej przez Boga i Kościół jest 
głoszone zarówno wspólnocie wierzących, jak i jednostce jako sło-
wo samego Boga i Jezusa Chrystusa”. To, co przepowiadane, znaj-
duje w „owym” słowie swoje skuteczne uobecnienie i staje się hi-
storycznie uchwytnym wydarzeniem7. 

Historyczność tego wydarzenia zostaje potwierdzona przez 
pierwotny kerygmat apostolski8, zawarty przede wszystkim w li-
stach Pawłowych i w mowach Piotra z „Dziejów Apostolskich”; w 
Pierwszym Liście do Koryntian, apostoł Paweł oznajmia, że zmar-
twychwstanie Chrystusa jest faktem poświadczonym9. Pascha, któ-
ra się dokonała, męczeńska śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, 
a co wypełniło się „zgodnie z Pismem” 10, odkupiła z grzechu ro-
dzaj ludzki. Drogę ku zbawieniu otworzył nam Jezus Chrystus. Ów 
chrystologiczny aspekt pierwotnego kerygmatu, wyraża wprost 
przemowa Piotra: 

„Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, 
że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i 
Mesjaszem” (Dz 2, 22 – 24; 32 – 36)”11. 

Co ważne chrystocentryzm, jaki wyłania się z tych słów podkre-
śla działanie Boga w Jezusie Chrystusie dla nas. Chrześcijaństwo jest 
Chrystusem, od wydarzenia Paschy promieniuje ono autorytetem 
Pana, rozpoczynając w osobie ludzkiej zmianę życia – metanoia – która 
pozwala doświadczać egzystencję w sposób twórczy, to znaczy prze-
kraczający jej ograniczenia oraz ułomności.  

Ks. Szymik, analizując związki teologii z literaturą, zwraca 
uwagę na ich organiczny związek w wymiarze dokonującej się w 
Słowie Transcendencji, której ośrodkiem jest Jezus Chrystus. Tę 

                                                 
7 Ibidem, s102. 
8 J. Dupuis, Wprowadzenie do chrystologii, Kraków 1999, ss. 77-80. 
9Biblia Tysiąclecia, 1 Kor, 3-7. 
10 Ibidem 
11 Ibidem, Dz 2, 22 – 24; 32 – 36 
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wspólnotę dostrzega w perspektywie teologalnej, gdzie Chrystus 
występuje jako Logos – sens; nawiązuje tym samym do patrystycz-
nej idei logos spermatikos („nasienie Słowa”), gdzie przedmiotem 
dociekań jest „próba rozświetlenia związków pomiędzy językiem, 
doświadczeniem religijnym i inkarnacyjną ekonomią zbawczą Bo-
ga, pomiędzy misterium słowa ludzkiego i misterium Słowa Boże-
go, Wcielonego Logosu”12. 

Tam gdzie badacz i teolog zatrzymuje się przed Tajemnicą i 
Niewyrażalnym, poeta próbuje wniknąć swoją twórczością: 

„Nasiona słowa. Logoi spermatikoi” 
Moim przyjaciołom z rocznika święceń 1979: 
 Stasiowi, Krzysztofowi, Wszystkim 
z odłamków szeptu 
spisywanego słowa 
na skrawku zwoju 
ze wzgórz Pergamonu 
 
w rzędach tabliczek 
nad Morzem Egejskim 
zapisany lazur, 
cierpienie pytań i naddatek sensu... 
 
w ulotnych wierszach 
i w słowach motylich 
płoszona ogniem, 
zalewana morzem, krwią 
przebłyskuje Prawda  

maj 1995 r., październik 1996 r.13 
 
Rzeczywistość ukazuje się poprzez słowa: „słowa w Słowie”14, 

skąd emanuje Prawda – ów aspekt wzajemnego oddziaływania 
języka ludzkiego i Słowa Bożego staje się przedmiotem zaintereso-
wania myśli hermeneutycznej Paula Ricoeura, którego w swych 

                                                 
12 J. Szymik, W poszukiwaniu..., s.40. 
13 J. Szymik, 102 wiersze. Wybór poezji, Katowice 1997, s.78. 
14 J. Szymik, W poszukiwaniu..., s.39. 
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rozważaniach, dotyczących teologicznego wymiaru literatury, 
przytacza ks. Szymik: 

„Przepowiadanie chrześcijańskie implikuje, że to, iż b y t j e s t 
d o p r o w a d z o n y d o s ł o w a (podkr. J. Sz.), jest czymś zna-
czącym dla człowieka. Nie chcę bynajmniej powiedzieć, że dla 
mnie Chrystus, Słowo Boże w Chrystusie, ulega rozproszeniu w 
czymś w rodzaju powszechnego objawienia; uważam, że dzieje się 
coś wręcz przeciwnego; jedność słowa Bożego w Chrystusie nie 
tylko nie przeciwstawia się powszechnemu odsłonięciu bytu jako 
logosu wyzierającego ze słowa poety lub myśliciela, lecz pozwala 
się ujmować jako główna aktualizacja, wokół której grupują się na 
nowo wszystkie postacie przejawiania się. (...) Właśnie dlatego, że 
otrzymuję jako godne wiary słowo (la parole), że Słowo (le verbe) 
zamieszkało między nami, nabieram za jednym zamachem i jed-
nym tchem ufności w powszechność przejawu bytu we wszelkiej 
mowie, która coś wysławia. (...) I na odwrót, ponieważ mam ozna-
ki, że byt przejawia się w słowie (le verbe) poza Ewangelią, w sło-
wie (la parole) proroka lub myśliciela, poety współczesnego lub 
klasycznego czy archaicznego, te wielorakie przejawy bytu w sło-
wie (le verbe) skłaniają mnie, przygotowują mnie do przyjęcia je-
dynego Słowa (le verbe), Chrystusa, jako głównego i rozstrzygają-
cego przejawu”15. 

Świadomość legitymizacji języka/słowa/mowy przez instancję 
najwyższą, to jest Boga i Jego Syna ma istotne konsekwencje nie tylko 
dla liturgii Kościoła, ale również kultury, zwłaszcza tej pisanej. Myśl 
chrześcijańska, uwzględniająca tradycję grecką i rzymską, utwierdziła 
się poprzez Paschę w przekonaniu o absolutnym autorytecie jedyne-
go, osobowego Boga – zaświadczył o tym nie tylko Stary Testament, 
ale Ewangelie i Dzieje Apostolskie, skąd czerpali swoje natchnienie 
Ojcowie Kościoła, rozpowszechniając ideę Zbawienia i uznając się za 
depozytariuszy oryginalnego nauczania Chrystusa16. W przypadku 
kultury i literatury polskiej wymiar mesjanistyczno – kerygmatyczny 

                                                 
15 J. Szymik, ibidem, s.40-41. 
16 Słownik społeczny, praca zbiorowa pod red. B. Szlachty, Kraków 2004, hasło: 

autorytet, opr. B. Szlachta, s.29. 



147 
 

jest szczególnie widoczny w dziejach słowa pisanego od zarania aż po 
współczesność; Stefan Sawicki stwierdza wprost: 

(...) o całej polskiej literaturze, a zwłaszcza poezji, można mówić 
jako o literaturze chrześcijańskiej, powstałej w kręgu chrześcijańskich 
oddziaływań i inspiracji (...) ta współdźwięczność z chrześcijaństwem, 
które zawsze akcentowało miłość drugiego człowieka, miłość spo-
łeczną, i które zawsze przynosiło człowiekowi prawdę, miała go wy-
zwolić. Sądzę, że dziś trudno byłoby zrozumieć głębiej naszą literatu-
rę bez widzenia jej w kręgu chrześcijańskiej myśli i kultury. Nie była-
by bez tego kontekstu do końca zrozumiana ani ofiara doktora Judy-
ma, ani obrona praw ludzkich podejmowana przez pisarzy dalekich 
czasem od Kościoła17. 

Dodajmy do tego twórczość naszych romantycznych wieszczy 
– Mickiewicza, Norwida, Słowackiego, Krasińskiego – bez chrysto-
logicznej inspiracji ich dzieła nigdy by nie powstały. Ponadto w 
procesie twórczym wzrasta ranga poety jako tego, którego natchnę-
ła Opatrzność.  

Ks. Szymik w eschatologiczno – soteriologicznej postaci Jezusa 
Chrystusa dopatruje się również teologiczno – literackiej kategorii, 
określając go „Prapoetą Świata”, kiedy konkluduje: 

„Swoisty, chrystologiczny tytuł „Archepoietes”, „Prapoeta 
Świata” był zawsze żywo obecny w chrześcijańskiej refleksji nad 
Pismem św. i Wydarzeniem Jezusa Chrystusa. Erazm z Rotterdamu 
pisał: „W parabole wszystko niemal przybrał Chrystus – a parabole 
to specjalność poetów”. Słowa Petrarki z XIV w. – „Czymże jeśli nie 
poezją jest, że Chrystusa nazywają raz lwem, a kiedy indziej baran-
kiem? A przypowieści Zbawiciela w Ewangelii? Czymże roz-
brzmiewają, jeśli nie mową różną od potocznego znaczenia, inno-
słowiem, jeśli wyrazić jednym słowem to, co nazywamy zwyklej 
alegorią?” – mogłyby być wprowadzeniem do współczesnych ba-
dań nad przypowieściami Jezusa, prowadzonych na obszarze teo-
logii, hermeneutyki i nauki o literaturze. Jawią się nam one jako 
genialne sprzężenie wielkiej poezji i wielkiej teologii, jako szczyt 
literacko – teologicznego artyzmu”18. 

                                                 
17 S. Sawicki, Chrześcijańskie wartości poezji Norwida, Lublin 1986, s.5 i s.30. 
18 J. Szymik, W poszukiwaniu…, ibidem, s.48. 
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Chrystocentryczny autorytet umożliwia bycie sobą każdej 
osobie, egzystującej wobec Transcendencji; kiedy osoba żyje w 
twórczej harmonii i solidarności z innymi oraz ze światem, osiąga 
ten rodzaj spełnienia, jaki łączy w sobie tradycję ze współczesno-
ścią. Tę naszą prolegomenę do chrystologicznego wymiaru kultury, 
którą wciąż ożywia autorytet Najwyższego, potwierdza konkluzja 
ks. Janusza Stanisława Pasierba: 

„Olbrzymie dziedzictwo sztuki, jakie powstało w orbicie Ko-
ścioła, nie przestaje działać kerygmatycznie i apostolsko”19. 

Chrześcijaństwo jest religią Słowa: posiada własną Księgę i Pi-
smo skąd promieniuje obecność Najwyższego. To Słowo/Światło 
jest dla refleksji religijnej ks. Szymika alfą i omegą: tak dla jego na-
mysłu intelektualnego, jak i przeżycia (Erlebnis) duchowego. Auto-
rytetem – który niestrudzenie bada – realizującym się poprzez ke-
rygmatykę zespoloną z wymiarem teologiczno – literackim.  

Co ważne, ks. Szymik własną pracę i poszukiwania sytuuje w 
żywej tradycji Soboru Watykańskiego II. Tam znajduje inspirację 
oraz fundament dla swoich rozmyślań, charakteryzujący się: 

1. Otwarciem Kościoła na świat współczesny 
2. Zaakceptowaniem „autonomii rzeczy ziemskich” 
3. Teologią wynikającą z życia i doświadczenia ludzkiego 
4. Teologią wyrastającą z kultury współczesnej 
5. Humanizacją i antropologizacją chrześcijaństwa w procesie 

przebóstwienia20. 
To zespolenie się Kościoła ze światem ludzkiej kultury, znalazło 

konkretyzację w następujących prawdach, potwierdzających: 
1. Wielkie znaczenie dla życia Kościoła literatury i sztuki 
2. Rangę literatury i sztuki „podnoszącej wzwyż” ludzką 

egzystencję 
3.  Obowiązek łączenia prawdy objawionej ze współczesnością21 
Wymiar kulturowy stanie się dla ks. Szymika bazą, na której 

współwystępują literatura piękna i locus theologicus22; w procesie 

                                                 
19 J. St . Pasierb, Pionowy wymiar kultury, Kraków 83, s.48. 
20 J. Szymik, W poszukiwaniu..., s.15. 
21 Ibidem, ss.16-17. 
22 Ibidem, ss.18-26. 
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wzajemnej stymulacji jeszcze raz staną się one wyrazem myśli Vati-
canum II, ukazującym „świat, kulturę, sztukę i w ogóle wszelkie 
wytwory człowieczego ducha jako ważne źródła współczesnej teo-
logii”23. Twórcza aktywność człowieka łączy się ze światłem Obja-
wienia, naprzeciw temu związkowi wychodzi Pismo Święte., o 
czym tak pisze ks. Szymik: 

„Bóg objawia nam się poprzez literaturę i w literaturze, wy-
biera pismo, które w wierze staje się dla chrześcijanina Pismem Św. 
dzieje się tak dlatego, że – jak przekornie zauważa M. – D. Chenu – 
Bóg uchylił nam rąbka swojej tajemnicy: nie jest geometrą, ani in-
żynierem, ale pisarzem – artystą. Dlatego Biblia, Księga, „którą na-
pisał”, jest „literacka”, a jej „literackość” powszechnie przyjmowa-
na i badana tak na obszarze teologii, jak i nauki o literaturze”24. 

Następnie badacz precyzuje zadania, jakie stoją przed teolo-
gią, wykorzystującą relację literatura – Biblia. Należą do nich: 

1. Czerpanie wzorców inspirujących teologicznie stosunek 
teologia – literatura 

2. Odnowienie epistemologii symbolicznej w teologii 
3. Powrót do Ojców Kościoła, ze względu na to, że patrystyka 

korzystała z Pisma Św. nie tylko jako ze zbioru prawd 
objawionych, ale z respektem dla jego formy literackiej25. 

Figura Boga jako „pisarza – artysty”, którą przywołuje w swej 
wypowiedzi ks. Szymik, swoimi korzeniami sięga w głęboką prze-
szłość. Na jej temat pisze Stanisław Kobielus, ukazując bogaty 
przegląd ortodoksyjnej oraz apokryficznej tradycji: 

W średniowiecznych naukach Bóg nazywany był Poetą, Biblia 
zaś traktowana była w dużej mierze jako księga poezji. Mojżesz, 
Hiob, Dawid, Salomon i Izajasz byli poetami. Boccacio posunął się 
aż do deklaracji, że „teologia jest niczym innym jak poezją o Bogu”. 
Plotyn w III Enneadzie twierdził, że Kosmos jest dziełem Poety – 
Kreatora. Poeta w średniowieczu traktowany był jako ten, który 
ujawnia, w jaki sposób człowiek może wejść w kontakt z Bogiem. 
Znamienny jest fakt, że wzorem w tym przypadku było Pismo 

                                                 
23 Ibidem, s.28. 
24 Ibidem, s.50. 
25 Ibidem, s. 51. 
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Święte. Biblia była wielkim poematem Stwórcy, który umieścił ją 
obok innego swego poematu, jakim był świat, nazwany przez Filo-
na z Aleksandrii „młodszym synem Boga”. Stąd zależność istnieją-
ca między Biblią i światem rozważanym jako księga Boga przenosi-
ła się na księgi napisane przez człowieka., które były o tyle święte, 
o ile były wierne dziełu Bożemu. Hugon z paryskiego opactwa Św. 
Wiktora porównał Uniwersum do księgi napisanej palcem Bożym26. 

Funkcję Boga jako artifexa w znaczeniu sprawca /twórca/ ar-
tysta można już odnaleźć w Septuagincie27, która następnie prze-
niknęła do tekstów Ojców Kościoła, a następnie do traktatów śre-
dniowiecznych pisarzy.  

Należy z uwagą podkreślić, że ujęcie Boga jako „Poety – Kreato-
ra”, którego Księgą jest świat, umożliwia człowiekowi poprzez zgłę-
bianie treści tej Księgi – poematu poznawanie samego Boga, dlatego 
związki literatury z teologią, jakie penetruje w swoich badaniach ks. 
Szymik trzeba widzieć w dynamicznej perspektywie epistemologicznej 
jako theognosia, czyli niestrudzonego „wdrapywania się na świętą górę 
poznania Boga”28. Jednocześnie dokonuje się przy tym wzrost aksjolo-
giczny aktu literackiego/poetyckiego. Ranga mowy wiązanej, znajdu-
jącej się w duchowej korelacji ze Słowem Boga, wzrasta wraz ze świa-
domością źródła i celu ku jakiemu jest pretendowane samo słowo.  

Szymik, cytując Karla Rahnera, definiuje słowo poetyckie jako 
składową następujących komponentów, a mianowicie zawiera ono: 

1. Milczącą tajemnicę 
2. Trafia w najgłębsze wnętrze człowieka 
3. Jednoczy 
4. Niesie w sobie ślad Wcielenia, w swej skończoności jest 

wcieleniem nieskończonej tajemnicy29. 
Z czego wynika fundamentalna konkluzja, że: 
 Słowo poetyckie okazuje się w swej najgłębszej istocie warun-

kiem chrześcijaństwa, zaś ćwiczenie w misterium słowa - odnajdywa-
                                                 

26 St. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, War-
szawa 1997, s.12. 

27 Ibidem, s.12. 
28 R. J. Woźniak, Metafizyka i Trójca, [w:] Metafizyka i teologia. Debata u podstaw, 

pod red. R. J. Wożniak, Kraków 2008, s. 288. 
29 J. Szymik, W poszukiwaniu..., ibidem, s. 89. 



151 
 

niem drogi do Słowa, czyli „praeparatio evangelica. „Prawdziwie wielkie 
chrześcijaństwo i prawdziwie wielka poezja są wewnętrznie spokrew-
nione” – podkreśla Rahner. I jeśli – posługując się jego terminologią – 
bogactwu słowa poetyckiego odpowiada „wrażliwe wyczulenie” od-
biorcy, to istotnym owocem owego pokrewieństwa staje się literacko – 
teologiczna relacja, którą określamy właśnie jako „praeparatio evangeli-
ca”30. 

Literatura/poezja, będąca przygotowaniem ewangelicznym, 
staje się dla myśli religijnej ks. Szymika Bosko – ludzką wspólnotą, 
ostatecznie realizującą się w Tajemnicy Chrystusowego Wcielenia. 

 
 Streszczenie 
Praca poświęcona jest prezentacji oraz analizie związków wy-

stępujących między teologią a literaturą w poezji ks. Jerzego Szy-
mika. Owe relacje zostają usytuowane w przestrzeni teologii kultu-
ry, odzwierciedlającej metafizyczne właściwości ludzkiej egzysten-
cji. Metafizyka jest tutaj rozumiana jako scientia divina, za Włady-
sławem Stróżewskim będziemy tłumaczyć ją jako nauka boska, po-
szerzając jednocześnie o naukę tego, co transcendentne. 

Teologicznemu zespoleniu się z Chrystusem w sukurs idzie litera-
tura, która wraz z namysłem metafizycznym potwierdza dynamiczną 
syntezę religii chrześcijańskiej oraz sztuki. W tym doświadczeniu kohe-
rencji tego, co boskie i tego, co ludzkie, przejawiającego się w wielora-
kości form dialogu Boga i świata (patrystyka, sobory, mesjanizm, Ko-
ściół i sztuka, Kościół i literatura), dociera się do głębi pytania o byt – 
jego transcendentalnego źródła, będącego paradygmatem chrystolo-
gicznej kultury. 

Świadomość jedności w miłości, będąca wyrazem eklezjologii 
chrześcijańskiej silnie łączy się u ks. Szymika z rozważaniami kardynała, 
a następnie papieża Josepha Ratzingera na temat wiary, religii i kultury. 
Dominuje tutaj teologalna postać Jezusa Chrystusa jako Logos – sens 
(chrystocentryzm). Chrystologiczny wymiar kultury pokazuje teologię 
oraz literaturę w zespoleniu jakości boskich oraz ludzkich, opartych na 
dynamicznej synchronizacji treści metafizycznych, znajdujących swój 
ostateczny wyraz w parabazie hermeneutyki teologicznej. Ku niej zwra-

                                                 
30 Ibidem, s.30. 
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ca się myśl i poezja ks. Szymika, poszukująca w rzeczywistości tego, co 
dla niej najważniejsze. Wymiar aksjologiczny estetyki wiąże się z filozo-
fią wartości, która dla teologa i poety staje się nie tylko obszarem inspira-
cji, ale przede wszystkim chrystologicznego dialogu. 

 
Summary 
Christological centre (chrystocentryzm) as creative experience of the per-
son and world- towards religious reflection of priest Jerzy Szymik 

The article presents and analyses connections which appear 
between theology and literature in the poetry of Jerzy Szymik. 
Those relations are situated in the space of theology of culture 
which reflecs metaphysical properties of human existence. Meta-
physics is understood as scientia divina, as Władysław Stróżewski 
tells, we will explain it divine learning spreading it simultaneously 
for the learning what is transcendent. Theological connection with 
Christ is explained also by literature which confirms dynamic syn-
thesis Christian religion and art. 

In this experience of the coherence divine and human aspects 
which appear in diversity of forms of dialogs between God and 
world (patristics, councils, messianism, Church and art, Church 
and literature), they reach depths of the question about human ex-
istence - of its transcendental sourcewhich is a paradigm of the 
Christological culture. Awareness of the unity in love which is the 
expression of Christian ecclesiology connects thoughts of Szymik 
with deliberations about faith, religion and culture of the cardinal 
and then the Pope Joseph Ratzinger. Here dominates supernatural 
meaning of Jesus Christ as Logos - sense (chrystocentryzm). Chris-
tological dimension of culture shows theology and literature in fu-
sion of metaphysical contents of divine and human based on the 
dynamic synchronisation what finds its conclusive expression in 
parabase of theological hermeneutics. Thoughst and a poetry of 
Jerzy Szymik, which looks for the most important aspects, turn to-
ward it. The axiological dimension of aesthetics is connected with a 
concept of value (Scheler, Maritain, Tischner, Stróżewski) which for 
a theologian and a poet becomes not only an inspiration, but a 
Christological dialogue. 

 



153 
 

Bibliografia 
Crosby J.S., Zarys filozofii osoby. Bycie sobą, Kraków 2007 
Dupuis J., Wprowadzenie do chrystologii, Kraków 1999 
Kobielus St., Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, 

Warszawa 1997 
Metafizyka i teologia. Debata u podstaw, pod red. R. J. Wożniak, Kraków 2008 
Pasierb J. St., Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983 
Sawicki S., Chrześcijańskie wartości poezji Norwida, Lublin 1986 
Słownik społeczny, praca zbiorowa pod red. B. Szlachty, Kraków 2004 
Stróżowski W., Logos, wartość, miłość, Kraków 2013 
Szymik J., W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna 

jako locus theologicus, Katowice 2007 
Szymik J., 102 wiersze. Wybór poezji, Katowice 1997 
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986 

 



154 
 



155 
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Wpływ autorytetu kierownika na zachowanie ludzi w organizacji 
 
1. Autorytet kierownika a kształtowanie kultury organizacyjnej  

Wyraz „autorytet” ma wiele znaczeń. Wiele osób interpretuje go 
na różne sposoby, w zależności od własnej wiedzy, a zarazem do-
świadczeń. Najczęściej jednak powiązane są one z postacią charyzma-
tyczną o pewnych przywódczych cechach. Postacie te najczęściej koja-
rzone są z uznaniem, zaufaniem, obiektywizmem, prawdomówno-
ścią, a także inteligencją racjonalną oraz emocjonalną. Kultura organi-
zacyjne jest natomiast określonym wynikiem nawyków, przyzwycza-
jeń, zwyczajów, zasad postępowania. Kreatorem oraz stabilizatorem 
kultury organizacyjnej są zarówno pracownicy, jak i kierownicy po-
szczególnych organizacji. Jest to pewnego rodzaju połączenie formal-
nych zwyczajów z nieformalnymi przyzwyczajeniami, które dotykają 
często ludzi w organizacjach1.  

Kierownik który posiada autorytet w dużo doskonalszy oraz 
zdecydowanie szybszy, niż osoba przypisana hierarchicznie do 
określonego stanowiska kierowniczego, będzie kształtować wła-
ściwą kulturę organizacji, wpływając tym samym na zachowania 
ludzi w organizacji2.  

Kierownik powinien podejmować określone czynności, które 
mają na celu podnoszenie rangi zmian oraz ich przyspieszenie. 
Kształtowanie danej kultury organizacyjnej podatnej na innowacje 
oraz na wprowadzanie nowych strategii będzie zależeć nie tylko od 
kompetencji, ale przede wszystkim od autorytetu kierownika w 
organizacji. „Doskonały kierownik” to taki, który wykazuje się re-
alizacją wielu określonych warunków, inaczej bez zaistnienia któ-

                                                 
1 A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, s. 119-121. 
2 W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998, s. 64. 
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rych będzie go można nazwać zaledwie kierownikiem czy też sze-
fem. Do takich warunków należą przede wszystkim3: 

1. Posiadanie określonych cech psychofizycznych, 
2. Posiadanie umiejętności komunikowania się, 
3.  Posiadanie umiejętności wyzwalania entuzjazmu, pobudzania 

kreatywności oraz inicjatywy, 
4. Posiadanie umiejętności ciągłego przestrzegania norm oraz 

zachowań etycznych4. 
1.  Wiele dużych oraz zasobnych finansowo organizacji zleca 

„łowcom głów” znalezienie dla swojej organizacji kierownika o 
wyjątkowych umiejętnościach: odporności na stres, odporności na 
zmęczenie, inteligencji emocjonalnej oraz racjonalnej. Wieloetapowe 
procesy rekrutacji oraz selekcji mogą trwać tygodniami. Konsekwencją 
zakończenia tych procesów jest przekazanie przedsiębiorstwu 
najlepszego kandydata na kierownika oraz zainkasowanie za tę usługę 
dużej kwoty pieniędzy jako zapłaty. Małe oraz średnie organizacje nie 
są w stanie przeznaczyć takiej kwoty na tego typu działania. W takiej 
sytuacji poszukują odpowiednich kierowników, najczęściej poprzez 
czyjeś polecenie, czy też za pomocą metody pantoflowej. Czasami 
stosują metodę podkupienia właściwego człowieka od konkurentów. 
Kierownicy mają nienormowany czas pracy, co jest równoznaczne z 
dłuższym czasem pracy, który niekoniecznie ogranicza się do 8 h 
dziennie. Lecz bardzo istotne z punktu kierownika jest to, aby nie 
ukazywać zmęczenia swoim pracownikom5. Pracownicy chcą patrzeć 
na sympatycznego, entuzjastycznego oraz umiejącego słuchać 
zwierzchnika. To ich napawa dużym optymizmem, wyzwala w nich 
entuzjazm, a także pozwala im spokojnie myśleć o sukcesie i losie 
przedsiębiorstwa. 

2.  Posiadanie umiejętności komunikowania się oraz komunikacji 
jest bardzo istotne w kierownictwie. Do umiejętności komunikowania 
odnosi się umiejętność samodzielnego komunikowania poleceń, 

                                                 
3 A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie …, op. cit., s. 111-112. 
4 Ibidem, s. 138. 
5 J. Lipiec, System społeczny organizacji, materiały dydaktyczne PUW 

(http://www.byweb.pt/sme/ tra-
iners/training/PL_Motivation_manual_PL.pdf).  
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zaleceń, nakazów, zakazów, samodzielne ustalanie procedur, czy też 
tworzenie różnego rodzaju dokumentów, czy też regulaminów. To 
także bardzo dobra znajomość dokumentacji księgowej, zjawisk stricte 
ekonomicznych oraz rynkowych. Zdolność do pewnego rodzaju 
empatii, czy też umiejętności słuchania jest zaś podstawą właściwego 
komunikowania się6. Reasumując, autorytet kierownika jest ciągle 
związany z umiejętnością słuchania, analizowania, syntetyzowania 
danych informacji oraz ich właściwego komunikowania.  

3.  Pobudzanie kreatywności oraz inicjatywy pracowniczej łatwiej 
jest zrealizowane w organizacjach o mniejszej formalizacji oraz 
standaryzacji. Kierownik, który cieszy się autorytetem, powinien 
odnaleźć w swoich pracownikach pokłady energii, ale powinien także 
umieć znaleźć przyczyny ewentualnego niezadowolenia pracowników, 
naprawiając błędy, które mogły powstać po stronie przedsiębiorstwa. 
M. R. Hoenig podkreśla, że kierownik nie tylko powinien być 
animatorem pewnych zmian, ale także wskazywać sposoby 
postępowania, często jeszcze niestosowane. Powinien też uzyskać 
poparcie pracowników dla przeprowadzanych konkretnych zmian w 
celu uniknięcia oporów wobec nich. Oczywiście jest wiadome, że 
zdolność adaptowania się do zmian jest podstawą przetrwania na 
trudnym oraz konkurencyjnym rynku. Zatem przedsiębiorstwo, które 
nie wprowadza innowacji czy też zmian, nie ma szans na dalszą 
egzystencję. Kierownik obdarzony autorytetem musi tworzyć kulturę 
organizacyjną, która to będzie nastawiona na ustawiczne zmiany7.  

4. Stopień odpowiedzialności oraz dojrzałości jest wyrazem 
sposobu, jaki stosują kierownik lub też przedsiębiorca ze swoimi 
pracownikami. Coraz częściej uważa się, że pierwszym znaczącym 
regulatorem zachowań przedsiębiorstwa są pracownicy8.  

W kwestii moralnego postępowania menedżerów (przedsiębior-
ców), są one całkowicie zgodne z odczuciami etycznymi pracowników 
organizacji. Kierownicy chcą odnieść sukces, ale tylko w drodze uczci-
wego postępowania. Etyka biznesu która zajmuje się formułowaniem 

                                                 
6 A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie, op. cit., s. 78. 
7 B. Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, 

Warszawa 2000, s. 89. 
8 W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia …, op. cit., s. 110-113. 
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kodeksów moralnego postępowania to nie tylko trend, lecz konieczność. 
Współczesny kierownik musi reagować na naruszenie jakichkolwiek 
zasad etyki. S. P. Robbins sugeruje, że występowanie trzech poziomów 
rozwoju moralnego, z których każdy obejmuje dwa konkretne szczeble 
jest najbardziej efektywne9.  

Rys. 1. Etapy moralnego rozwoju człowieka 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hersey P., Blanchard K.H., 

Management of Organizational Behavior, Prentice Hall, Englewood Cliffs 
2009, s. 89. 

 
Powyższy rysunek przedstawia, że sposób działania mene-

dżera w stałym związku z etyką wynika zasadniczo z zajmowanej 
przez niego pozycji: im wyższa jest suwerenność w procesie po-
dejmowania decyzji, tym bardziej może kwestionować wszelkie 
sposoby działania uznawane za nieetyczne. W praktyce nieko-
niecznie musi to być ze sobą powiązane. To z nich bezpośrednio 
będą wynikać określony styl życia, jak i wrażliwość na zachowania 
niezgodne z etyką10.  

W dużych przedsiębiorstwach musi istnieć odpowiedni system 
podziału ról, który będzie bezpośrednio wynikać z siły autorytetu. W 
takiej sytuacji można poruszać kwestie związane zarówno z autoryte-
tem przyznanym przez hierarchię organizacyjną, jak i autorytetem, 
który wynika z władzy odniesienia. Etyczna władza powinna związać 
się nie z negatywną i patologiczną chęcią rządzenia, wywierania naci-
sku na innych pracowników, lecz z pobudzeniem u ludzi kreatywności 
oraz wywołaniem zaangażowania i pokierowaniem ich na drogę do 
                                                 

9 A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie …,, op. cit., s. 59-61. 
10 Ibidem, s. 76-78. 
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sukcesu11. Wszystko to wpływa na postrzeganie kierownika przez pra-
cowników, jak i na zwiększenie efektywności. Kierownik powinien 
zapewniać warunki korzystne do współpracy nie poprzez demonstro-
wanie swojej władzy, lecz poprzez dopasowanie do danej organizacji 
właściwego stylu kierownictwa.  

 
2. Autorytet w organizacji 
Pisząc o autorytecie w organizacji autorzy przytaczają pojęcie 

autorytetu formalnego. Autorytet nieformalny wynika z predyspo-
zycji wewnętrznych jednostek np. sposobu zachowania, czy też 
stylu działania. Natomiast autorytet formalny jest pewnego rodzaju 
władzą z mocy prawa. Często posługujemy się terminem w dużo 
szerszym znaczeniu, uwzględniając też inne rodzaje władzy. Kiedy 
mówimy, że ktoś jest autorytetem w danej dziedzinie, mamy na 
myśli to, że dużo o niej wie – a także ma władzę ekspercką. Autory-
tet ten jest rodzajem włądzy, który kojarzy się nam ze strukturą 
organizacyjną oraz zarządzaniem. Opiera się przede wszystkim na 
uznaniu legalności dążeń kierowników do wywierania wpływu na 
innych12. 

Uważa się, że poszczególne jednostki lub też grupy, dążące do 
wywierania wpływu, mają do tego – w określonych wcześniej grani-
cach – prawo. Jest to prawo wynikające z zajmowanego przez nich ofi-
cjalnego stanowiska w danej organizacji. Jak można wnioskować, do 
zdobycia autorytetu formalnego każdej organizacji potrzebne jest na 
początku zdobycie władzy. Prestiż jest wartością dodaną, która pocho-
dzi z zewnątrz oraz świadczy o osiągnięciu sukcesu cenionego we-
wnątrz organizacji. Tak więc określone sprawowanie władzy, czy też 
posiadanie autorytetu są niezbędnymi elementami życia każdej organi-
zacji13.  

Pracownik któremu zleca się zadanie, bardzo często zadaje 
sobie pytanie czy aby na pewno zwierzchnik ma do tego prawo. 

                                                 
11 D. Ulrich, Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role, 

Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 215-217. 
12 M. Marcinkowska, Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2012, s. 46-48. 
13 Ibidem, s. 53. 
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Istnieją dwa główne oraz odmienne poglądy na źródło autorytetu 
formalnego w organizacjach: pogląd klasyczny i pogląd oparty na 
założeniu przyzwolenia14.  

Klasyczny pogląd na autorytet formalny zakłada, że określona 
władza zaczyna się na jakimś bardzo wysokim poziomie, a następnie 
zgodnie z prawem jest przekazywana szczeblem w dół z jednego na 
drugi. W tym przypadku kierownictwo przedsiębiorstwa, czy też innej 
organizacji jest upoważnione do wydawania poleceń zgodnych z pra-
wem, a podwładni mają obowiązek ich wykonywania. Obowiązek ten 
jest w samej istocie nakładany przez podwładnych na siebie. Przez 
wstąpienie do organizacji i pozostawanie w niej podwładni akceptują 
władzę właścicieli lub też ich przedstawicieli – czyli menedżerów i tym 
samym mają obowiązek posłuszeństwa wobec poleceń zgodnych z 
prawem15.  

Według drugiego poglądu opartym na założeniu przyzwole-
nia, widzi się podstawę danego autorytetu raczej u tego, na kogo 
wywiera się wpływ, niż u tego, kto go wywiera. Pogląd ten ma 
swoje źródło w spostrzeżeniu, że nie wszystkie zgodne z prawem 
przepisy lub polecenia są wykonywane w każdych okoliczno-
ściach. Osoba przyjmująca polecenia niektóre z nich przyjmuje, na-
tomiast inne nie. Czasami można się spotkać z przełożonymi, któ-
rzy biegają oraz krzyczą na podwładnych wydając kolejne i kolejne 
z poleceń. Jednak osoby je przejmujące nie kwestionują prawa 
przełożonego do określonego postępowania, oraz na złość lub 
przez obojętność mogą nie uporządkować się konkretnym polece-
niu. Władza konkretnego polecenia zostanie zniweczona, ponieważ 
robotnicy nie będą akceptować tego, co im kierownik nakazuje16. 
Nie należy jednak z tego wyciągać wniosku, że określonym – nor-
malnym stanem w organizacji jest nieposłuszeństwo oraz chaos. W 
rzeczywistości, w przeważającej mierze autorytet formalny jest ak-
ceptowany przez członków organizacji.  

Z autorytetem formalnym powiązane jest pojęcie menedżera sku-
tecznego. Jest on osobą, która pełni następujące role: interpersonalna (w 

                                                 
14 W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia …, op. cit., s. 110-113. 
15 Ibidem, s. 119-122. 
16 D. Ulrich, Liderzy zarządzania …, op. cit., s. 67-69. 
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stosunku do innych osób: reprezentant, przywódca, łącznik), informa-
cyjna (zbieranie oraz rozsyłanie informacji: obserwator, propagator, 
rzecznik), decyzyjna (przedsiębiorca, przeciwdziałanie zakłóceniom, 
dysponowanie zasobami, negocjator)17.  

Dobry menedżer ufa swoim pracownikom, a większość relacji 
w przedsiębiorstwie budowana jest na wzajemnym zaufaniu, które 
motywuje ludzi do pracy i pomaga wyzwolić inicjatywę u pracow-
ników. Jest on także osobą lojalną w stosunku do współpracowni-
ków, tj. umie reprezentować ich interesy, jest otwarty w działa-
niach, a także wierny temu, co ustalił z pracownikami. Unika biu-
rokracji oraz nie tworzy zbędnych przepisów z których dodatkowo 
musiałby rozliczać podwładnych. Współpracuje z zespołem, co 
przekłada się na sukces organizacji i uzależnione jest od wszystkich 
zatrudnionych a nie tylko od tego, kto wydaje polecenia. Podczas 
tego zadania stara się uruchamiać działania polegające na współ-
pracy, a także rozdzielać zadania dla grup oraz buduje więzi mię-
dzy tymi grupami. Dobry menedżer jest także oddany pracy, to 
znaczy, że w pracy nie lekceważy, że jest ona dla niego bardzo 
ważna oraz poważnie traktuje swoje zadania tak w stosunku do 
ludzi jak i do wyników. W dzisiejszych czasach od menedżerów 
wymaga się, aby byli sługami dobra publicznego, a nie tylko wła-
snych prywatnych interesów. Ambicje menedżerów muszą pozy-
tywnie kojarzyć się określonym pracownikom, którzy to muszą 
postrzegać kierujących jako osoby mające honor, poczucie własnej 
godności, a także wiedzę18. 

 
3. Rola autorytetu w organizacji 
Rola menedżera w kontekście autorytetu to przede wszystkim 

motywowanie pracowników do pracy. Menedżer jest osobą odpo-
wiedzialną za realizowanie celów organizacji przy pomocy pra-
cowników. Podstawowe działania kierownicze obejmują:  

                                                 
17 Glinkowska B., Motywacja pracownicza – zagadnienia wybrane, Wydawnic-

two Media Press, Łódź 2010, s. 67-69.  
18 Ibidem, s. 75-76. 
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• Planowanie – kierownicy z góry obmyślają swoje cele oraz 
działania, które są zazwyczaj oparte na metodzie, planie, czy też 
logice.  

• Organizowanie – kierownicy koordynują ludzkie oraz 
materialne zasoby organizacji. Efektywność organizacji zależy od 
umiejętności i gospodarowania tymi zasobami. Oczywiste jest, że 
im bardziej będzie zintegrowana oraz skoordynowana określona 
praca organizacji, tym oczywiście lepsze będą efekty pracy.  

• Przewodzenie, inaczej motywowanie. Określa, w jaki sposób 
menedżerowie kierują podwładnymi oraz wpływają na nich, 
doprowadzając do tego, by wykonywali potrzebne zadania. Przez 
wytworzenie odpowiedniej atmosfery ułatwiają podwładnym 
pełne wykorzystanie ich możliwości.  

• Kontrolowanie – kierownicy starają się zapewnić, aby 
organizacja zmierzała do swych celów. Jeśli jakaś część danej 
organizacji podąża w złym kierunku, to kierownicy starają się 
wykryć tego przyczyny, a kolejno je wyeliminować19.  

Z każdej z funkcji kierownictwa najbardziej kierowników z pod-
władnymi wiąże funkcja przewodzenia. Autorytet ma tutaj duży 
wpływ na omawiane aspekty. Motywacja pracowników jest także jed-
nym z głównych elementów zarządzania organizacją. W procesie mo-
tywowania występuje podmiot motywujący, który najczęściej posiada 
autorytet oraz przedmiot motywacji, którym jest pracownik. Na kie-
rowniku spoczywa obowiązek motywowania. Bezpośredni zwierzch-
nik jest zobowiązany do motywowania swoich podwładnych, z racji 
tego, że będąc osobą, która jest uprawniona do zarządzania, jego po-
winnością i obowiązkiem jest realizacja poszczególnych działań składa-
jących się na proces zarządzania. Proces motywowania do pracy pole-
ga przede wszystkim na wytworzeniu określonego układu sił, które 
skłonią pracownika do zachowania się w wymagany przez pracodaw-
cę sposób. Jest to więc świadome oraz celowe oddziaływanie na pra-
cownika poprzez dostarczanie środków oraz możliwości spełnienia 
jego określonych wymagań w taki sposób, żeby obie strony odniosły 

                                                 
19 P. Hersey, Blanchard K.H., Management of Organizational Behavior, Prentice 

Hall, Englewood Cliffs 2002, s. 320-321. 
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korzyści20. Sprawnie funkcjonujący system motywacyjny wpływa na 
zwiększenie efektywności pracy, a w efekcie zysku przedsiębiorstwa 
oraz po drugie wpływa na zadowolenie pracowników z pracy. Kie-
rownicy powinni rozumieć ogromną rolę, jaką odgrywa motywacja w 
definiowaniu wyników pracownika.  

 
4. Tworzenie nowego stylu kierowania jako sposób wzmac-

niania autorytetu kierownika 
Praktyka gospodarcza pokazuje, że jednym z najbardziej sku-

tecznych oraz najbardziej uniwersalnych stylów kierowania jest 
styl zorientowany zarówno na ludzi, jak i oczywiście na zadania. 
Koncentracja na problemie oraz porozumienie z pracownikami, 
prowadzą przede wszystkim do czerpania z ich wiedzy oraz do-
świadczenia, wydają się wzmacniać autorytet kierownika oraz 
prowadzić do optymalnej efektywności. Oznacza to, że nie ma jed-
nego określonego oraz modelowego stylu kierowania, dobrego dla 
każdej organizacji oraz każdej sytuacji. Nowy styl kierowania po-
winien polegać na umiejętnościach dopasowania się kierownika do 
zróżnicowanych okoliczności, w których organizacje się znajdują. 
Kierownik który cieszy się autorytetem preferuje oraz promuje 
pracą opartą na wiedzy. To wynika także ze specyfiki czasów. Kon-
sekwencją tego modelu jest rozwinięcie się indywidualizacji w 
świecie pracy, czyli upowszechnienie się formy pracy niepełnoeta-
towej oraz elastycznego czasu pracy. Wymagać to będzie specy-
ficznego podejścia oraz innych zasad w procesie motywowania 
ludzi do pracy.  

Nowoczesny kierownik, poza tworzeniem atmosfery współpra-
cy, powinien stwarzać pole do jak najlepszego wykorzystania zaso-
bów ludzkich. Pozwala to na zwiększenie efektywności organizacyj-
nej oraz dodaje pozytywną wartość dla organizacji. Zmieniają się tym 
samym role kierownictwa. W świecie konkurowania często dochodzi 
do procesów bardziej zdywersyfikowanych oraz jakościowym pro-
duktem. W takiej sytuacji powstaje nowy styl kierowania – taki, który 
będzie dopasowywać się do konkretnej sytuacji. Wymaga to posiada-
nia odpowiednich kompetencji kierowniczych, unikalnej oraz 

                                                 
20 W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia …, op. cit., s. 110-113. 
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wszechstronnej wiedzy, a także specyficznych predyspozycji społecz-
nych. Wymienione w tym miejscu, najogólniej mówiąc, predyspozycje 
do tworzenia nowego stylu kierowania oraz bycia współczesnym kie-
rownikiem będą sprzyjać utrwalaniu nowej oraz dostosowującej się 
do otoczenia kultury organizacyjnej21. Proces kształtowania kultury 
organizacyjnej przedstawia rysunek 2.  

Rysunek 2. Kierunki zachowania zgodności między normami 
kulturowymi i organizacyjnymi 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Cz. Sikorski, Kultura orga-

nizacyjna w instytucji, Wydawnictwo UŁ, 2010, s. 103. 
 
Z powyższego rysunku wynika prosta zależność: właściciele 

organizacji dobierają sobie odpowiednich kierowników, Ci zaś ko-
ordynują oraz utrwalają kulturę organizacyjną. Natomiast od tego, 
w jaki sposób kierownicy wpływają na kształt kultury organizacyj-
nej, zależy ich określony rzeczywisty oraz wyraźny autorytet. To 
właśnie on wpływa na kształtowanie kultury organizacyjnej. To 
charakterystyczne sprzężenie zwrotne będzie wpływać na zacho-
wanie całej organizacji, która rozumiana jest jako podsystem tech-
niczny oraz społeczny22.  

 
Podsumowanie  
Mówiąc o autorytecie oraz jego budowaniu należy też uświa-

domić sobie, że budowanie to jedynie połowa sukcesu, drugą sta-
nowi odpowiedź na pytanie, co zrobić, aby nie tracić go w sposób 
                                                 

21 Cz. Sikorski., Kultura organizacyjna w instytucji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 
1990, s.49-50. 

22 S. P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 97-99. 
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zbyt łatwy. Z autorytetem jest podobnie jak z dobrą opinią. Na do-
brą opinię zasługuje się latami a traci w chwilę czasu. Do czynni-
ków które pozbawiają kierowników autorytetu należą m.in.: młody 
wiek – kierownik autorytet często kojarzony jest z doświadczeniem 
oraz dojrzałością. Innym czynnikiem w określonej grupie stanowi 
charakter – kierownicy, którzy plotkują, manipulują, odbierają so-
bie szansę zdobycia poważania. Nie są w stanie stać się przywód-
cami oraz „pociągnąć” za sobą innych, ponieważ nie budują z nimi 
wartościowych relacji. Na pewno autorytetu nie buduje osoba, któ-
ra ma kompleksy oraz niską samoocenę z poczuciem niskiej warto-
ści. Brak wyciągania wniosków oraz ich powielanie powoduje po-
ważne nadszarpnięcie autorytetu, ponieważ świadczy o braku od-
powiedzialności i niskiej intelekcji kierownika. Szybko również 
autorytet utraci kierownik, który kreuje fałszywy własny wizeru-
nek oraz nieumiejętnie zarządza nim, czyli jest niekompetentny23. 
Nie do odzyskania również jest autorytet, który utracony został w 
wyniku braku opanowania oraz braku stałości emocjonalnej. 
Krzyk, awantury lub łzy bezsilności, których świadkami są pod-
władni lub też inne osoby definitywnie skreślają taką osobę z funk-
cji kierowniczych. Naturalnie bywają tak bardzo wyjątkowe sytu-
acje, że emocje mogą się objawiać, ale nie może być to pewnego 
rodzaju normą oraz ważne jest jak się wyjaśni podwładnym takie 
zachowanie oraz w jaki sposób się za nie przeprosi.  

Reasumując, autorytet bezpośrednio wiąże się ze zdolnością 
osiągania sukcesu w roli kierowniczej, której istotą jest uzyskiwanie 
efektów poprzez pracę zarządzanego zespołu.  

 
Streszczenie  
Każdy kierownik, bez względu na stanowisko w hierarchii jest 

obserwowany przez swoich pracowników. Oni zaś – obserwatorzy 
wnikliwie podpatrują nie tylko umiejętności swoich przełożonych, 
ale także ich postawy oraz cechy charakteru. Jeżeli kierownik wy-
zwala w nich pewnego rodzaju entuzjazm, kreatywność, zaanga-
żowanie, samoczynnie zaczynają go podziwiać i naśladować. Taka 
sytuacja odnosi się do stwierdzenia, które jest jednocześnie tezą 

                                                 
23 W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia …, op. cit., s. 110-113. 
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niniejszego opracowania, że kierownik „cieszy się autorytetem”. W 
artykule wykazano wpływ autorytetu kierownika na zachowania 
ludzi w organizacji. Artykuł został opracowany głównie na pod-
stawie własnych doświadczeń autorów, a także analizy literatury 
przedmiotu. 

 
Abstract  
The impact of the manager's authority on human behavior in or-
ganizations  

 Each manager, regardless of position in the hierarchy is ob-
served by its employees. And they - I watch carefully observers not 
only the skills of their superiors, but also their attitudes and charac-
ter traits. If the manager triggers in them a kind of enthusiasm, 
creativity, motivation, self-starting to admire and imitate him. This 
situation refers to the finding that is also the thesis of this paper 
that the manager "has the authority". The article shows the impact 
of the authority of the head of human behavior in organizations. 
The article was developed primarily based on the authors own ex-
periences, as well as the analysis of literature. 
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Ewa Gidel-Stefaniec (KA)  
 

Rodzina a zachowanie przestępcze młodzieży 
 

1. Czynniki wpływające na popełnianie przestępstw przez 
nieletnich 

Analizując literaturę przedmiotu można wskazać na pewne 
grupy przyczyn zjawisk patologicznych wśród młodzieży. Najczęściej 
wymieniane są uwarunkowania o psychospołecznym bądź społecz-
nym charakterze, które mają wpływ na socjalizację młodego pokole-
nia, w tym na internalizację wartości w jego strukturze osobowości. 
Wśród uwarunkowań zachowań patologicznych wymienia się mię-
dzy innymi:1  

• systematyczne używanie przez rodziców środków odurzają-
cych; w takim przypadku może dochodzić do identyfikowania się 
dzieci ze wzorcami rodziców, 

• nadużywanie przez rodziców alkoholu, 
• brak wyraźnych celów życiowych rodziców, żyjących „z dnia 

na dzień”, 
• brak aktywności w rolach społecznych, jakie przypisuje się 

środowisku rodzinnemu, 
• notoryczne palenie tytoniu, 
• poszukiwanie silniejszych przeżyć na tle nudnego życia w rodzinie, 
• ciekawość przeżyć po zażyciu narkotyku, 
• wpływ grupy rówieśniczej. 

Szczególne miejsce w aspekcie etiologii niedostosowania spo-
łecznego zajmuje obszar społeczno-kulturowy, a w nim środowisko 
rodzinne. Jest ono bowiem pierwszym i podstawowym środowi-
skiem społeczno-wychowawczym i opiekuńczym dziecka. Jego 
rozwój psychiczny w największym stopniu zależy od środowiska, 

                                                 
1 E. Kościńska, Przyczyny rozwoju zjawisk patologicznych w środowisku młodzieży 

akademickiej (w opinii studentów Akademii Bydgoskiej) [w:] T. Sołtysiak (red.), Zjawi-
ska patologiczne wśród studentów, Wyd. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Byd-
goszcz 2008, s. 194. 
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w którym ono przebywa. Poprzez interakcje z otoczeniem tworzą 
się doświadczenia fundamentalne dla społecznego rozwoju i dzia-
łania jednostki. Braki w tym zakresie przyczynią się do ukształto-
wania postawy antyspołecznej2. W niniejszej pracy postarano się 
skoncentrować na wskazaniu roli środowiska rodzinnego na po-
pełnianie przestępstw przez młodzież. 

 
2. Rola więzi rodzinnych 
W zachowaniach antyspołecznych współczesnej młodzieży 

mają więzi rodzinne. Problemy na tym tle powodują nasilenie emo-
cji i młodzieży. Związanych jest to zwykle ze:3 

• strukturą rodziny; 
• niskim poziomem wykształcenia, co wiąże się z brakiem 

zawodu i niskimi zarobkami w rodzinie i w efekcie rodzi frustracje 
i lek przed przyszłością; 

• niskim poziomie kulturalnym rodziców, co przejawia się w 
ich wulgarnym i prymitywnym sposobie rozstrzygania konfliktów; 

• złą atmosferą wychowawczą w rodzinie, czyli taka, która 
warunkowała wykroczenia w antysocjalnym kierunku; 

• brakiem właściwej opieki i kontroli nad dziećmi; 
• brakiem autorytetu rodziców; 
• osłabieniem, a nawet zerwaniem więzi uczuciowej badanych 

i rodziców; 
• obecnością innych osób karanych w rodzinie; 
• nadużywaniem alkoholu przez rodziców i innych członków 

rodziny; 
• brakiem zaspokojenia potrzeb dzieci na poziomie minimum 

życiowego; 
• stosowaniem w większości niepedagogicznych metod wy-

chowawczych. 

                                                 
2 H. Cudak, Funkcjonowanie rodziny a nieprzystosowanie społeczne dzieci i mło-

dzieży, Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 
1998, s. 64-65. 

3 T. Sakowicz, Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób 
osadzonych w polskich zakładach karnych, Wyd. IMPULS, Kraków 2009, s.66. 
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A. Wolska, opisując warunki domu rodzinnego (typ rodziny: 
pełna - niepełna, dzietność, warunki socjalno-bytowe) zauważyła 
współzależność warunków domowych z poziomem kompetencji 
emocjonalnych, motywacją i obciążeniem sytuacyjnym w czasie czy-
nu, z warunkami socjalizacji pozarodzinnej i egocentryzm z prospo-
łecznym nastawieniem do rzeczywistości, z funkcjonowaniem spo-
łecznym, klimatem emocjonalnym rodziny w czasie rozwoju oraz 
poziomem lęku. Te zależności nie wystąpiły w grupie przestępców 
nieagresywnych. Wymiar opisujący oddziaływania wychowawcze 
domu rodzinnego (sposób nagradzania i karania, system, styl wy-
chowania) jest związany z pozostałymi warunkami socjalizacyjnymi4. 

We wszystkich określeniach więzi rodzinnej łatwo zauważyć su-
biektywne i obiektywne źródła więzi z wyraźnym akcentem położo-
nym na subiektywne, osobowe czynniki więzi, co jest zrozumiałe, jeśli 
pamiętamy, że rodzina jest grupą naturalną, pierwotną. Ze względu na 
stosunki społeczne w rodzinie przeważają więzi osobowe wynikające 
ze stałego współżycia jej członków, ale występują też więzi rzeczowe 
opierające się na posiadaniu gospodarstwa domowego oraz innych 
dóbr materialnych, na posiadanym statusie małżonków-rodziców, na 
związkach interesów i pracy rodziny z otoczeniem społecznym. Życie 
rodzinne - jako określony rodzaj życia grupowego - wyznacza każde-
mu z członków rodziny zakres obowiązków i praw wobec grupy ro-
dzinnej, wyznacza treści ról, wynikające z płci, wieku i statusu społecz-
nego w rodzinie. Rodzina regulując obowiązki swoich członków, do-
konuje również oceny ich działania dla dobra rodziny i wyznacza sys-
temy wartości i wzory postępowania jej członków. W ten sposób ro-
dzina jest terenem nabywania wartości i umiejętności potrzebnych do 
życia i pracy zarówno w grupie rodzinnej, jak i poza nią. [...] Rozpatru-
jąc zadania i funkcje rodziny od strony więzi rodzinnej możemy po-
wiedzieć, że zadania te dadzą się sprowadzić do konkretnych płasz-
czyzn więzi ekonomicznej, prokreacyjnej, opiekuńczej, kulturowej, to-

                                                 
4 Por. A. Wolska, Model czynników ryzyka popełnienia zabójstwa, Wydaw-

nictwo Naukowe US, Szczecin 2001, s. 281-282. 
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warzyskiej, będących rodzajem typologii więzi rodzinnej5. To rodzina 
jest środowiskiem wychowawczym. Im silniejsze więzi z rodziną 
mogą występować tez równie silne emocje strachu, gniewu, jak 
również nadzieje i miłość. Od właściwych relacji rodzinnych uza-
leżnione jest dalsze życie osadzonych na wolności. 

 
3. Problemy niedostosowania społecznego a przestępczość 

młodzieży 
Czynniki rodzinne wpływają na skalę i zakres niedostosowania 

społecznego w rodzinie. W zakresie pojęć niedostosowanie społeczne 
w literaturze występuje wiele ujęć. Prawidłowe dostosowanie do śro-
dowiska uwarunkowane jest właściwym procesem socjalizacji. We-
dług A. Domagały-Kręcioch szereg czynników związanych z szybki-
mi przemianami społecznymi proces ten zdecydowanie utrudnia. 
Wśród czynników tych wymienia ona między innymi: „zmianę mo-
delu rodziny, co wpływa na ograniczenie jej funkcji opiekuńczych 
przez obarczenie nimi instytucji społecznych (żłobek, przedszkole, 
świetlica), anonimowość życia, migracja ze wsi do miast, aspiracje 
zawodowe kobiet czy też ich praca zarobkowa”6. 

W zależności od punktu widzenia, pojęcie i zakres społecznego 
niedostosowania różnie jest definiowane. A co za tym idzie także w 
zależności od odmiennych stanowisk i poglądów dotyczących etiologii, 
manifestacji i motywacji społecznego niedostosowania, różnie jest ono 
interpretowane. W związku z tym i terminologia nie jest zgodnie sto-
sowana. Zamiast terminu społeczne niedostosowanie używa się okre-
ślenia: „zaniedbanie”, „zaburzenie w zachowaniu się”, „nieprzystoso-
wanie”, „wykolejenie”, „demoralizacja”, „trudny pod względem wy-
chowawczym”7. 

Za niedostosowane społecznie M. Marek-Ruka uznaje takie 
dzieci i młodzież, których „zachowanie wskazuje na systematyczne 

                                                 
5 W. Jacher, Przemiany więzi społecznej w rodzinie polskiej [w:] H. Cudak (red.), 

Rodzina polska u progu XXI wieku, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-
Przyrodnicza, Łowicz 1997, s. 28. 

6 A. Domagała-Kręcioch, Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia 
szkolne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008, s. 13. 

7 O. Lipkowski, Pedagogika specjalna, Warszawa 1984, s. 105,  
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nieprzestrzeganie podstawowych zasad i norm postępowania na 
terenie domu, szkoły i środowiska”8. 

Młodzież niedostosowana według J. Siemionów to: „zespół 
wszystkich nieletnich wymagających specjalnych metod wychowaw-
czych, medyczno-psychologicznych i medycznych; tych wszystkich, 
wobec których z jednej strony pracodawca i urzędy publiczne muszą 
zastosować metody specjalne, a z drugiej strony wychowawcy muszą 
uciekać się do sposobów specjalnych, tych wszystkich, dla których 
trzeba czegoś innego niż dla zespołu innych”9. 

W tej pracy za niedostosowanie społeczne uznano definicję R. 
Opory, który wskazuje, ze jest to „kolejny etap nieprawidłowego 
funkcjonowania dzieci i młodzieży, w którym za punkt wyjścia 
(pierwszy etap) uważam zaburzenia emocjonalne i/ lub zaburzenia 
zachowania”10. Z niedostosowaniem społecznym wiążą się zabu-
rzenia zachowania czy emocji. „Dziecko może odczuwać dyskom-
fort, nawet męczyć się, a środowisko nie będzie tego odczuwać. 
Jeśli natomiast zaburzenia zachowania i emocjonalne narastają, to 
relacje społeczne stają się coraz trudniejsze zarówno dla samego 
dziecka, jak i dla osób wchodzących z nim w interakcje”11. 

A. Domagała-Kręcioch doszła do przekonania, że określenia 
trudności wychowawczych wskazują na istnienie pewnych cech 
wspólnych. Są nimi:12 

1. Niezgodność z wartościami i normami uznawanymi w da-
nym społeczeństwie. Autorka celowo używa tutaj pojęcia „niezgod-
ność”, chociaż w niektórych definicjach pojawia się „negatywny stosu-
nek” jednostki niedostosowanej do norm i wartości. Istnieją zachowa-
nia, które należy zaliczyć do nieprzystosowania społecznego, a które 

                                                 
8 M. Marek-Ruka, Niepowodzenia szkolne a niedostosowanie społeczne młodzieży, 

Nasza Księgarnia, Warszawa 1976, s. 12. 
9 J. Siemionów, Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektyw-

ność, Difin, Warszawa 2011, s. 82. 
10 R. Opora, Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie 

odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 16. 

11 Tamże, s. 16. 
12 A. Domagała-Kręcioch, Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne, 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008, s. 18-19. 
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wcale nie polegają na negatywnym stosunku do norm, lecz na ambiwa-
lencji lub obojętności wobec nich (np. zjawisko anomii). Poza tym moż-
na wyprowadzić typologię indywidualnych mechanizmów przysto-
sowania się stanowiących podstawę charakterystyki zachowań dewia-
cyjnych (np. bunt polega na całkowitym odrzuceniu wartości w obrę-
bie jednego systemu, a jednocześnie ich akceptację w ramach innego 
systemu). 

2. Jednostki niedostosowane społecznie napotykają zawsze na 
nierozwiązaną sytuację trudną, wobec której są bezradne. 

3. Niedostosowanych społecznie cechują postawy aspołeczne 
lub antyspołeczne. 

4.  Osoby, którym przypisuje się niedostosowanie społeczne po-
siadają zaburzoną „sprawiedliwość wewnętrzną” i „zewnętrzną” oraz 
nieprawidłowo funkcjonujący justyfikator, czyli „zespół sądów powią-
zanych z oceną wzajemną dotyczących praw, obowiązków i tego, na co 
jednostka zasługuje w sensie pozytywnym i negatywnym”. 

W aspekcie etiologii niedostosowania społecznego zajmuje 
obszar społeczno-kulturowy, a w nim środowisko rodzinne. Jest 
ono, bowiem pierwszym i podstawowym środowiskiem społeczno-
wychowawczym i opiekuńczym dziecka. Jego rozwój psychiczny 
w największym stopniu zależy od środowiska, w którym ono prze-
bywa. Poprzez interakcje z otoczeniem tworzą się doświadczenia 
fundamentalne dla społecznego rozwoju i działania jednostki. Bra-
ki w tym zakresie przyczynią się do ukształtowania postawy anty-
społecznej13. Podstawowym warunkiem optymalnego realizowania 
funkcji rodzicielskich jest pełna i wydolna wychowawczo rodzina, 
wykonująca bez ograniczeń władzę rodzicielską. Efekty rozwoju 
społecznego młodzieży zależą zdecydowanie od cech psychospo-
łecznych ich rodzin i rodziców. Za ważne niekorzystne czynniki 
wzorów zachowań społecznych ze strony rodziców uznano alkoho-
lizm, brak nadzoru i opieki, przemoc wobec współmałżonka, wo-
bec dziecka, przestępczość i karalność rodziców, ubóstwo, upo-
rczywe bezrobocie, lenistwo, ale również nadmierne obciążenie 

                                                 
13 H. Cudak, Funkcjonowanie rodziny, a nieprzystosowanie społeczne dzieci i mło-

dzieży, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 
Kielce 1998, s. 64-65. 
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pracą zawodową i związany z tym brak czasu dla dzieci i młodzie-
ży oraz negatywny wpływ środowisk pozarodzinnych, przedłuża-
jący się pobyt za granicą rodziców i trudne do zdiagnozowania 
wykorzystanie seksualne14.  

W rodzinach młodzieży niedostosowanej społecznie brak do-
brych wzorów, liczne dysfunkcje, nierozwiązane problemy, zaburzona 
komunikacja interpersonalna i struktura socjokulturowa, uboga wiedza 
o wychowaniu, wadliwe i patologiczne modele zachowań rodziców 
destabilizujące funkcjonowanie rodziny, drastycznie obniżają poziom i 
potencjał wychowawczy środowiska rodzinnego i negatywnie rzutują 
na przebieg i efekty rozwoju psychospołecznego młodzieży. Istotną 
rolę odgrywają tutaj klimat emocjonalny i relacje między członkami 
rodziny. Ponadto to zwykle ojcowie są sprawcami konfliktów i prze-
mocy w rodzinie. W zaburzeniach struktury rodzin i ich konfliktach, 
upatruje się przyczyn subiektywnych determinantów przynależności 
młodzieży do podkultur15.  

Ważnym czynnikiem wywierającym wpływ na sytuację opie-
kuńczo-wychowawczą dziecka ma struktura rodziny. Obok rodzi-
ców i rodzeństwa często współlokatorami byli dziadkowie. W po-
zostałych przypadkach struktura rodziny była niepełna (samotny 
ojciec i dzieci, samotna matka i dzieci, babcia i dzieci). Na ogół 
uważa się, że w rodzinach, z których wywodzą się nieletni prze-
stępcy alkohol jest częstym „gościem”. Oprócz alkoholu wskazy-
wano także na inne destrukcyjne czynniki środowiska rodzinnego, 
mogące warunkować przestępczość nieletnich. Najczęściej popeł-
nianymi przestępstwami przez ojców były: kradzież, pobicie, na-
pad z bronią, spowodowanie wypadku samochodowego, gwałt i 
morderstwo. Natomiast matka została skazana za obrazę sądu16.  

                                                 
14 M. Jordan, Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich, Wydawnictwo Naukowe 

Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003, s. 119. 
15 S. Bębas (red.), Oblicza patologii społecznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Handlowej, Radom 2011, s. 263. 
16 R. Pawłowska, E. Jundziłł, Zachowania przestępcze nieletnich w opinii ich ró-

wieśników [w:] Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz (red.), Zjawiskowe 
formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Wydawnictwo 
Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003, s. 168. 
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Skutkiem trudności wychowawczych są liczne rodzaje niedosto-
sowania społecznego. W kontekście przestępczości młodzieży szcze-
gólnie ważne są zachowanie demonstracyjno-bojowe. Ta grupa form 
zachowania, nazywana również zachowaniem agresywnym, w prze-
ciwieństwie do zahamowania charakteryzuje się tym, że reakcja dzieci 
na dany bodziec jest znacznie silniejsza i gwałtowniejsza niż wymaga 
tego dana sytuacja. W literaturze naukowej można spotkać różne teorie 
agresji. Wyróżnić można cztery koncepcje agresji:17 

1.  Agresja jako instynkt (instynktowna teoria agresji) - powstała w 
drodze ewolucji jest potrzebna do zachowania gatunku. Wiąże się ona 
z uczuciem gniewu, który może być spowodowany doznanymi nie-
powodzeniami. 

2.  Agresja jako reakcja na frustrację - wielokrotnie powtarzające 
się sytuacje frustracyjne spowodowane niezaspokojonymi potrzebami 
afiliacji, dominacji, uznania, potrzeby kontaktu z innymi itd., prowadzą 
do agresywności. 

3.  Agresja jako nabyty popęd - agresja gniewna będąca skutkiem 
zderzenia się dwóch jednakowo silnych tendencji - jednej związanej z 
oczekiwaniem nagrody, a drugiej z przewidywaniem kary za określo-
ne zachowanie się. 

4.  Agresja jako zachowanie agresywne wyuczone przez wzmoc-
nienie - stała właściwość człowieka, nabyta i utrwalana w toku uczenia 
się społecznego, głównie poprzez warunkowanie instrumentalne lub 
modelowanie98. 

Objawy zachowania demonstracyjno-bojowego można podzielić 
na następujące rodzaje:18 

• wrogość w stosunku do dorosłych (agresywność); 
• otwarta wrogość; 
• wrogość w stosunku do dzieci; 
• łagodniejsze formy aspołeczności. 
W kontekście trudności wychowawczych widocznym skut-

kiem trudności wychowawczych jest wrogość w stosunku do doro-
słych. Pierwszym łagodnym objawem wrogości do dorosłych jest 

                                                 
17 A. Domagała-Kręcioch, Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia 

szkolne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008, s. 40. 
18 Tamże, s. 41. 
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zwracanie na siebie uwagi. Z psychologicznego punktu widzenia 
jest to naturalny element rozwoju każdego dziecka. Jeżeli jednak 
dziecko zaczyna robić to w sposób natarczywy i narzucający się, 
świadczyć to może o jego zaburzonym poczuciu bezpieczeństwa, 
uznania i szacunku. Młodzież w okresie dorastania jest szczególnie 
wrażliwa na punkcie swojej wartości. Wszelkie niepowodzenia w 
nauce, w kontaktach z rówieśnikami wywołują u nastolatków od-
czucie braku sukcesu, przyczyniając się tym samym do załamania, 
zniechęcenia, wycofania się z różnych form działalności. Sytuację 
taką mogą pogłębiać krytykujący i wytykający wady rodzice. Dla-
tego, dla prawidłowego rozwoju dziecka, ważna jest atmosfera ro-
dzinna przesiąknięta zaufaniem, zrozumieniem, szacunkiem. Po-
jawiające się w okresie dorastania trudności świadczyć mogą o nie-
prawidłowościach w dotychczasowym zaspokajaniu jego podsta-
wowych potrzeb. Widocznym objawem takiego stanu rzeczy jest 
złe zachowanie, które pozwala zwrócić na siebie uwagę19.  

Niewłaściwe zachowanie manifestowane w postaci skrajnej 
aspołeczności występuje wówczas, gdy dziecko nie przejawia zain-
teresowania aprobatą dorosłych. Jest mu obojętne stanowisko ro-
dziców, nauczycieli, społeczeństwa, a jego zachowanie przyjmuje 
charakter wyraźnie antyspołeczny. Dziecko takie nie czuje się win-
ne złego zachowania, nie oczekuje przebaczenia, bo nie zauważa 
skutków wyrządzanych bez najmniejszych skrupułów krzywd20. 
Pozornie wygląda ono jak ogół rówieśników, jednak jest przez nich 
nielubiane i traktowane jako niekoleżeńskie. Ponieważ jednostki 
antyspołeczne potrafią się doskonale maskować, tak by nie spra-
wiać dorosłym trudności, należy być ostrożnym przy pochopnej 
ocenie dziecka. Nie jest bowiem rzeczą łatwą odróżnienie zwykłej 
wrogości od skrajnej aspołeczności. Podstawowa różnica tkwi w 
tym, iż dziecko niedostosowane społecznie przeżywa swoje aspo-
łeczne czyny, natomiast dziecko manifestujące skrajną aspołecz-
ność traktuje ją poniekąd całkiem normalnie. Charakterystyczną 

                                                 
19 E. Jundziłł, Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży, Gdańsk 2000, s. 66. 
20 W. Grabiec, W. Łukasik, Strategia rozwoju przemysłu okrętowego w Polsce. 

Zesz. Nauk. IEiOP 1999, nr 195, s. 34. 
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cechą dziecka aspołecznego jest dążenie do szkodzenia innym, 
mściwość, a niejednokrotnie okrucieństwo21. 

Istotne znaczenie dla trudności wychowawczych ma właściwa 
organizacja życia kulturalnego w rodzinie. Zainteresowania rodziców 
stają się bowiem ważkim czynnikiem wpływającym nie tylko na jakość 
uczestnictwa w życiu kulturalnym ich dzieci, ale przede wszystkim 
motywują je do działania poprzez większą aktywność życiową. 
Uczestnictwo w kulturze umożliwia ponadto zaspokajanie szerokiego 
spektrum potrzeb takich, jak: potrzeba tożsamości, potrzeba orientacji, 
samoidentyfikacji, indywidualności, potrzeba wykraczania poza ramy 
samego siebie, potrzeba przynależności, aprobaty, a także potrzeba 
zmiany czy odnowy repertuaru doznań22. 

 
4. Brak autorytetu rodziców a zachowanie przestępcze młodzieży 

Zachowania przestępcze mają swoje podłoże w trudnościach 
wychowawczych. Manifestują się licznymi, niepożądanymi ze spo-
łecznego punktu widzenia zachowaniami wpływającymi na funk-
cjonowanie współczesnych rodzin. Jednym z nich jest brak autory-
tetu. Jednym z objawów trudności wychowawczych jest Brak auto-
rytetu młodzieży, które przejawia się poprzez nieposłuszeństwo 
wobec rodziców. Zdaniem O. Lipkowskiego o nieposłuszeństwie 
można mówić wówczas, gdy dziecko przyjmuje postawę wyrażają-
cą się w niespełnianiu poleceń osób dorosłych, a co więcej - prze-
ciwstawia się im23. Trudne jest ustalenie granic pomiędzy tymi 
dwoma rodzajami nieposłuszeństwa, liczne są przyczyny, które 
powodują, że dziecko staje się nieposłuszne. 

W efekcie braku autorytetu w rodzinie są konflikty. „Pojęcie 
„konflikt” ma swój łaciński rodowód, gdzie oznacza zderzenie, an-
tagonizm, niezgodę, spór, dyskusję. Odnosi się zazwyczaj do sytu-

                                                 
21 B. Urban, Diagnoza i selekcja dzieci społecznie niedostosowanych, „Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze” 1985, s. 455. 
22 A. Panek, Wpływ zainteresowań w czasie wolnym studentów pedagogiki społecz-

no-opiekuńczej na ich predyspozycje zawodowe, [w:] Optymalizacja procesu kształcenia 
studentów, red. M. Śnieżyński, E. Brycka, M. Chymuk, E. Szewczyk, Kraków 
2002, s. 160. 

23 O. Lipkowski, Resocjalizacja, WSiP Warszawa 1980, s. 100-101. 
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acji, w której pojawiają się przeciwstawne działania, uczucia, inten-
cje podmiotów tej sytuacji”24. 

E. Sujak wskazuje, że „konflikt może być przeżyciem we-
wnętrznym człowieka i dotyczyć różnych pragnień czy dążeń tego 
samego człowieka (...) Ostrzej przeżywane są konflikty zewnętrzne, 
międzyludzkie. (...) W sytuacji konfliktowej człowiek własne pra-
gnienia traktuje jako dobro oczywiste, a sprzeczne z nim dążenie 
drugiego jako przeszkodę, a nie jako równoprawne dążenie”25. 

Warto zauważyć, że konflikty są wpisane w codzienność współ-
czesnych rodzin. Stanowią powszechny element życia, czego wszyscy 
doświadczamy na co dzień i na co zwracają uwagę badacze i praktycy 
opisujący znaczenie konfliktów. Konflikty wybuchają z rozmaitych 
powodów. Część z nich ma swoje zakorzenienie w złych relacjach mię-
dzyosobowych w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, zakładzie pra-
cy. Są związane czy to z zaburzeniami procesu komunikowania się, czy 
z takim nagromadzeniem emocji, które wymykają się spod kontroli i 
powodują otwarte waśnie26. 

Konflikty są nieuniknione i nieuchronne oraz stanowią inte-
gralną część rozwoju człowieka. W niektórych sytuacjach są wręcz 
pożądane, ponieważ: 27 

• „są sygnałem zdrowia i oznaczają, że jednostka posiada 
zdolność do wyrażania samego siebie; 

• są bodźcem i motorem napędzającym rozwój - napięcia, ja-
kie rodzą konflikty, są źródłem innowacji, pokarmem dla wy-
obraźni; 

• wspomagają budowanie i formowanie osobowości - poprzez 
konfrontację własnych życzeń i pragnień z życzeniami i pragnienia 

                                                 
24 K. Polak, Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych, [w:] D. Borecka-Biernat 

(red.), Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie 
radzą z nimi dzieci i młodzież?, Difin, Warszawa 2010, s. 24. 

25 E. Sujak, Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Księgarnia św. Jacka, Katowice 
1988, s. 100-101. 

26 A. Paszkiewicz, Problemy uczniów niedostosowanych społecznie. Analiza histo-
rii życia pensjonariuszy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Difin, Warszawa 
2012, s. 97. 

27 Tamże, s. 97. 
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dorosłych w młodym człowieku rodzi się poczucie odrębności i 
niezależności; 

• ułatwiają pokonywanie trudności życiowych - dziecko, które 
od najwcześniejszych lat było uczone rozwiązywania konfliktów 
umiejętności te z powodzeniem wykorzysta w dorosłym życiu„.w 
efekcie dochodzi często do wielu patologii, wśród których D. Wój-
cik i Z. Ostrihanska wymieniają mianowicie: wagary, wielogodzin-
ne wałęsanie się bez kontroli po ulicach, ucieczki z domu, przeby-
wanie w środowisku zdemoralizowanych kolegów, dokonywanie 
kradzieży, picie alkoholu, demoralizacja seksualna, wandalizm, czy 
zachowania agresywne28. 

 
5. Statystyka przestępczości nieletnich 
Według danych Komendy Głównej Policji w Warszawie prze-

stępczość nieletnich w latach 1990-2012 kształtowała się następują-
co (tabela I): 

 
Tabela I. Przestępczość nieletnich w latach 1990-2012. 

Rok 

przestęp-
stwa 
stwier-
dzone 

- w tym 
czyny 
karalne 
nielet-
nich 

% 
udzia-
łu nie-
letnich 

Podejrza-
ni ogółem 

- w tym 
podej-
rzani 
nieletni 

% 
udziału 
nielet-
nich 

1990 883 346 60 525 6,8 273 375 43 356 15,8 

1991 866 095 62 834 7,2 305 031 41 296 13,5 

1992 881 076 66 220 7,5 307 575 41 573 13,5 

1993 852 507 72 152 8,4 299 499 43 039 14,3 

1994 906 157 75 822 8,3 388 855 61 109 15,7 

1995 974 941 82 551 8,5 423 896 68 349 16,1 

1996 897 751 70 073 7,8 381 911 57 240 15,0 

                                                 
28 D. Wójcik, Nieprzystosowanie społeczne młodzież. Analiza psychologiczno-

kryminologiczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984, s. 29. 
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1997 992 373 72 989 7,3 410 844 58 730 14,3 

1998 1 073 042 78 758 7,3 396 055 58 151 14,7 

1999 1 121 545 70 245 6,2 364 272 52 674 14,4 

2000 1 266 910 76 442 6,0 405 275 56 345 13,9 

2001 1 390 089 69 366 5,0 533 943 54 026 10,1 

2002 1 404 229 63 317 4,5 552 301 48 560 8,7 

2003 1 466 643 63 239 4,3 557 224 46 798 8,4 

2004 1 461 217 70 107 4,8 578 059 51 411 8,8 

2005 1.379.962 71.482 5,1 594.088 50 974 8,6 

2006 1.287.918 77.515 6.0 587.959 53.783 9,1 

2007 1.152.993 72.476 6,3 540.604 54.747 10,1 

2008 1.108.057 74.219 7,8 516.626 52.081 11,3 

2009 1.129.577 85.020 7,5 521.699 50.872 9,7 

2010 1.138.523 99.187 8,7 516.152 51.162 9,9 

2011 1.159.554 101.026 8,7 504.403 49.654 9,8 

2012 1 119.803 94.186 8,4 500.539 43.847 8,8 

Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przestepczosc-
nieletni/50256,dok.html 

 
Z danych dotyczących przestępczości nieletnich (tabela I) 

można dojść do wniosku, że czyny karalne nieletnich od roku 1990 
do roku 2011 ulegały wzrostowi, spadek został odnotowany w ro-
ku 2012 w porównaniu z rokiem 2011. Natomiast liczba podejrza-
nych nieletnich w udziale % spada. 

 Czynami zabronionymi, które najczęściej popełniają nieletni 
są kradzieże rozbójnicze, rozbój i wymuszenie. Udział nieletnich w 
w/w czynach od roku 1992 wzrósł z 3 100 czynów do 12 237 w 
2012 roku. Na uwagę zasługują również wzrost udziału nieletnich 
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w takich czynach jak udział w bójce lub pobiciu oraz spowodowa-
nie uszczerbku na zdrowiu. Z przedstawionych danych można 
również wywnioskować, że ulega stopniowemu spadkowi liczba 
zabójstw dokonanych przez nieletnich oraz kradzieży z włama-
niem przy udziale nieletnich. Szczegółowy wykaz czynów zabro-
nionych dokonanych przez nieletnich przedstawia tabela II. 

 
Tabela II. Czyny zabronione nieletnich. 

Rok 
Zabój-
stwo 

Uszcz
erbek 
na 
zdro-
wiu 

Udział w 
bójce 
lub po-
biciu 

Zgwał-
cenie 

Kradzież 
rozbójni-
cza, 
rozbój, 
wymusze-
nie 

Kradzież 
z włama-
niem 

2012 4 4.109 3.289 181 12.237 7.796 

2011 6 5.496 3.580 126 12.438 9..329 

2010 7 5.591 3.158 311 11.547 9.813 

2009 14 4.636 3.039 137 9.121 8.546 

2008 9 3.384 3.242 92 8.161 8.229 

2007 11 3.534 2.958 126 7.511 9.185 

2006 19 3.429 2.694 148 8.154 9.419 

2005 11 3.016 2.147 116 8.081 11.052 

2004 11 3.260 2.175 95 9.558 10.989 

2003 7 2.835 1.923 237 9.472 11.238 

2002 21 2.877 1.697 118 9.537 13.704 

2001 20 2.853 1.727 166 10.838 16.814 

2000 16 3.256 1.782 191 12.900 23.069 

1999 28 2.943 1.571 137 11.104 24.847 
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1998 29 3.022 1.653 195 10.542 30.197 

1997 36 2.924 1.486 245 8.658 29.631 

1996 36 2.527 1.340 139 7.508 30.880 

1995 26 2.205 1.101 166 7.790 29.810 

1994 33 1.992 913 156 6.600 29.400 

1993 22 2.018 664 142 5.335 26.247 

1992 21 1.306 457 109 3.100 25.019 

Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-
statystyki/przestepczosc-nieletni/50256,dok.html 

 
W przedstawionych danych statystycznych można dojść do 

wniosku, że ogólna tendencja przestępczości wśród nieletnich wzra-
sta. Duży odsetek przestępstw jest popełniany w szkołach. Można 
również zanotować coraz niższy wiek sprawców dokonujących czy-
nów zabronionych oraz coraz większa liczba przestępstw dokonywa-
na z dużą agresją. Dodatkowo trzeba zauważyć, że obecnie liczba 
młodych kobiet podejrzanych o popełnienie przestępstwa zaczyna 
wzrastać. Największy wzrost został odnotowany w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach natomiast w szkole średniej lub zawodowej 
przestępczość od kilku lat utrzymuję się na stabilnym poziomie.  

 
Podsumowanie 
Podsumowując, można stwierdzić, że rodzina nie ma już du-

żego autorytetu wśród współczesnej młodzieży. W efekcie docho-
dzi do wielu problemów wychowawczych. Liczne konflikty oraz 
inne przejawy niedostosowania społecznego sprawiają, że mło-
dzież zaczyna popełniać przestępstwa. Wychowanie rodzinne oraz 
system wartości, który został przekazany jest tu kluczowy do zro-
zumienia istoty tego problemu. 

 
Streszczenie 
Ktoś kiedyś powiedział, że młodzież jest dobra tylko trzeba 

dobro z niej wydobyć. Dziecko rodzi się dobre, nie jego wina jest, 
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że urodziło się w rodzinie chorej i taki a nie inny styl bycia przyjęło 
od rodziców. Zanim ktoś osądzi młodzież i zarzuci jej zło powinien 
się głębiej zastanowić, dlaczego taka jest ta młodzież, jakie są przy-
czyny tego zachowania i jak nim zaradzić? Sposób funkcjonowania 
rodziny w bardzo dużym stopniu wyznacza to czy dana osoba w 
późniejszym życiu będzie miała skłonności do życia przestępczego. 
Liczne badania wskazują, że dorośli i młodzi ludzie, którzy anga-
żują się w działalność przestępczą, często w latach młodzieńczych 
byli narażeni na przebywanie w patologicznej rodzinie. Często na 
studiach i różnych sympozjach omawiane są zjawiska przestępczo-
ści i sposoby ich popełniania natomiast nieliczne osoby wyjaśniają 
z jakich rodzin te osoby pochodziły, w jakich środowiskach prze-
bywały itd. Mam nadzieje, że moim referatem przedstawię trochę 
głębiej przyczynę takich zachowań. 

 
Summary 
Family atmosphere and its effect on the criminal behaviour of young people 

It is said that young people are generally good but you have to 
take good qualities out of them. The child is being naturally born 
good, and it is not to be blamed for being born in a disordered fam-
ily and adapting the particular way of behaviour from its parents. 
Before anyone tries to judge young people and accuse them of 
wrongdoing he or she should think more thoroughly why young 
people act like that, what are the reasons for their behaviour and 
how to cope with it. The functioning of the family in a very large 
extent has an impact on the criminal tendencies of a person in his / 
her adulthood. Numerous researches show that the adults and 
young people, who commit crimes, were often exposed to live in 
the disordered family in their youth. During the courses of studies 
and various symposia the topics of criminal offences and how they 
are committed are discussed while few persons only try to explain 
the family backgrounds and the environment of the offenders, etc. I 
therefore hope that in my paper I will attempt to present more 
thoroughly the reason for such behaviours.  
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Dominik Charchut (URz) 

 
Autorytety współczesnej młodzieży – na przykładzie wybranych 

subkultur 
 

Wstęp 
Współczesna młodzież ma możliwość korzystania z szerokie-

go wachlarza dokonań technologicznych, posiada duży wybór kie-
runków rozwoju i alternatyw spędzania wolnego czasu. Choć na 
przestrzeni ostatnich dziesięcioleci formy i grupy, w działalność 
których angażują się młodzi ludzie ulega zmianom, wciąż biolo-
gicznie naturalnym jest faza buntu oraz szukania nowych autoryte-
tów, mających zastąpić rodzinę, nauczycieli, katechetów itd. Jak 
zauważył Marian Filipiak – „specyficzną cechą ideologii subkultur 
jest horyzontalna postawa wobec sfery wartości, i to zarówno este-
tycznych, jaki i etycznych czy religijnych. Oznacza to odrzucenie 
jakiegokolwiek autorytetu „odgórnego” (w tym również trady-
cji)”1.  Wiek kontestacji przypada na okres 13/14 – 19/20 lat2. 
Wówczas młodzież niejednokrotnie dokonuje redefinicji wpajanych 
norm i zasad. Jednak granica młodości wciąż jest przesuwana w 
górę, co powoduje, że o przynależności do subkultur mówi się 
również w kwestii dzisiejszych dwudziesto-kilku i trzydziestolat-
ków. Artykuł stanowi przegląd wybranych subkultur w aspekcie 
autorytetów młodych ludzi, z przedziału wiekowego od kilkunastu 
do około trzydziestu lat. W publikacji celowo zostały ukazane pod-
kultury, przede wszystkim w negatywnym aspekcie oddziaływa-
nia na młodych ludzi. 

 
 
 

                                                 
1 M. Filipiak, Subkultury młodzieżowe – Ogólna charakterystyka subkultur, [w:] 

Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś, red. M. Filipiak, Tyczyn 2001, s. 124. 
2 H. Machel, Niektóre właściwości podkultur młodzieżowych, [w:] Podkul-

tury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, red. S. Kawula, H. 
Machel, Toruń 2001, s. 13. 
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1. Definicja subkultury 
Według Mirosława Pęczaka subkultura to „względnie spójna 

grupa społeczna pozostająca na marginesie dominujących w da-
nym systemie tendencji życia społecznego, wyrażająca swoją od-
rębność w systemie tendencji życia społecznego, wyrażająca swoją 
odrębność poprzez zanegowanie lub podważanie utrwalonych i 
powszechnie akceptowanych wzorów kultury”3. Często subkultury 
o negatywnym założeniach są traktowane jako patologie społeczne. 
Potwierdzeniem tego mogą być słowa Stefana Czarnowskiego, któ-
ry stwierdził, że „pośród kontestatorów często trafiają się idole, 
prorocy, osobowości przywódców charyzmatycznych, mistycy, 
rewolucjoniści, ale i zbrodniarze, nieudacznicy, maniacy, outsi-
derzy, ludzie zbędni”4. 

W wieku kilkunastu lat młody człowiek coraz bardziej psy-
chicznie uniezależnia się od rodzinnego domu. Autorytetem stają 
się rówieśnicy lub inne niż powszechnie przyjęte style życia. Jak 
zauważył Czesław Cekiera – „genezy różnych podkultur młodzie-
żowych w różnych krajach należy upatrywać we wspólnych źró-
dłach, jakimi były niezaspokojone podstawowe potrzeby psychicz-
ne – brak miłości, akceptacji, afiliacji, poczucia bezpieczeństwa”5.  

 
2. Dinks – zamożni i bezdzietni 
Dinks to skrót od Double Income, No Kids6 (Podwójny do-

chód, zero dzieci). To subkultura mająca genezę w Ameryce, ale 
zyskująca popularność również w Polsce, szczególnie w grupie 
osób 25+, zamieszkujących duże skupiska miejskie. Uczestnicy 
subkultury Dinks są ukierunkowani na posiadanie dobrze płatnej 
pracy. Wiążą się z drugą osobą, ale świadomie rezygnują z macie-
rzyństwa i ojcostwa. Dziecko mogłoby przeszkodzić im w karierze, 

                                                 
3 M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992, s. 4. 
4 A. Posern – Zieliński, Subkultura [w:] Słownik etnologiczny, red. Z. Stasz-

czak, Poznań 1987, s. 33. 
5 C. Cekiera, Zagrożenia dzieci i młodzieży w środowisku wychowawczym, 

[w:] Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, red. S. 
Kawula, H. Machel, Toruń 2001, s. 43. 

6 E. Krawczak, Dinks, czyli skazani na sukces, [w:] Subkultury młodzieżowe 
wczoraj i dziś, red. M. Filipiak, Tyczyn 2001, s. 167. 
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dobrym, wygodnym życiu. Jak zauważyła Ewa Krawczuk – „w 
myśleniu Dinksa uderza optymizm i niemal bezwarunkowe prze-
konanie, że jego przeznaczeniem jest sukces (…). Użycie określenia 
pracoholik w stosunku do Dinksa jest usprawiedliwione i jak naj-
bardziej trafne. Jednak to oddanie dla firmy nie nosi znamion bez-
interesowności”7. Uczestnicy wspomnianej subkultury są przeko-
nani o tym, że należą im się profity.  

Miarą sukcesu jest nie tylko zabezpieczenie potrzeby mate-
rialnego bezpieczeństwa, ale także wolność płynąca z posiadania. 
Autorytetem Dinksa są pieniądze i przedmioty, które może za nie 
kupić. Nie liczy się człowiek, ale posiadanie, prestiżowa własność. 
Wszystko to odbywa się kosztem prywatnego życia. Jednak Dinks 
tego nie zauważa, ponieważ wchodzi w relacje z innymi osobami. 
Są one jednak oparte przede wszystkim na przelotności, krótko-
trwałości, wymianie zysków. Ideałem relacji jest wolny związek, 
który w każdej chwili można zakończyć. Dinks uważa się za czło-
wieka elokwentnego, kulturalnego, znającego się na aktualnie 
obowiązujących trendach mody i kultury. Wysokogatunkowa kon-
sumpcja określa jego egzystencję oraz determinuje wartość siebie i 
otoczenia. 

 
3. Galerianki 
Jak zauważył Jacek Kurzępa – „z pojęciem „galerianki” mamy 

do czynienia od połowy pierwszej dekady 2000 roku, kiedy to wraz z 
dynamicznym rozwojem sklepów wielkopowierzchniowych i cen-
trów handlowych (zwanych galeriami) masowo zaczęła do nich 
uczęszczać młodzież (…)8. Początkowo ich aktywność łączyła się z 
nabywaniem i przede wszystkim oglądaniem nowych, atrakcyjnych 
przedmiotów. Z czasem życie pozaszkolne powoli przenosiło się na 
grunt galerii. Jak zaznaczył J. Kurzępa powiązanie galerianki z seks 
biznesem oznacza „osobę nastoletnią, która wykorzystuje centrum 
handlowe (ale nie tylko, gdyż podobnego typu zjawiska zdarzają się 
w innych obiektach, np. Multikinach, centrach sportowo – rekreacyj-
nych, basenach i saunach) dla nawiązania relacji przedmiotowo – 

                                                 
7 Tamże, s. 168. 
8 J. Kurzępa, Młodzi, piękne i niedrodzy…, Kraków 2012, s. 127. 
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handlowej związanej z różnego rodzaju usługami seksualnymi”9. 
Jednak prostytuujących się młodych ludzi można spotkać także w 
innych miejscach – pubach, dyskotekach, klubach – wszędzie tam, 
gdzie mogą znaleźć osoby zainteresowane nabyciem ich ciała. 

W zamian za to nastolatki (dotyczy to dziewcząt i chłopców), 
otrzymują gratyfikacje w postaci pieniędzy lub przedmiotów. Mło-
dzi ludzie sprzedają swoje ciała często dużo starszym ludziom, nie 
zauważając przy tym swojego moralnego i emocjonalnego okale-
czenia. Duże znaczenie dla rozpoznawania klienta ma jego wygląd, 
świadczący o potencjalnie dużym zasobie portfela, samochód tele-
fon komórkowy, czy sklepy, które odwiedza. Galeriankami są nie 
tylko nieletni z biednych, czy patologicznych domów. To także 
osoby, które na co dzień nie narzekają na biedę, ale albo chcą mieć 
(w pozornie prosty sposób) jeszcze więcej dóbr materialnych, szu-
kają alternatywy dla innych zajęć, czy pragną zaspokoić potrzebę 
bezpieczeństwa, przynależności. Chcą także zaimponować swoim 
rówieśnikom. 

W przypadku tego typu młodzieży można mówić o zaniku, 
czy niewłaściwej redefinicji podstawowych wartości, takich jak np.: 
miłość, rodzina, relacje międzyludzkie, przyjaźń, szacunek dla wła-
snego ciała. Nierzadko autorytetem dla nich są osoby, z którymi 
mogą dokonać swoistej transakcji, w której w zamian za usługi sek-
sualne, otrzymują konkretne dobra materialne lub pieniądze. Wzo-
rem do naśladowania mogą być inne koleżanki, które miały więk-
szą liczbę zamożnych klientów, czy bogaci sponsorzy, którzy w 
trakcie jednorazowych zakupów są w stanie wydać od kilkuset do 
kilku tysięcy złotych. Kreowanie wartości odbywa się tutaj na za-
sadzie posiadania materialnych atrybutów, a to zwykle pozbawio-
ne jest znaczenia o charakterze metafizycznym. Istotne są: pieniądz, 
płytkie, przelotne relacje, zysk, nowe ubrania, błyskotki, wszystko 
to, co można sprzedać i kupić. 

 
 
 
4. Subkultury przemocy 

                                                 
9 Tamże, s. 130. 
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Współcześnie, zwłaszcza na dużych, wielkomiejskich osie-
dlach można spotkać grupy młodych osób, których zachowanie 
można określić mianem brutalnych i celowo ukierunkowanych na 
działania związane z użyciem przemocy – przede wszystkim w 
stosunku do np. przedstawicieli innych osiedli, sympatyków od-
miennych klubów sportowych, czy jednostek słabszych. Jak za-
uważył Stanisław Kawula – „psycholodzy tłumaczą często wzrost 
agresji młodego pokolenia tak: oni są produktem społecznym. I tak 
jak społeczeństwo mają problemy z odróżnieniem dobra i zła. Mają 
zachwiane wzorce. Przykłady na to jak żyć najczęściej czerpią z 
telewizji. Tam widzą przemoc, krew, trupy. Ale nie dowiadują się 
niczego o konsekwencjach. Śmierć jest dla nich sytuacją z bajki, jest 
oderwana od rzeczywistości, bo pokazywana jak w filmach, nic nie 
oznacza. Ani rozpaczy, że ktoś umarł, bo ktoś umarł, ani bólu, bo 
ból na ekranie nie doskwiera”10. W tym przypadku również mło-
dzież ma problem we właściwym określeniu nie tylko autorytetów, 
ale także priorytetów swojego działania. Negowane są wzorce pre-
zentowane przez szkołę, Kościół, pozytywne grupy społeczne. 
„Młody człowiek przystępując do bandy kibiców sportowych, gan-
gu, czy sekty, wyraża przede wszystkim bunt przeciwko swojej 
słabej pozycji w domu, szkole, środowisku. A buntuje się często 
poprzez brutalne zachowania. Wiadomo, że natura i życie społecz-
ne nie znosi pustki, a nastolatek pustki emocjonalnej. Z reguły dla 
młodego człowieka grupa rówieśnicza jest środowiskiem zastęp-
czym i zarazem konkurencyjnym dla instytucji edukacyjnych, kul-
turalnych, czy społecznych, a także dla własnej rodziny”11. 

Dlatego młodzież angażując się w tego typu brutalne grupy z 
jednej strony poszukuje silnego autorytetu – w tym przypadku ro-
zumianego w sensie dosłownym, fizycznym. Z drugiej – młodzi 
ludzie sami mogą czuć się zagubieni, co sprawia, że są podatną 
materią na wpływy silnych, autorytarnych grup. W nich młode 
osoby mogą znaleźć zaspokojenie szeregu potrzeb – od bezpieczeń-

                                                 
10 S. Kawula, Brutalizacja życia: człowiek z drugim człowiekiem czy idziemy 

ubić klienta?, [w:] Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozasz-
kolnym, red. S. Kawula, H. Machel, Toruń 2001, s. 170. 

11 Tamże, s. 177. 
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stwa, poprzez uznanie, szacunek, aż po samorealizację i możliwość 
spędzania wolnego czasu. 

Nierzadko aby stać się członkiem takiej grupy, jednostka musi 
wykazać się określonym zachowaniem. Tylko pozytywne przejście 
testu może zapewnić jej przychylność wybranych osób. Niejedno-
krotnie zdarza się, że zadania oscylują wokół przestępczych za-
chowań, takich jak np. niszczenie mienia, kradzieże, pobicia, han-
del narkotykami. Wiele działań jest związanych ze znajdowaniem 
się pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających. Jak zauwa-
żył Tomasz Wach – „o potwierdzenie słuszności takiego sposobu 
działania prosi się swoich kolegów, a koledzy mają podobny sys-
tem wartości. Swoista spirala nakręca się więc. Młodzież myśli, że 
zachowuje się słusznie, ma przecież akceptację ważnych dla siebie 
grup społecznych, czyli autorytetów”12. 

Jak wynika z raportu Komendy Głównej Policji – nieletni prze-
stępca jest najczęściej „brutalny, kalkulujący ryzyko i zyski, okrutny i 
często bijący dla samego bicia, szybko, zdecydowany, dobrze zorgani-
zowany. Działa pod wpływem namowy kolegów, chęci zysku, dla 
„szpanu” i zaimponowania im”13. Chęć zyskania akceptacji grupy czę-
sto wiąże się z nieprzemyślanymi, spontanicznymi zachowaniami. 
Środowisko, w którym wyrasta taka jednostka nie zawsze dostrzega 
niebezpieczeństwo. Jednak często – nawet jeśli je zauważa – jest bezsil-
ne. Młody człowiek znajdujący się pod silnym wpływem grupy o nega-
tywnym zabarwieniu, kwestionuje wiele wzorców. Wówczas następuje 
negacja wartości rodzinnych, duchowych, systemu szkolnego.  

Z jednej strony rodzice często nie zdają sobie sprawy co dzieje się 
z ich dzieckiem, kiedy znajduje się poza domem, bezgranicznie ufają 
mu lub nie mają czasu na to, aby poznać jego zmieniający się system 
wartości i postrzegania otaczającej rzeczywistości. Z drugiej strony 
szkoła nierzadko ogranicza się do wypełnienia swojej funkcji eduka-
cyjnej, w której na dalszy plan zepchnięty zostaje aspekt wychowaw-
czy. Młodzież ma też mniejszy wybór ciekawych zajęć pozalekcyjnych, 
które skierowałyby ich uwagę na pozytywne zachowania. Również – 

                                                 
12 T. Wach, Ta trudna, agresywna młodzież?, [w:] Subkultury młodzieżowe 

wczoraj i dziś, red. M. Filipiak, Tyczyn 2001, s. 273. 
13 S. Kawula, dz. cyt., s. 170. 
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jak wcześniej zaznaczyłem – swój udział w procesie brutalizacji rze-
czywistości, mają także media. Fikcyjny przekaz płynący z filmów, 
zbyt małe napiętnowanie części zachowań przestępczych, to tylko 
część czynników utrwalanych przez media, które mogą potęgować 
negatywne, brutalne zachowania nieletnich. Ponadto wiele gier kom-
puterowych zniekształca rzeczywisty obraz wartości życia i neguje ko-
nieczność szanowania go. 

 
5. Sekty 
Sekty to kolejna płaszczyzna, która w określony sposób może im-

ponować młodym ludziom, zwłaszcza w duchowym i psychicznym 
kontekście. Słaba, zagubiona jednostka łatwo może stać się pożądanym 
celem. Często ich przedstawiciele rekrutują osoby znajdujące się na 
życiowym rozdrożu, mające problemy w szkole, rodzinie, środowisku, 
a także te, które są podatne na zmianę autorytetów. Młodzi ludzie to 
specyficzna grupa osób, która ze wzmożoną intensywnością buduje 
swoją tożsamość i poszukuje własnego „ja”. Często są też zagubieni, 
mają poczucie braku zrozumienia i zainteresowania ze strony najbliż-
szego otoczenia. Sekty oferują im wsparcie w postaci rozmowy, pora-
dy, pomocy w wytyczeniu własnej ścieżki. Zaspokajają w ten sposób 
potrzebę bezpieczeństwa, miłości i przynależności oraz uznania i sza-
cunku. Jednak nie dzieje się to na zasadzie bezinteresowności i czystej 
życzliwości, czy chęci niesienia pomocy. W zamian sekty przywłasz-
czają sobie sferę duchową człowieka, indywidualny czas, manipulują 
zachowaniami i sposobem myślenia młodych ludzi. Zdarza się, że 
młodzi ludzie zupełnie odsuwają się nie tylko od Kościoła, szkoły, czy 
rodziny, ale diametralnie zmieniają styl dotychczasowego życia. Auto-
rytetem wówczas staje się guru, grupa, do której wstąpili, nowe oby-
czaje, kodeks postępowania.  

 
6. Sataniści 
Sataniści to kolejna grupa mająca negatywny wpływ na jej 

członków. Ks. J. Zbigmalski podzielił satanistów na dwie grupy. 
Do pierwszej zaliczył osoby, które są wtajemniczone i świadome 
ideologii satanizmu. W drugiej umieścił przede wszystkim młode 
jednostki, niewtajemniczone we wszystkie obrzędy i zwyczaje, ale 
zafascynowane wizualną stroną obyczajowości. Takie osoby manife-
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stują takie zainteresowanie głównie strojem, elementami zachowa-
nia14. Fascynacja złem i odrzucenie chrześcijańskich wartości zmienia 
sposób postrzegania autorytetów przez młodzież, która identyfikuje 
się z satanistami lub też w pewnych aspektach naśladuje ich. Urszula 
Kusio uzasadniła atrakcyjność wspomnianego kręgu jako odpowiedź 
na „próżnię wartości, pustkę moralności, którą każdy, nie tylko mło-
dy człowiek będzie starał się zapełnić. Proces globalizacji i uniwersali-
zacji kultury, charakterystyczny dla końca XX wieku powoli acz sku-
tecznie niszczy wartości autoteliczne”15.  

W tym wszystkim młodzi ludzie pragną wolności i bezkom-
promisowości; afirmują siłę i witalność, która egzystuje obok po-
trzeby braku wyrzutów sumienia oraz nieulegania nakazom i za-
kazom otoczenia. Ponadto młodzież także pragnie akcentować 
swoją indywidualność, negację szerokorozumianych zasad, propa-
gowanie nihilizmu. To w ich mniemaniu może dać podkreślanie 
swoich satanistycznych zainteresowań. 

 
7. Prewencja 
 Zagadnienie prewencji lub przeciwdziałaniu skutkom zaan-

gażowania młodzieży w subkultury o negatywnym zagadnieniu 
jest trudną kwestią. W takich sytuacjach niezwykle istotne jest 
spójne, umiejętne współdziałanie przede wszystkim rodziny, szko-
ły (w przypadku dorosłej młodzieży – także uczelni, grupy zawo-
dowej itd.) i Kościoła. Bez harmonii tych trzech płaszczyzn, zaist-
nieje niemal niemożliwe (a w każdym razie ubogie) działanie na 
rzecz odwrócenia zainteresowania młodzieży rozmaitymi subkul-
turami. Młodzi ludzie, którzy znajdują się w trudnym czasie bu-
dowania ich systemu wartości, własnej życiowej drogi i indywidu-
alnej autonomii, potrzebują zrozumienia dla emocji, które przeży-
wają. Ponadto pragną także szczerej rozmowy, w której będą mogli 
wcielić się nie tylko w rolę osoby słuchającej, ale także czynnie za-
angażowanej. Dialog, to ważna forma obustronnej komunikacji – 
uważnego słuchania, ale także mówienia, dzielenia się troskami, 

                                                 
14 J. Zbigmalski, Podzwonne dla Jarocina, [w:] Jarocin ’86, Warszawa 1986, s. 67 – 77. 
15 U. Kusio, Sataniści – niebezpieczni czy nieszczęśliwi?, [w:] Subkultury 

młodzieżowe wczoraj i dziś, red. M. Filipiak, Tyczyn 2001, s. 162. 
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udzielania rad. Młodzi ludzie również muszą czuć się docenieni w 
rodzinie, szkole, środowisku. Jeśli ich pozytywne zachowanie, suk-
cesy (adekwatne do umiejętności i zdolności) zostaną zauważone i 
docenione, wówczas możliwe jest budowanie pozytywnych wzor-
ców, w których również młodzi ludzie stają się osobami godnymi 
naśladowania. Ponadto – jeśli młodzi ludzie mają ciekawe, warto-
ściowe alternatywy spędzania wolnego czasu, wtedy w mniejszym 
stopniu ulegają negatywnym działaniom rozmaitych grup. Jeśli 
wolny czas zostanie dobrze zagospodarowany, młodzież będzie 
miała go mniej na błahe, złe, czy destrukcyjne zachowania. 

 
Podsumowanie 
Subkultury młodzieżowe mogą mieć bardzo negatywny 

wpływ na młode osoby. W większości przypadków są alternatywą 
na istniejącą rzeczywistość, czy wpajane zasady. W każdym z nich 
następuje co najmniej częściowa negacja dotychczasowych autory-
tetów, którymi mogą stać się inne osoby, czy style życia (np. ukie-
runkowane na zdobywanie dóbr, konsumpcjonizm). Osoby identy-
fikujące się z daną subkulturą mają różne powody, dla których 
chcą wstąpić do określonej grupy. Mogą nimi być np. brak zainte-
resowania ze strony otoczenia, chęć bycia zauważonym i docenio-
nym, brak miłości w rodzinie, pragnienie szybkiego zdobycia pie-
niędzy, brak innych propozycji na spędzenie wolnego czasu. Tylko 
umiejętne, kompletne działanie rodziny, szkoły (lub środowiska, w 
którym pracują itd.) i Kościoła, może pomóc młodym ludziom w 
odnalezieniu drogi do wartości. 

 
Streszczenie 
Współcześni młodzi ludzie nierzadko czują się zagubieni w 

gąszczu dzisiejszego świata. Wielość bodźców i możliwości może 
powodować uczucie przesycenia, w którym jednostka poszukuje 
alternatyw dla istniejącego stanu. Wówczas część młodych osób 
kieruje swoje zainteresowanie w stronę subkultur, zaspokajających 
szereg potrzeb niższego i wyższego rzędu. Nowa grupa oferuje 
inną wizję rzeczywistości, pozwala kreować nową tożsamość, daje 
poczucie bezpieczeństwa, umożliwia realizację materialnych aspi-
racji itd. Jednak nigdy nie odbywa się to na zasadzie bezinteresow-
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ności. Subkultury – w zależności od rodzaju – w zamian chcą tego, 
co jest ważnym atrybutem człowieczeństwa. Mam tutaj na myśli 
przede wszystkim jednostkową tożsamość, którą subkultura ubiera 
we własny, jedynie pozornie urozmaicony uniform. Artykuł sta-
nowi próbę charakterystyki wybranych, negatywnych subkultur w 
kontekście ich wpływu na młodych ludzi. 

 
Summary 
Today's young people often feel lost in the maze of today's 

world. The multitude of incentives and opportunities can cause a 
feeling of supersaturation, in which the person is looking for 
alternatives to the existing state. Then some of the young people 
directed their interest towards subcultures that meet the range of 
needs of lower-and higher-order. New group offers a different 
vision of reality, lets create a new identity, giving a sense of 
security, enables the material aspirations, etc. But he never done so 
on the basis of selflessness. Subcultures - depending on the type - in 
return they want it, which is an important attribute of humanity. I 
refer first of all unitary identity that wears its own subculture, but 
apparently varied uniform. This article attempts to selected 
characteristics, negative subcultures in the context of their impact 
on young people. 
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Autorytet jako narzędzie wywierania wpływu społecznego 
 
Wprowadzenie 
Życie społeczne w znacznej mierze opiera się na posłuszeństwie 

wobec autorytetów. Zapewnia to utrzymanie porządku społecznego, 
sprawne funkcjonowanie instytucji oraz pozwala uchronić jednostkę 
przed podejmowaniem błędnych decyzji. Autorytet bywa jednakże 
czasem wykorzystywany w sposób nieuprawniony, kiedy staje się 
narzędziem wywierania wpływu społecznego przez osoby będące 
autorytetami nieprawomocnymi lub zastępczymi. We współczesnym 
społeczeństwie, opartym na autorytetach, bardzo istotną kwestią jest 
umiejętność rozróżniania autorytetów prawomocnych od niepraw-
dziwych, a w konsekwencji także akceptowalnego wpływu od mani-
pulacji. 

 
1. Wpływ społeczny, perswazja a manipulacja 
Na początek istotne wydaje się zdefiniowanie wpływu spo-

łecznego i powiązanych z nim pojęć manipulacji i perswazji. 
Wpływ społeczny jest rozumiany jako proces, w wyniku którego w 
postawach, zachowaniu, doświadczanych stanach emocjonalnych 
czy motywacyjnych podmiotu zachodzą zmiany spowodowane 
rzeczywistymi lub wyobrażonymi działaniami innej osoby (Latane, 
1981; Doliński, 2000). Zgodnie z tą definicją wpływ społeczny może 
być związany zarówno ze zmianami pozytywnymi, jak i negatyw-
nymi dla podmiotu. Manipulacja jest pojęciem węższym i odnosi 
sie do oddziaływania, „w którym osoba wywierająca wpływ nie 
liczy się z interesem osoby, na którą wpływ ten jest wywierany” 
(Doliński, 2000, s. 8). W Słowniku Języka Polskiego PWN (2002) 
manipulacja jest określana jako kierowanie kimś bez jego wiedzy, 
naginanie lub przeinaczanie faktów w celu wpływania na cudze 
poglądy i zachowania dla osiągnięcia własnych celów. Perswazja 
oznacza natomiast „tłumaczenie komuś czegoś w celu przekonania 
go, że taki właśnie jest stan rzeczy, co do którego dana osoba nie 
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ma jasnego zdania lub wręcz odmienne od właściwego” (Słownik 
psychologiczny, 1979, s. 194). Perswazja różni się zatem od mani-
pulacji tym, że przekonanie danej osoby do czegoś nie zaszkodzi jej 
w późniejszym czasie.  

 
2. Definicja autorytetu 
Wydaje się, że pomimo istnienia wielu prac poświęconych 

zagadnieniu autorytetu, brak jest jednoznacznych rozstrzygnięć 
definicyjnych związanych z tym pojęciem. Autorytet może być de-
finiowany jako podmiot lub przedmiot. W takim przypadku ozna-
cza „człowieka, doktrynę lub pismo cieszące się w jakiejś dziedzi-
nie lub opinii pewnych ludzi szczególną powagą” (Słownik Wyra-
zów Obcych, 2002). Autorytet może być także postrzegany jako 
cecha posiadana przez istotę realną lub idealną, „...dzięki której 
uważana jest przez tych osobników za obdarzoną w moc wyższą 
od tej, jaką przypisują samym sobie” (Durkheim). Trzecim możli-
wym sposobem definiowana autorytetu jest ujmowanie tego poję-
cia jako relacji między osobami - autorytetem a osobą uznającą au-
torytet. Kluczowe w tej definicji jest „społeczne uznanie, znaczenie, 
prestiż osób, grup lub instytucji społecznych, oparte na cenionych 
w danym społeczeństwie wartościach…” (Encyklopedia Po-
wszechna, 1976), dzięki którym możliwe jest wywieranie wpływu. 
W niniejszej pracy, ze względu na przyjęty temat, rozumienie poję-
cia autorytetu jest zawężone do autorytetu osobowego definiowa-
nego jako podmiot posiadający „wpływ na ludzi ze względu na 
przypisywane mu przez nich kompetencje i wartości” (Jacko, 2007, 
s. 130). Warto przypomnieć, że zdefiniowany w ten sposób autory-
tet jest zgodny z łacińską etymologią tego słowa. Łacińskie auctori-
tas oznaczało bowiem między innymi wpływ osobisty, odpowie-
dzialność za coś, władzę.  

 
3. Typologie autorytetu 
Istnieje wiele klasyfikacji autorytetów opartych na różnych 

kryteriach. Wydaje się, że warto przede wszystkim wspomnieć o 
trzech z nich. Ze względu na podmiot autorytetu można wyróżnić 
autorytet osobowy, kiedy funkcję autorytetu pełni jakaś pojedyncza 
osoba. W przypadku autorytetu grupowego będzie to nie jedna 
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osoba, a grupa osób. Wyróżnia się także autorytet instytucjonalny, 
w przypadku którego autorytetem jest jakaś instytucja. Autoryte-
tem może być także określony nośnik informacji, np. książka (auto-
rytet skryptualny). Kolejną kategorią autorytetu, wyróżnioną ze 
względu na podmiot, jest autorytet idealny. Pojęcie to odnosi sie do 
norm i zasad postępowania, które wywierają wpływ na zachowa-
nie ludzi. 

Ze względu na sposób uznania autorytetu można wyróżnić 
autorytet wyboru oraz przymusowy. Autorytet wyboru jest przyj-
mowany w wyniku zastanowienia i własnej decyzji podmiotu. Au-
torytet przymusu jest respektowany ze względu na okoliczności 
niezależne od podmiotu, np. groźbę użycia siły. Odrębną kwestią, 
choć powiązaną ze sposobem uznania autorytetu, jest świadomość 
znajdowania się pod jego wpływem. W przypadku, kiedy podmiot 
jest świadomy oddziaływania autorytetu na jego postawy można 
mówić o autorytecie uświadomionym. Brak takiej świadomości jest 
kryterium definicyjnym autorytetu nieuświadomionego. Należy 
pamiętać, że taki autorytet nie może być uznany za autorytet wy-
boru, gdyż podjęcie decyzji o uznaniu autorytetu implikuje ko-
nieczność świadomości jego wpływu.  

Ważna jest również klasyfikacja autorytetów wyróżniona ze 
względu na pełnione przez autorytet funkcje. Autorytet może peł-
nić funkcję aksjologiczną, a więc reprezentować wartości uznawane 
w danym społeczeństwie (Posiad i Wieckowski, 1983). Bocheński 
(1987) wyróżnia również autorytet deontyczny oraz epistemiczny. 
Za autorytet deontyczny może zostać uznany ktoś lub coś, kogo lub 
co podmiot uważa za nieodzowne do osiągnięcia wyznaczonego 
celu. Autorytet epistemiczny stanowi przede wszystkim źródło 
niezbędnych podmiotowi informacji. Jacko (2007) wyróżnia dodat-
kowo trzy podtypy autorytetu epistemicznego – autorytet poznaw-
czy, autorytet praktyczny oraz autorytet nauczania. Autorytet po-
znawczy posiada wiedzę z zakresu, który stanowi zainteresowanie 
podmiotu oraz wolę dzielenia sie tą wiedzą z podmiotem. We-
wnętrznym autorytetem poznawczym człowieka są rozum i zmy-
sły, gdyż pełnią one funkcję bezpośredniego źródła wiedzy (Jacko, 
2007). Autorytet praktyczny jest źródłem umiejętności, które jest w 
stanie przekazać podmiotowi. Przykładem autorytetu praktyczne-
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go mogą być trenerzy, eksperci czy znawcy w określonej dziedzi-
nie. Ze względu na posiadane kompetencje nauczania wyróżnia się 
także autorytet nauczania. Posiadanie wiedzy i umiejętności jest 
warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do nauczania. 
Wydaje się, że w przypadku autorytetu nauczania niższy poziom 
kompetencji teoretycznych lub praktycznych może być skutecznie 
rekompensowany przez posiadanie kompetencji nauczania. Przy-
kład mogą stanowić wybitni trenerzy, którzy w czasie swojej karie-
ry sportowej nie osiągali najlepszych rezultatów. 

 
4. Kryteria oceny podmiotu jako autorytetu 
Przytoczone wyżej klasyfikacje stanowią podstawę opraco-

wania kryteriów oceny podmiotu jako autorytetu zaproponowa-
nych przez Jacko (2007). Kryteria zaproponowane przez tego auto-
ra mogą być postrzegane jako rozwinięcie i uściślenie kryteriów 
rozróżniania autorytetu prawomocnego od nieprawomocnego za-
proponowanych przez Cialdiniego (1995) oraz Sagarina i współ-
pracowników (2002).  

Jacko (2007) wyróżnia trzy podstawowe kryteria oceny pod-
miotu jako autorytetu. Pierwszym z nich jest autentyczność (praw-
dziwość), rozumiana jako rzeczywiste posiadanie tych cech, w 
związku z posiadaniem których podmiot jest uważany za autory-
tet. Autorytet może zostać uznany za autentyczny, jeśli ma odpo-
wiednie kompetencje oraz wolę ich przekazywania. Kompetencje 
można rozumieć przede wszystkim jako posiadanie wiedzy w 
przypadku autorytetu poznawczego, umiejętności w przypadku 
autorytetu praktycznego oraz umiejętności nauczania, jeśli chodzi o 
autorytet nauczania. Dobra wola przekazania posiadanych kompe-
tencji jest warunkiem etycznym, niezbędnym do uznania osoby za 
autorytet autentyczny. Przesłanką posiadania przez autorytet do-
brej woli jest pragnienie dobra osób pozostających pod jego wpły-
wem. Założenie to jest również związane z drugim kryterium oce-
ny – wiarygodnością. 

Kryterium wiarygodności dotyczy oddziaływania autorytetu 
na realizację celów obranych przez osobę znajdującą się pod jego 
wpływem. Należy pamiętać, że zdefiniowana w ten sposób ocena 
wiarygodności jest zawsze relatywna, gdyż dokonuje się względem 
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intrasubiektywnej oceny realizacji celów. Wydaje się, że wiarygod-
ność może pełnić funkcję uzasadnienia wyboru autorytetu, jeśli 
spełnione jest założenie o racjonalności podejmowanej przez pod-
miot decyzji. W przypadku irracjonalnych motywów przyjmowa-
nia osoby za autorytet jego wpływ na realizację celów może nie być 
uwzględniany. Zdaniem Jacko (2007) wiarygodność autorytetu na-
leży oceniać zwracając uwagę na jego wpływ na cele i środki dzia-
łania. Wpływ autorytetu na cele działania odnosi się do jego od-
działywania na podmiot w zakresie wyboru dążeń życiowych i 
podstawowych zaangażowań. Ponadto wiarygodny autorytet do-
starcza środków efektywnej i skutecznej realizacji celów osobom 
znajdującym się po jego wpływem. 

Ostatnim kryterium oceny podmiotu jako autorytetu jest 
dziedzina kompetencji autorytetu. Spełnienie tego kryterium jest 
związane z oddziaływaniem na osobę przez autorytet tylko w ob-
rębie dziedziny, w zakresie której jest on autorytetem autentycz-
nym i wiarygodnym. Uleganie wpływowi autorytetu przynosi ko-
rzyści społeczeństwu i jednostce tylko w przypadku właściwego 
określenia dziedziny, w której jest on prawomocnym autorytetem. 
Błędne może być utożsamianie na przykład autorytetu poznawcze-
go z autorytetem praktycznym lub aksjologicznym, gdyż autorytet 
wiarygodny w jednej dziadzienie nie musi być wiarygodny w dzie-
dzinie innej. Nadużyciem autorytetu jest oddziaływanie na ludzi w 
dziedzinach, w których nie jest się kompetentnym. Stosunkowo czę-
sto takie praktyki można zaobserwować u praktyków wpływu spo-
łecznego oraz przekazach reklamowych, w przypadku których osoba 
będąca ekspertem w określonym obszarze kreowana jest na eksperta 
w zupełnie innej dziedzinie. Wydaje się, że szczególnie duże praw-
dopodobieństwo takiego nieuprawnionego poszerzenia obszaru 
dziedziny, w której dana osoba jest autorytetem, istnieje w przypadku 
autorytetów nieuświadomionych (Jacko, 2007) oraz kierowania się 
przez podmiot uproszczonymi zasadami rozumowania, nazywanymi 
heurystykami (Tversky i Kahneman, 1982). 

Na podstawie przedstawionych trzech kryteriów możliwe 
jest dokonanie rzetelnego i trafnego rozróżnienia pomiędzy autory-
tetem prawomocnym, nieprawomocnym i zastępczym. Autorytet 
prawomocny, określany również jako prawdziwy, spełnia kryteria 
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autentyczności, wiarygodności i dziedziny kompetencji. Pojęcie 
autorytetu zastępczego dotyczy autorytetu oddziałującego poza 
swoją dziedziną kompetencji. W takim przypadku spełnione są 
kryteria autentyczności i wiarygodności, gdyż podmiot jest autory-
tetem w jakiejś dziedzinie. Niespełnione jest natomiast kryterium 
dziedziny kompetencji. Autorytet nieprawomocny, nazywany tak-
że fałszywym, stwarza jedynie wrażenie autorytetu prawomocnego 
za pomocą posługiwania się symbolami i atrybutami autorytetu. 
Żadne z kryteriów oceny podmiotu jako autorytetu nie jest zatem 
spełnione. 

 
5. Uwarunkowania sytuacyjne i osobowościowe ulegania 

wpływowi autorytetu 
Istotnym zagadnieniem związanym z oddziaływaniem auto-

rytetu są wyznaczniki wielkości ulegania jego wpływowi. Wyróż-
nia się dwie główne grupy wyznaczników: uwarunkowania sytu-
acyjne i osobowościowe. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę 
na rolę deformacji procesu atrybucji w kreowaniu powszechnego 
przekonania o uwarunkowaniach ulegania nieprawomocnym auto-
rytetom. Większość ludzi ma skłonność do przeceniania wpływu 
osobowości człowieka na jego zachowanie, przy niedoszacowaniu 
roli czynników sytuacyjnych (Ross, 1988). Ten rodzaj deformacji 
zwany podstawowym błędem atrybucji może odgrywać istotną 
rolę w nieoszacowywaniu własnej podatność na manipulację, gdyż 
wykazano, że stopień ulegania wpływowi autorytetu jest w więk-
szej mierze uzależniony od czynników sytuacyjnych niż osobowo-
ściowych (Larsen i in., 1972).  

 
6. Czynniki sytuacyjne 
Na podstawie przeprowadzonych badań (Milgram, 1963, 

1964, 1965, 2006) stwierdzono, że do czynników sytuacyjnych re-
dukujących uległość wobec oddziaływania autorytetu zalicza się: 

� sprzeczność między poleceniami dwóch lub więcej autorytetów 
� wydawanie poleceń przez autorytet nie bezpośrednio, ale 

za pośrednictwem jakiegoś medium, np. telefonu  
� obserwowanie modeli zachowań nonkonformistycznych 

wobec autorytetu 
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� przypominanie explicite przez autorytet o obligacji do bycia 
mu posłusznym (Lutsky, 1995). 

Lista czynników sytuacyjnych sprzyjających uległości autory-
tetowi jest jednakże dłuższa. Przede wszystkim uleganie wpływo-
wi autorytetu, uważanego za eksperta w danej dziedzinie, nasila 
się w sytuacjach nowych, niezwykłych i niejasnych, a więc takich, 
w przypadku których podmiot nie posiada adekwatnego skryptu 
lub schematu postępowania (Lutsky, 1995). W opisanej sytuacji 
bardzo prawdopodobne jest, iż pojawi się informacyjny wpływ 
społeczny, stanowiący efekt spostrzegania innych jako źródła in-
formacji bardziej poprawnej niż posiadana. Wśród czynników 
sprzyjających zachowaniom konformistycznym uwarunkowanym 
informacyjnym wpływem społecznym wymienia się właśnie nieja-
sność sytuacji oraz postrzeganie innych osób jako ekspertów (Allen 
i Wilder, 1980). Osoba postrzegana przez podmiot jako autorytet z 
tym większym prawdopodobieństwem będzie zatem wywierać 
wpływ na jego zachowanie.  

Informacyjny wpływ społeczny odgrywa również istotną rolę 
w przypadku drugiego czynnika, jakim jest zaskoczenie. Osoba 
postawiona w sytuacji nowej i niespodziewanej, w przypadku któ-
rej nie wie, jakie zachowanie jest właściwe, łatwiej będzie ulegać 
wpływowi autorytetu nawet, jeśli będzie on autorytetem nie-
uprawnionym. Sytuacja zaskoczenia, wymagająca podjęcia na-
tychmiastowych decyzji, sprzyja posługiwaniu się heurystykami 
(Tversky i Kahneman, 1973), co dodatkowo może nasilać uległość 
wobec osób stwarzających wrażenie autorytetu prawomocnego za 
pomocą posługiwania się odpowiednimi symbolami i atrybutami 
(Cialdini, 2010). 

Uległość wobec autorytetu jest w znacznym stopniu uwarun-
kowana jego postrzeganym statusem. W jednym z badań (Bock, 
1972, za: Blass, 1991) ta sama osoba prowadząca badanie psycholo-
giczne była przedstawiana jako student psychologii (autorytet na-
ukowy), kleryk (autorytet religijny) lub sprzedawca. W każdym z 
warunków eksperymentalnych ta osoba w ten sam sposób naka-
zywała badanemu podawanie wstrząsów elektrycznych o napięciu 
od 15 do 450 V, za każdym razem, gdy uczeń, którym zgodnie z 
historia fasadową była inna osoba badana, udzielał złej odpowiedzi 
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w zadaniu pamięciowym. Oczywiście, podobnie jak w badaniu 
Milgrama (1963), którego modyfikację stanowi opisywany ekspe-
ryment, w rzeczywistości nikt nie był kopany prądem. Wykazano, 
że osoby badane istotnie częściej wypełniały polecenia autorytetu 
naukowego. Uległość wobec sugestii autorytetu religijnego była 
uzależniona od religijności. W przypadku osób mało religijnych 
jedynie autorytet naukowy indukował posłuszeństwo. Polecenia 
sprzedawcy, nie postrzeganego jako autorytet w dziedzinie badań, 
nie były wykonywane. Uzyskane wyniki stanowią potwierdzenie 
wyjaśnienia uległości wobec autorytetu opartego na mechanizmie 
przesunięcia odpowiedzialności. Podmiot spełnia polecenia osoby 
uważanej za autorytet, gdyż we własnej ocenie realizuje jedynie 
fragment całości działania, w związku z czym większą odpowie-
dzialność przypisuje przełożonemu.  

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na uleganie oddziaływa-
niu autorytetu, bezpośrednio związanym z kryteriami oceny, jest prze-
konanie podmiotu o posiadanych przez autorytet kompetencjach. W 
opisanym wyżej eksperymencie osoby badane zdawały sobie sprawę, 
że sprzedawca nie panuje nad przebiegiem eksperymentu, w związku 
z czym nie mogły czuć się zwolnione z odpowiedzialności za wyko-
nywane działania (Doliński, 2000). Wzbudzeniu wrażenia posiadania 
przez autorytet niezbędnych kompetencji oraz pełnej kontroli nad 
przebiegiem wydarzeń może sprzyjać jego pewność siebie i zachowy-
wany spokój. Wykazano, że badani częściej spełniali polecenia osoby 
podającej się za autorytet, jeśli nie okazywała ona wahania ani obaw w 
związku z czynnością, którą zleciła (Meeus i Raaijmakers, 1995). Wyda-
je się, że kluczową rolę odgrywają wszelkie przesłanki pozwalające 
podmiotowi wnioskować o możności przyjęcia przez autorytet odpo-
wiedzialności za wykonywane z jego inspiracji czyny. Dowodem po-
twierdzającym tą tezę mogą być wyniki eksperymentu, w którym wy-
kazano, że w przypadku podpisywania na początku deklaracji, że ba-
dani przyjmują prawną odpowiedzialność za skutki swoich działań, 
tylko 20% z nich badanych wypełniało polecenia eksperymentatora, w 
porównaniu do 90% w warunku kontrolnym (Meeus i Raaijmakers, 
1987). 

Uprzejme zachowanie się autorytetu wobec podmiotu jest ko-
lejnym czynnikiem nasilającym uległość (Darley, 1995). Norma 
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wzajemności, obligująca do zachowania się w podobny sposób, w 
jaki postąpiono wobec podmiotu, jest bardzo silną prawidłowością, 
eliminującą wpływ innych czynników, na przykład antypatii. Wy-
daje się, że uprzejmość ze strony autorytetu w istotny sposób 
utrudnia przeciwstawienie się jego wpływowi. W takiej sytuacji 
osoba musi bowiem nie tylko zdecydować się na odmowę, ale tak-
że wyrazić ją w uprzejmy, społecznie aprobowany sposób (Collins i 
Brief, 1995). Potrzeba wywierania korzystnego wrażenia na innych 
ludziach stanowi jedną z ważniejszych motywacji ludzkiego postę-
powania (Leary, 1999; Szmajke, 1999). Potrzeba autoprezentacji na-
sila się między innymi, kiedy: 

• osiąganie celów ma charakter publiczny 
• podmiotowi zależy na wywarciu pozytywnego wrażenia 
• podmiotowi zależy na uzyskaniu aprobaty 
• istnieje duża rozbieżność między „ja realnym” a „ja ideal-

nym” (Higgins, 1989)  
• podmiot dysponuje wysoką samoświadomością publiczną 

(Fenigstein, Scheier i Buss, 1975; Szmajke, 1999). 
 
7. Symbole i atrybuty autorytetu 
Ważnym czynnikiem sprzyjającym uległości autorytetom 

nieprawomocnym jest obecność symboli i atrybutów autorytetu. 
Należy zauważyć, że w zdecydowanej większości przypadków 
posłuszeństwo autorytetowi następuje automatycznie i bezreflek-
syjnie. Podmiot może bardziej skupiać uwagę na cechach nadawcy 
niż przekazywanej przez niego treści, co wpisuje się w koncepcję 
człowieka jako „skąpca poznawczego” (cognitive miser), zgodnie z 
którą angażuje on tylko część posiadanych zasobów poznawczych 
(Fiske i Taylor, 1991). W związku z tym, wzrasta rola „wyzwala-
czy” posłuszeństwa, do których Cialdini (2010) zalicza właśnie 
symbole autorytetu, takie jak tytuły, ubranie czy akcesoria. 

a/. Tytuły 
Zdaniem Cialdiniego (2010, s. 235) „Tytuły są symbolem 

równocześnie najtrudniejszym i najłatwiejszym do zawładnięcia”. 
Wydaje się, iż jest to stwierdzenie niezwykle trafne, gdyż do uzy-
skania jakiegokolwiek tytułu zawodowego czy naukowego ko-
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nieczna jest wieloletnia, ciężka praca, natomiast przywłaszczenie 
sobie takiego tytułu jest często prostsze niż sfabrykowanie innych 
przesłanek bycia autorytetem w jakiejś dziedzinie. Nie dziwi zatem 
fakt, że tytuły są jednymi z najczęściej wykorzystywanych symboli 
przez autorytety nieprawomocne. Prestiżowy tytuł naukowy lub 
zawodowy: 

� przyczynia się do postrzegania podmiotu jako autorytetu 
� skłania do bezrefleksyjnego ulegania wpływowi posiadacza 

tytułu (Cohen i Davis, 1981) 
� związany jest z przeszacowywaniem wzrostu podmiotu 

(Wilson, 1968; Higham i Carment, 1992).  
Wydaje się, że zależność pomiędzy wzrostem a statusem jest 

dwukierunkowa. Z jednej strony osoby wyższe są postrzegane jako 
obdarzone większym autorytetem. Ponadto wykazano, że wysocy 
mężczyźni zarabiają więcej od swoich rówieśników i osiągają wyższe 
stanowiska służbowe (Judge i Cable, 2004). Z drugiej strony osoby po-
siadające status autorytetów uważa się za wyższe niż są w rzeczywi-
stości. Zależność tą stwierdzono w pomysłowym badaniu, w którym 
osobę wizytującą uniwersytet przedstawiano jednej grupie osób bada-
nych jako studenta, drugiej jako asystenta, a trzeciej jako profesora. Na-
stępnie poproszono badanych o dokonanie oszacowania wzrostu 
przedstawionej im osoby. Średnio profesor był widziany jako 6 cm 
wyższy od studenta (Wilson, 1968). Ponadto stwierdzono, że politycy, 
którzy wygrali wybory są uważani za wyższych przez opinię pu-
bliczną (Higham i Carment, 1992). 

Należy pamiętać, że świadomość wielkości wpływu wywie-
ranego przez symbol autorytetu (tytuł) na zachowanie jest bardzo 
nikła (Krackow i Blass, 1995). Dowód na skalę niedoszacowania 
tego zjawiska może stanowić badanie przeprowadzone w środowi-
sku medycznym (Hofling, Brotzman, Dalaryple, Graves i Pierce, 
1966). Procedura polegała na tym, że eksperymentator dzwonił do 
jednej z 22 pielęgniarek, przedstawiał się jako lekarz z danego szpi-
tala i wydawał polecenie, aby temu a temu pacjentowi podać okre-
śloną ilość lekarstwa. Pielęgniarka miała co najmniej trzy powody, 
by polecenie to potraktować z dużą ostrożnością. Przede wszyst-
kim zostało ono przekazane telefonicznie, co stanowiło wyraźne 
naruszenie obowiązujących w szpitalu zasad. Ponadto środek nie 
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był na liście leków dopuszczonych do standardowego użytku w 
tym szpitalu. Po trzecie przepisana dawka dwukrotnie przekracza-
ła dawkę dopuszczalną. Pomimo to 21 na 22 (95%) pielęgniarki 
wykonałyby polecenie, gdyby nie zostały zatrzymane przez po-
mocnika eksperymentatora. Inną grupę pielęgniarek i studentek 
szkoły pielęgniarskiej zapytano o to, jak zachowałyby się w opisa-
nej sytuacji eksperymentalnej. Tylko 2 na 33 (6%) przewidywały, że 
wykonałyby polecenie. W badaniu tym wykazano również istnie-
nie zjawiska kapitanozy, definiowanego jako bezrefleksyjną ule-
głość wobec obiektywnie błędnych poleceń przełożonych (Wojcisz-
ke, 2006; Harper, Kidera i Cullen, 1971). Bezrefleksyjna uległość 
autorytetom, zwłaszcza tym nieprawomocnym może przyczyniać 
sie do tragicznych w skutkach błędów. 

b/. Ubranie 
Ubranie stanowi drugi z symboli autorytetu najczęściej wyko-

rzystywanych przez autorytety nieprawomocne i zastępcze. Rolę 
uniformu autorytetu może pełnić każdy ubiór społecznie kojarzony 
z określoną dziedziną: mundur, kitel lekarski czy elegancki garni-
tur w przypadku biznesmena.  

O roli ubrania jako wyznacznika wielkości ulegania wpływowi 
autorytetu mogą świadczyć wyniki badania Bickmana (1974). Procedu-
ra polegała na tym, że przechodnie byli zatrzymywani przez osobę 
ubraną w normalne, cywilne ubranie albo w mundur strażnika miej-
skiego, w zależności od warunku eksperymentalnego. W obu przy-
padkach osoba zwracała się do nich z prośbą: "Widzi pan/i tego faceta 
stojącego przy parkometrze? Zabrakło mu monet. Proszę dać mu dzie-
sięciocentówkę!”, a następnie odwracała się i odchodziła. W związku z 
tym, kiedy indagowany podchodził do wskazanego mężczyzny, nie 
była już widoczna. Wykazano, że 42% przechodniów spełniało prośbę 
sformułowaną przez osobę nieumundurowaną. Odsetek ten zwiększał 
się natomiast aż do 92%, kiedy prośbę formułowała osoba ubrana w 
mundur. Kiedy Bickman (1974) poprosił inne osoby badane o podanie 
przewidywanych wyników w tym eksperymencie, oceny okazały się 
trafne jedynie w przypadku szacowania uległości wobec prośby osoby 
ubranej w zwykłe ubranie – średnio na 50%. Wyraźnie niedoszacowa-
nia była natomiast częstotliwość ulegania prośbie osoby umunduro-
wanej. Badani ocenili, że 63% indagowanych podporządkuje się proś-
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bie tej osoby, podczas, gdy w rzeczywistości odsetek ten wynosił 92%. 
Widać więc wyraźnie, że również w tym przypadku osoby nie były 
świadome wielkości wpływu wywieranego przez symbol autorytetu 
(ubiór) na zachowanie. 

W innym badaniu analizowano częstotliwość popełniania 
wykroczenia drogowego na próbie 726 kierowców, w przypadku, 
gdy na chodniku w pobliżu skrzyżowania stała osoba ubrana albo 
w ubranie cywilne, albo w mundur sił powietrznych. Wykazano, że 
w obecności osoby nieumundurowanej światło czerwone było 
ignorowane przez 55,4% kierowców. Odsetek ten spadł do 42,9%, 
kiedy w pobliży skrzyżowania stała osoba w mundurze sił po-
wietrznych (Sigelman i Sigelman, 1976). Największą różnicę w za-
chowaniu za kierownicą odnotowano na próbie kobiet i osób po 
trzydziestym roku życia. W przedstawionym eksperymencie wy-
raźnie ukazano rolę, jaką odgrywa symbol w tworzeniu wrażenia 
autorytetu prawomocnego. Warto zwrócić uwagę na to, że nawet 
gdyby w pobliżu skrzyżowania stał prawdziwy oficer sił powietrz-
nych, to mógłby on pełnić jedynie funkcję autorytetu zastępczego, 
gdyż ruch drogowy nie leży w kompetencjach wojsk powietrznych. 
Wydaje się, że w tym przypadku osoba ubrana w mundur mogła 
przede wszystkim stanowić czynnik aktywizacji reprezentacji po-
znawczych związanych z poczuciem odpowiedzialności za funk-
cjonowanie społeczeństwa oraz przestrzeganiem prawa. Zgodnie z 
założeniami modelu sieci semantycznych (Collins i Quillian, 1969; 
Collins i Loftus, 1975) zakodowane w nich pojęcia są powiązane 
relacjami semantycznymi, utworzonymi w wyniku nabywania 
wiedzy.  

c/. Akcesoria 
Akcesoria stanowią najczęściej uzupełnienie wcześniej przed-

stawionych symboli autorytetu (Cialdini, 2010). Ich funkcję mogą 
pełnić dyplomy w gabinecie osoby tytułującej się doktorem. Wyso-
ki status społeczny jest zwykle powiązany z autorytetem, co jest 
szczególnie widoczne w dziedzinie biznesu. W związku z tym au-
torytety nieprawomocne i zastępcze posługują się kosztownymi 
akcesoriami takimi jak: zegarki, przybory do pisania czy samocho-
dy, które świadczą o wysokim statusie. 
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W Polsce w latach dziewięćdziesiątych, w okresie przemian 
ustrojowych, miało miejsce wiele przypadków wyłudzania pienię-
dzy poprzez posługiwanie się autorytetem nieprawomocnym w 
dziedzinie biznesu. Najczęściej sytuacja wyglądała w ten sposób, że 
pod siedzibę małej lub średniej firmy podjeżdżała luksusowa limu-
zyna, z której wysiadał ubrana w kosztowny garnitur osoba. Osoba 
ta podając się za prezesa lub managera spółki, której nazwa koja-
rzyła się z dobrze znanymi firmami notowanymi na giełdzie, pro-
ponowała nawiązane współpracy lub zakup po okazyjnej cenie 
określonych produktów. W każdym przypadku chodziło o to, aby 
nagabywany przedsiębiorca jak najszybciej przelał pieniądze na 
konto spółki reprezentowanej przez biznesmena. Całość dopełniało 
podpisane, jak się później okazywało fikcyjnej, umowy złotym dłu-
gopisem lub piórem pożyczanym przez naciągacza. Wydaje się, że 
gdyby nie zastosowanie presji czasu oraz posługiwanie się akceso-
riami autorytetu, oszustom nie udałby się taki proceder. 

O roli samochodu jako symbolu wysokiego statusu mogą świad-
czyć wyniki eksperymentu, w którym obserwowano reakcje kierow-
ców na spóźnianie się z ruszeniem przy zmianie świateł przez osobę w 
przeciętnym samochodzie albo poruszająca się nową, luksusową limu-
zyną. Stwierdzono, że w przypadku drogiego samochodu około 50% 
kierowców w żaden sposób nie sygnalizowało swojego niezadowole-
nia, natomiast czyniła to większość z nich, kiedy osoba poruszała się 
zwykłym autem (Doob i Gross, 1968). 

d/. Czynniki osobowościowe 
Odrębną grupę od zmiennych sytuacyjnych stanowią czynni-

ki osobowościowe. Na podstawie wieloletnich badań wykazano 
realny związek niektórych cech osobowości z tendencją do ulega-
nia wpływowi autorytetu, w tym autorytetu nieprawomocnego. 
Szczególnie silną zależność stwierdzono w przypadku takich czyn-
ników jak:  

� autorytaryzm 
� umiejscowienie kontroli  
� zaufanie interpersonalne 
� inteligencja społeczna 
� wrogość 
� poziom rozwoju moralnego. 
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W niniejszej pracy szczegółowo omówiony zostanie wpływ 
autorytaryzmu i umiejscowienia kontroli na podatność na wpływ 
autorytetu. 

 
8. Autorytaryzm  
Pojęcie autorytaryzmu jest dość złożone i często bywa w róż-

ny sposób rozumiane. W niniejszej pracy autorytaryzm jest defi-
niowany jako stała tendencja osobowościowa do bezrefleksyjnego 
konformizmu wobec autorytetów, sztywnej konwencjonalności 
oraz braku tolerancji dla odmienności i słabości (Korzeniowski, 
1999). Wykazano związek między autorytaryzmem a posłuszeń-
stwem wobec autorytetów nieprawomocnych (Elms i Milgram, 
1996). Blass (1995) na podstawie swojego badania stwierdził, że 
osoby w wyższym stopniu autorytarne przypisywały mniejszą od-
powiedzialność za cierpienie ucznia osobie badanej aplikującej 
wstrząsy elektryczne w opisanym wyżej badaniu Milgrama (1963). 

 
9. Umiejscowienie kontroli 
Umiejscowienie kontroli jest definiowane jako zgeneralizo-

wane oczekiwanie dotyczące związków przyczynowo-skutkowych 
między zachowaniem a wzmocnieniami (Rotter, 1966). Jest to wy-
miar osobowości przybierający formę kontinuum od zgeneralizo-
wanego poczucia kontroli zewnętrznej (external locus of control) do 
zgeneralizowanego poczucia kontroli wewnętrznej (internal locus of 
control). Umiejscowienie kontroli większości ludzi mieści się mię-
dzy tymi ekstremizmami. W przypadku zewnętrznego umiejsco-
wienie kontroli skutki działań są oceniane jako niezależne od pod-
jętych zachowań, natomiast wewnętrzne poczucie kontroli charak-
teryzuje się ocenianiem skutków działań jako bezpośrednio zwią-
zanych z postępowaniem. Wewnętrzne umiejscowienie kontroli 
sprzyja zatem braniu odpowiedzialności za własne postępowanie.  

W związku z tym, można oczekiwać, że osoby o bardziej ze-
wnętrzny umiejscowieniu kontroli będą częściej wypełniać polece-
nia autorytetów, nawet jeśli będą one sprzeczne z ich poglądami. 
Wykazano istnienie związku pomiędzy przekonaniem o zewnętrz-
nym umiejscowieniu kontroli a posłuszeństwem wobec autoryte-
tów (Avtgis, 1998). Ponadto stwierdzono, że w przypadku osób o 
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wewnętrznym umiejscowieniu kontroli status społeczny autorytetu 
ma niewielki wpływ na posłuszeństwo wobec niego, natomiast 
osoby o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli istotnie częściej 
ulegają wpływowi autorytetu o wysokim statusie niż o statusie ni-
skim (Miller, 1975).  

 
10. Techniki obrony przed autorytetem nieprawomocnym 
Przede wszystkim należy stwierdzić, że w badaniach nad 

technikami wpływu społecznego wyraźnie zaniedbywanym obsza-
rem jest obrona przed nimi. Nie inaczej jest w przypadku obrony 
przed wpływem nieprawomocnego autorytetu. Dobrze przebadana 
została skuteczność inokulacji (McGuire, 1964) oraz ostrzeżenia 
(Papageorgis, 1968; Petty i Cacioppo, 1977, 1979).  

Ostrzeżenie 
Wyróżnia się dwa główne rodzaje ostrzeżenia - ostrzeżenie o 

intencji manipulacji oraz ostrzeżenie o zmanipulowanej informacji 
(Jacks i Cameron, 2001). W przypadku pierwszego typu ostrzeżenia 
stwierdzono jego wysoką skuteczność. Ostrzeżenie o zmanipulo-
wanej informacji może natomiast prowadzić do odporności na ma-
nipulację, ale w niektórych sytuacjach również sprzyjać uleganiu 
(Cialdini i Petty,1981). Największą wadą oby typów ostrzeżeń jest 
ich krótkotrwała skuteczność. 

 
11. Inokulacja 
Geneza zastosowania inokulacji jako techniki obrony przed 

autorytetem nieprawomocnym jest związana z badaniami McGu-
ire’a (1964) dotyczącymi uodparniania na kontrpropagandę. W 
oparciu o wyniki badaczy z Yale, zgodnie z którymi argumentacja 
dwustronna skuteczniej uodparnia na kontrargumentację niż jed-
nostronna, McGuire zaproponował technikę inokulacji bardzo zbli-
żoną w założeniach do szczepienia znanego z medycyny. Badacz 
uważał, że poprzez dostarczenie złagodzonej próbki kontrargu-
mentów możliwe jest nauczenie osoby badanej samodzielnego 
zwalczania argumentów kontrpropagandy. We wczesnych bada-
niach stwierdzono, że inokulacja okazała się skuteczniejsza i dawa-
ła bardziej trwałe efekty niż ostrzeżenie. Zdaniem autora techniki 



214 
 

uodparnianie powinno opierać się na dwóch czynnikach (McGu-
ire,1964): 

� wzbudzeniu motywacji do obrony – z czym wiąże się ko-
nieczność wskazania na intencję manipulacji oraz udowodnienia 
podatności na manipulację 

� dostarczenia możliwości obrony – dotyczącego zapewnie-
nia narzędzia pozwalającego odróżnić akceptowalny wpływ od 
manipulacji. 

Na podstawie propozycji McGuier’a - Sagarin i współpracownicy 
(2002) zaproponowali algorytm, którego zastosowania pozwala ustalić 
czy osoba jest autorytetem prawomocnym. Idea algorytmu opiera się 
na odwróceniu uwagi od symboli autorytetu ku jego istocie, a więc 
uzyskaniu odpowiedzi na dwa pytania: 

1. Czy osoba jest w ogóle ekspertem? Udzielenie pozytywnej 
odpowiedzi na to pytanie jest związane ze spełnieniem kryterium au-
tentyczności i wiarygodności, opisanych na początku niniejszej pracy.  

2. Czy osoba jest ekspertem w danej dziedzinie? Stwierdze-
nie, że osoba jest ekspertem w danej dziedzinie jest tożsame ze 
spełnieniem kryterium dziedziny kompetencji oceny podmiotu ja-
ko autorytetu. 

W celu weryfikacji skuteczności algorytmu Sagarin i współ-
pracownicy (2002) przeprowadzili eksperyment na próbie 320 osób. 
Każdy z badanych został losowo przydzielony do jednej z czterech 
grup, dwóch kontrolnych i dwóch eksperymentalnych. W grupie 
pierwszej, pełniącej funkcję grupy kontrolnej, której nie dostarczo-
no algorytmu. badani dokonywali ogólnej oceny reklam. Druga 
grupa kontrolna analizowała reklamy pod kątem zastosowanych w 
nich kolorów, na podstawie dostarczonych wcześniej wytycznych. 
Osoby przydzielone do pierwszej grupy eksperymentalnej w 
pierwszej kolejności dokonywały refleksji nad własną podatnością 
na wpływ, następnie dostarczano im algorytm. Osobom z drugiej 
grupy eksperymentalnej najpierw demonstrowano ich podatność 
na wpływ, a w następnej kolejności dostarczano algorytm. Należy 
zauważyć, że tylko wobec osób z drugiej grupy eksperymentalnej 
zastosowano technikę inokulacji, gdyż po pierwsze wzbudzono w 
nich motywacje do obrony przed nieprawomocnym wpływem po-
przez ukazanie ich własnej podatności, a po drugie im dostarczono 
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możliwości obrony dzięki dostarczonemu algorytmowi. Wykaza-
no, że osoby z grup eksperymentalnych były mniej podatne na per-
swazję autorytetów nieprawomocnych oraz bardziej ulegały 
wpływowi autorytetów prawomocnych. Stwierdzono, że inokula-
cja była istotnie skuteczniejsza niż refleksja nad podatnością na 
wpływ połączona z dostarczeniem algorytmu.  

Na temat mechanizmu skuteczności techniki inokulacji wy-
ciągnięto wniosek, że zastosowanie algorytmu przyczynia się do 
wzrostu zauważania zastosowania manipulacji, co przyczynia się 
do mniejszego ulegania perswazji. Funkcję mediatorów tej zależno-
ści pełnią reakcje poznawcze i afektywne. Stwierdzono, że do-
świadczenie własnego ulegania wpływowi bezpośrednio oddziału-
je na spadek ulegania perswazji, a nie jest zapośredniczone przez 
zauważanie manipulacji, które jest efektem stosowania algorytmu. 

 
Podsumowanie 
Postępowanie zgodne z poleceniami prawomocnych autory-

tetów zapewnia utrzymanie porządku społecznego i sprawne 
funkcjonowanie instytucji oraz pozwala uchronić jednostkę przed 
podejmowaniem błędnych decyzji. Jednakże uwarunkowania sytu-
acyjne i osobowościowe przyczyniają się do wzrostu bezrefleksyj-
nego ulegania wpływowi autorytetów. W związku z tym, koniecz-
ne są dalsze badania nad ostrzeżeniem, techniką inokulacji oraz 
innymi metodami identyfikacji autorytetów prawomocnych i nie-
prawomocnych. Pozostaje mieć nadzieję, że w najbliższym czasie 
podjęte zostaną intensywniejsze starania, mające na celu opraco-
wanie takich metod.  

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono problem autorytetu jako narzędzia 

wywierania wpływu społecznego. Na podstawie przeglądu badań do-
konano szczegółowego omówienia sytuacyjnych oraz osobowościo-
wych uwarunkowań ulegania wpływowi autorytetu. Zwrócono szcze-
gólną uwagę na rolę osobowości autorytarnej, umiejscowienie kontroli 
oraz stosowane symbole autorytetu. Zaproponowano kryteria oceny 
podmiotu jako autorytetu oraz omówiono zbieżne z nimi metody 
obrony przed fałszywym autorytetem. Szczegółowo przedstawiono 
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techniki sekwencyjne, oparte na wzbudzeniu motywacji do przeciw-
stawienia się wpływowi oraz dostarczaniu narzędzi pozwalających 
odróżnić akceptowalny wpływ od manipulacji.  

 
Abstract 
Authority as an instrument of social influence: analysis and resistance 
The aim of this study is to draw up a problem of authority as 

an instrument of social influence. The conditions such as authori-
tarian personality, locus of control and symbols of authority that 
strengthen obedience to authority are discussed. There are pre-
sented criteria of legitimate vs illegitimate authority evaluation and 
the methods of resistance to deceptive persuasive authority influ-
ence composed of two conceptual features: perceived undue ma-
nipulative intent of the source of the appeal and perceived personal 
vulnerability to such manipulation. 
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Magdalena Skolimowska (UWM) 

 
Autorytet w dobie postmodernizmu 

 
Wyjaśnienie pojęć 
Terminy, autorytet i postmodernizm, w zależności od kontek-

stu mogą odnosić się do innych rzeczy czy zjawisk, wymagają za-
tem sprecyzowania, aby jasne było, w jakim sensie zostaną użyte w 
niniejszym artykule. Pojęcie autorytet posiada szeroki wachlarz 
znaczeń. Z łaciny „auctoritas” oznacza poręczenie, porękę, uwie-
rzytelnienie, a w znaczeniu dalszym wzór, przykład, powagę, zna-
czenie, wpływ, godność, jak również radę, namowę, wolę, uchwałę, 
orzeczenie1. Słownik Języka Polskiego wyjaśnia pojęcie autorytet 
dwojako: „ogólnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie” lub 
„człowiek, instytucja, doktryna, pismo itp. cieszące się w jakiejś 
dziedzinie lub w opinii pewnych ludzi szczególnym uznaniem, 
poważaniem”2. Używając pojęcia autorytet będę miała zatem na 
myśli osoby znaczące, które poprzez wzór, przykład życia czy po-
siadane kompetencje wywierają istotny i pozytywny wpływ na in-
nych stanowiąc zachętę do działania, punkt odniesienia przy wy-
borze konkretnych wartości czy przyjęciu określonych postaw. 
Mam na myśli zarówno osoby, instytucje występujące w życiu pu-
blicznym jak i takie, które jako autorytet odbierane są jedynie przez 
wąską grupę ludzi czy nawet pojedyncze osoby.  

Pojęcia „postmodernizm” można rozpatrywać w różnych 
kontekstach: zarówno społecznym, jak również filozoficznym i ar-
tystycznym. Zostawiając na boku możliwość różnych wyjaśnień, 
chciałabym zwrócić uwagę na postmodernizm jako trend kulturo-
wy, pewną postawę odznaczającą się charakterystycznym pojmo-
waniem rzeczywistości3. Zatem pewien stan rzeczy zapoczątkowa-

                                                 
1 Por. Słownik łacińsko – polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1996, s. 59. 
2 Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 96 
3 Por. R. Hajduk. Czynić prawdę. Elementy teologii pastoralnej fundamen-

talnej. Olsztyn 2010, s. 123 – 124. 
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ny w historii, nadal trwający i wywierający wpływ na rozumienie 
świata i człowieka. 

 
1. Postmodernistyczna rzeczywistość 
Myśl postmodernistyczna nie jest jednolita. Możliwe jest jednak 

nakreślenie pewnych elementów wspólnych. Ograniczę się do przed-
stawienia jedynie tych, które są istotne dla prezentowanego tematu. 
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów postmoderni-
zmu zdaje się być odrzucenie obiektywnej prawdy, dobra czy piękna. 
Według postmodernistów nie istnieją treści, które można by było ogło-
sić jako obiektywne4. Również samo poszukiwanie prawdy jawi się 
jako wysiłek pozbawiony sensu. Każde ludzkie poznanie może zostać 
zakwestionowane, co, według postmodernistów, dobrze obrazuje za-
łamanie się epoki nowożytnej i jej przekonania o kluczowej roli rozumu 
ludzkiego w poznaniu świata i człowieka5. Rozum ludzki spostrzegany 
jest jako niezdolny do obiektywnego ujmowania rzeczywistości. Kwe-
stionowanie zaś zdolności rozumu człowieka stanowi fundament dla 
przyjęcia założenia o wielości prawd6. Jan Paweł II w encyklice Fides et 
Ratio zauważa, że: „Ogólnie rzecz biorąc mamy dziś do czynienia z 
powszechną nieufnością wobec twierdzeń o charakterze ogólnym i 
absolutnym, wyrażaną zwłaszcza przez zwolenników poglądu, że 
prawda jest wynikiem umowy, a nie uznania przez rozum rzeczywi-
stości obiektywnej”7. Papież zwraca również uwagę na fakt, że rola 
ludzkiego rozumu zostaje zredukowana do pomocnego narzędzia w 
osiąganiu bieżących celów, korzyści czy też sprawowania władzy. Ro-
zum przestaje już szukać prawdy i ostatecznego celu oraz sensu ludz-
kiej egzystencji. Miarą jego znaczenia staje się użyteczność. W konse-
kwencji człowiek doświadcza nihilizmu. Nie mając szans na poznanie 
obiektywnej prawdy, życie człowieka zostaje sprawdzone do szukania 

                                                 
4 Por. R. Skowronek. Dobro w czasach postmoderny. Etyka postmodernizmu 

a nauczanie moralne Jana Pawła II. Katowice 2007, s. 31. 
5 Por. R. Hajduk, jw. s. 124. 
6 Por. Z. Sareło, Postmodernistyczny styl życia I myślenia. [w:] Postmodernizm. 

Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Red. Z. Sareło. Poznań 1995, s. 10. 
7 Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio, nr 56. 
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wrażeń oraz doświadczeń, których rysem charakterystycznym jest 
przemijalność8. 

Z zagadnieniem prawdy ściśle wiąże się problem wolności 
człowieka. Istotę wolności ujmowanej przez pryzmat chrześcijaństwa 
określił Jan Paweł II pisząc w encyklice Veritatis Splendor: „ Według 
wiary chrześcijańskiej i nauki Kościoła tylko wolność podporządko-
wana Prawdzie prowadzi osobę ludzką ku jej autentycznemu dobru. 
Dobrem osoby jest istnienie w Prawdzie i czynienie Prawdy”9. Dla 
postmodernistów relacja między prawdą a wolnością nie istnieje. 
Wolność pojmowana jest przede wszystkim w sposób absolutny, po-
zostaje nieskrępowana przez obiektywną prawdę oraz wartości. Ce-
chą charakterystyczną wolności w rozumieniu postmodernistycznym 
jest brak jakichkolwiek nakazów i zakazów. Wolność jest zarówno 
„wolnością od”, jak i „wolnością do”10. Jest zatem nieograniczona, 
cechuje się subiektywizmem, zostaje pozbawiona obiektywnych fun-
damentów. Propagowanie idei nieograniczonej wolności człowieka 
ma, zdaniem postmodernistów, chronić ludzką indywidualność11. 

Przekonanie o braku prawdy obiektywnej oraz kwestiono-
wanie zdolności rozumu ludzkiego prowadzi również do zanego-
wania obiektywnych wartości, a wręcz głoszenia tezy, że ustana-
wianie kodeksów etycznych jest dla człowieka szkodliwe, gdyż 
narzucone z góry, przez czujących się lepszymi w kwestii poznania 
etyków, doprowadziły jedynie wyniszczenia rzeczywistego życia 
moralnego12. Postmoderniści domagają się wyzwolenia człowieka 
od przemocy, jaką, w ich uznaniu, stosują społeczne elity13. Stąd też 
za najważniejsze narzędzia poznania rzeczywistości zostaje uznane 
ludzkie doświadczenie wraz z intuicją. Decyzja co jest dobrem a co 
złem należy do człowieka. Przestaje zatem mieć znaczenie Dekalog 
czy inne kodeksy etyczne. Ludzkie sumienie nie jest już głosem 
rozbrzmiewającym w sercu człowieka i wzywającym do czynienia 

                                                 
8 Tamże, nr 46; 47. 
9 Jan Paweł II. Encyklika Veritatis Splendor, nr 84. 
10 Por. R. Hajduk. jw. s. 127. 
11 Por. P. Bortkiewicz. Postmodernistyczna destrukcja kultury moralnej. [w:] 

Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Red. Z. Sareło. Poznań 1995, s. 38. 
12 Por. Z. Sareło. jw. s. 15 – 16. 
13 Tamże, s. 22. 
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dobra i unikania zła14, staje się natomiast instancją samowolnie 
orzekającą co jest dobre a co złe. Różne tradycyjne wartości podle-
gają indywidualizacji nabierając takiego znaczenia, jakie człowiek 
sam im nada15. Przy czym liczą się głównie wrażenia i konsump-
cyjny styl życia. Stąd trafne wydaje się porównanie takiego stanu 
rzeczy do zakupów w supermarkecie, gdzie człowiek może prze-
bierać w niezliczonej ilości produktów i wybierać tylko te, które 
zechce16. 

W dobie postmodernizmu Bóg zostaje odrzucony, religia 
uznana za niepotrzebną, a wręcz szkodliwą, co zostaje uargumen-
towane poprzez ukazywanie jedynie szkodliwych skutków oddzia-
ływania systemów religijnych. Podkreśla się, że głoszona przez re-
ligie etyka oraz określony sposób myślenia spowodował nieszczę-
ścia dotykające wiele społeczeństw17. Pojawia się zatem stwierdze-
nie głoszące śmierć Boga. Jak zauważa jednak ks. Bogusław 
Drożdż, stąd już tylko krok, aby ogłosić również śmierć człowieka, 
gdyż negowanie Boga będącego Zasadą i Celem, prowadzi do alie-
nacji samego człowieka18. 

W związku z powyższym, dla postmodernistów kluczowe 
znaczenie odgrywa tolerancja. Nie należy zatem głosić, że jakich-
kolwiek poglądy, zarówno religijne jak i społeczne czy też poli-
tyczne, są obiektywnie prawdziwe, aby tym samym nie podważać 
opinii innych osób czy instytucji19. Skoro nie ma prawdy obiektyw-
nej a człowiek jest totalnie wolny, należy uznać wszelkie postawy, 
zachowania czy wartości za dopuszczalne. 

 
 
2. Autorytet niepotrzebny? 

                                                 
14 Por. Sobór Watykański II. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele w świecie 

współczesnym „Gaudium et spes”. nr 16. Wrocław 2005. 
15 Por. R. Hajduk. jw. s. 126. 
16 Por. A. Zellma. Fenomen autorytetu w perspektywie kultury „instant”. 

[w:] „Ełckie Studia Teologiczne” nr 3 (2002), s. 137. 
17 Por. R. Hajduk. jw. s. 124 -125. 
18 Por. B. Drożdż. Wychowawcza funkcja Kościoła w społeczeństwie plurali-

stycznym. Studium pastoralne. Legnica 1997, s. 42. 
19 Por. R. Hajduk. jw. s.129. 
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Na tle powyższych rozważań odpowiedź na pytanie o rolę auto-
rytetu, spostrzeganą przez pryzmat postmodernizmu, zdaje się być 
oczywista. W świecie bez prawdy, bez obiektywnych wartości, a z ab-
solutną wolnością, znaczenie autorytetów zostaje zanegowane. 

Odrzucenie tradycyjnych autorytetów jest po pierwsze kon-
sekwencją zaprzeczenia istnienia prawdy obiektywnej. W ślad za 
tym idzie bowiem odrzucenie osób i instytucji, które głoszą praw-
dy obiektywne i które można by nazwać autorytetami20. Zdaniem 
postmodernistów powoływanie się na nią jest sposobem za pomo-
cą, którego autorytety chcą zniewolić innych oraz dokonać jedynie 
realizacji własnych celów21. Dostrzeganie w autorytecie źródła za-
grożeń koresponduje z myślą Charles’a Percy Snow, pisarza i kry-
tyka kultury, który zauważa: „Myśląc o długiej i mrocznej historii 
ludzkości, można znaleźć więcej zbrodni popełnionych w imię po-
słuszeństwa, niż w imię buntu”. Okrucieństwa jakie zapisały się na 
kartach ludzkich dziejów tj. zagłada Żydów, zrzucenie bomy ato-
mowej na Hiroszimę i Nagasaki czy totalitaryzm, zdają się po-
twierdzać myśl pisarza. Tzw. autorytety pociągnęły za sobą rzeszę 
ludzi, ale ku złemu. Na rozkaz Hitlera sprawującego legalną wła-
dzę w Niemczech dokonano straszliwych zbrodni. Pod przywódz-
twem Benito Mussoliniego we Włoszech krwawo zwalczano opo-
zycję. Na rozkaz Stalina NKWD posługiwało się ogromnymi repre-
sjami zarówno wobec własnych obywateli jak i poza granicami kra-
ju. Przykładów można by było mnożyć. 

Z niepokojem można również przyjąć wyniki badań psycho-
logicznych, które ukazują uległość człowieka wobec autorytetów, 
nawet wówczas, gdy ten wydaje okrutne rozkazy. Otóż w latach 
1965 i 1974 Stanley Milgrame przeprowadził badania. W odpo-
wiednio zaaranżowanej sytuacji, badani wcielając się w rolę na-
uczyciela wymierzali „uczniom” kary za popełnione błędy w po-
staci wstrząsów elektrycznych. „Nauczyciele” przed rozpoczęciem 
badania na własnej skórze odczuwali ból wywołany wstrząsem o 
napięciu 45 V. Zdawali sobie zatem sprawę jaki ból będą zadawać 
„uczniom” za popełniane błędy. Poinstruowani byli również, że za 

                                                 
20 Por. R. Skowronek. jw. s. 31 -32. 
21 Por. R. Hajduk. jw. s. 127. 
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każdy kolejny błąd natężenie wstrząsu elektrycznego będzie wzra-
stało, aż do osiągnięcia maksymalnego progu 450 V. Nad przebie-
giem całego zadania czuwał eksperymentator pełniący rolę pra-
womocnego autorytetu. To on podawał wszelkie reguły, dokony-
wał rzutu kostką, która miała zdecydować o przydziale ról ( rzut 
kostką był tak naprawdę sfałszowany), a kiedy badani mieli wątpli-
wości co do wykonania kolejnego wstrząsu polecał im dokończenie 
zadania. „Nauczyciele” przekonani byli, że biorą udział w badaniu, 
który ma celu ustalenie wpływu kar na uczenie się. Tymczasem rze-
czywistym celem było ukazanie jak wiele osób podporządkuje się 
poleceniom autorytetu i zada „uczniowi” bolesne wstrząsy prądem. 
Wyniki przeprowadzonego i powtarzanego w różnych wariantach 
badania nie brzmią optymistycznie. Otóż co najmniej połowa, a w 
niektórych przypadkach nawet większość badanych, mimo świado-
mości zadawanego bólu, ulegała poleceniom eksperymentatora rażąc 
„uczniów” prądem o maksymalnym stężeniu 450 V22. 

Wyniki przeprowadzonych badań mogą służyć jako argu-
ment na potwierdzenie założenia, że autorytet jest nie tylko lu-
dziom niepotrzebny, a stanowi wręcz, jak postulują postmoderni-
ści, źródło licznych zagrożeń. W świetle tychże wyników oraz do-
świadczeń chociażby XX wieku, czasu I i II wojny światowej oraz 
totalitaryzmu zanegowanie autorytetów może wydawać się uza-
sadnione. Nieuchronnie rodzą się pytania: Co spowodowało, że 
uczestnicy badania posłusznie wykonywali polecenia eksperymen-
tatora zadając ból niewinnym osobom? Dlaczego ludzie słuchają 
autorytetów nawet wówczas, gdy ci polecają wykonie całkowicie 
niemoralnych czynów czy wręcz okrutnych zbrodni? Odpowiedź 
na te pytania nie jest łatwa i oczywista. Próby wyjaśnienia wyni-
ków badań i mrocznych wydarzeń w dziejach ludzkości należałby 
podjąć w osobnym artykule. W tym miejscu nasuwa się jednak 
jeszcze jedna seria pytań: Czy autorytet jest jedynie źródłem zagro-
żeń? Czy człowiek powinien zdać się tylko na własne doświadcze-
nie i intuicje, tak jak chcą tego postmoderniści, odrzucając wszelkie 
autorytety? 

                                                 
22 Por. S. A. Rathus. Psychologia współczesna. Gdańsk 2004, s. 76 -78. 



227 
 

Przyjęcie założenia o absolutnej wolności człowieka nie tylko 
zezwala na nieskrępowane postępowanie człowieka dorosłego, ale 
również nie pozostaje obojętne wobec kwestii wychowania dzieci. 
Dzieci i młodzież, zdaniem postmodernistów, mają prawo decy-
dować sami o sobie, a autorytety posługując się przemocą i domi-
nacją stanowią przeszkodę w rozwoju osobowości. Miejsce autory-
tetu zajmuje doświadczenie samego dziecka23. Idee tego typu bar-
dzo wyraźnie zostają zaprezentowane przez nurt edukacyjny zwa-
ny antypedagogiką, który narodził się Stanach Zjednoczonych w 
pierwszej połowie XX wieku, do Europy trafił w roku 1975 a do 
Polski w 198524. Antypedagogika neguje przede wszystkim wpływ 
rodziców na wychowanie, odmawiając im prawa do decydowania 
co dla dziecka jest dobre. Relacji między dzieckiem a rodzicem nie 
należy, postulują antypedagodzy, opierać na autorytecie. Dzieci 
mają być pełnoprawnymi partnerami rodziców, którzy bez zastrze-
żeń zaakceptują tożsamość dziecka zgodną z jego własnym po-
strzeganiem25. Eksponowanie praw dziecka do decydowania o so-
bie, podkreślania jego podmiotowości przybiera postać atrakcyjnie 
brzmiących haseł. Jednakże pod nimi kryje się zanegowanie roli 
rodziców, wychowawców i innych instytucji w procesie wycho-
wawczym. Ich autorytet zostaje przekreślony. 

Ojciec Jan Góra wspominając czas własnej młodości podkre-
śla, że autorytet związany był z licznymi wymiarami i płaszczy-
znami życia: osobistymi, indywidualnymi, społecznymi oraz „pio-
nowymi” i „poziomymi”. Dostrzega, że autorytetami byli: ojciec, 
nauczyciel, ksiądz czy jakkolwiek inna osoba stojąca ponad nim. 
Zauważa również obecnie odmienne podejście młodzieży wzglę-
dem autorytetów. Ich miejsce, twierdzi, zajął pragmatyzm i utylita-
ryzm26. Współcześnie dość często można usłyszeć opinie wskazują-
ce na kryzys czy wręcz upadek autorytetów. Czy jednak doświad-

                                                 
23 Por. R. Skowronek. jw. s. 79. 
24 Por. A. Bławat. Antypedagogika. Postmodernistyczne zakwestionowanie 

wychowania. [w:] Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Red. Z. Sare-
ło, Poznań 1995, s. 42. 

25 Tamże, s. 45. 
26 Por. J. Góra. Od kultury winy do kultury wstydu. Młodzi wobec autoryte-

tów. [w:] „Ethos” nr 37 (1997), s. 143; 148.  
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czany kryzys jest równoznaczny z brakiem potrzeby autorytetów w 
ogóle? Czy autorytety są jedynie źródłem zagrożeń? Czy dla ludzi 
doby postmodernizmu autorytety rzeczywiście nie mają żadnego 
znaczenia? 

 
3. Autorytet potrzebny „od zaraz” 
W roku 1996 redaktorzy czasopisma Ethos przygotowali, na 

potrzeby kolejnego wydania kwartalnika, bardzo krótką ankietę, 
której pytania dotyczyły pojmowania autorytetów, zgody bądź nie 
na przypuszczenie, że nastąpiło osłabienie roli autorytetu oraz 
ustalenia czy istnieją autorytety niekwestionowane i czy takich dziś 
potrzebujemy. Mimo różnic zarówno w pojmowaniu, jak i przypi-
sywaniu wartości autorytetom, jedna kwestia została wyraźnie 
podkreślona przez respondentów: ludzie w dalszym ciągu potrze-
bują autorytetów27.  

Mimo upływu lat sytuacja wydaje się nie ulegać zmianie. 
Otóż w 2009 roku Centrum Badań Opinii Społecznych przeprowa-
dziło badanie na temat: Wzory i autorytety Polaków. Mimo, że tyl-
ko 48% Polaków zadeklarowało, że w ich życiu jest lub była osoba, 
którą mogą uznać za autorytet, a jeszcze mniejszy procent respon-
dentów dostrzega autorytety w życiu publicznym (35%), to aż 74% 
ankietowanych uznało, że ważne jest posiadanie w życiu osób, któ-
re będą wzorem i które można naśladować28. Potrzeba autorytetu 
zostaje potwierdzona. 

Wobec założeń postmodernistów o zagrożeniach jakie niesie 
autorytet w wychowaniu, warto wskazać wartość posiadania w 
życiu osób znaczących podkreślaną przez psychologię rozwojową. 
Na kolejnych etapach życia autorytet odgrywa różne role, niemniej 
okazuje się niezbędny dla prawidłowego rozwoju. We wczesnym 
dzieciństwie uznanie autorytetu rodziców m.in. pozwala dziecku 
czuć się bezpiecznie, gdyż umożliwia przyjęcie zasad, reguł wpro-
wadzonych przez rodziców oraz uzdalnia do ich przestrzegania 
nawet wówczas, gdy dziecko przez dłuższy czas pozostaje poza ich 

                                                 
27 Por. Ankieta Ethosu. Czy kryzys autorytetu? [w:] „Ethos” nr 37 (1997), s. 171 – 172. 
28 Por. M. Herrman. Wzory i autorytety Polaków [w:] 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_134_09.PDF, 03. 03. 2014. 
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bezpośrednim wpływem29. Autorytet postrzegany jest jako źródło 
wielkich szans rozwojowych szczególnie w okresie szkolnym30. 
Osoby znaczące spełniają również ważne zadanie w czasie adole-
scencji, gdy młody człowiek potrzebuje autorytetu, który pomógłby 
mu w konfrontowaniu własnej, często nierealistycznej wizji świata, 
budowanej coraz częściej na kruchym fundamencie informacji pły-
nących ze środków masowego przekazu z rzeczywistością31. Bar-
dzo mocno zostaje również podkreślona potrzeba autorytetu w 
procesie formowania tożsamości adolescenta. Znajdując się w tym 
czasie na etapie tożsamości rozproszonej, młody człowiek potrze-
buje wokół siebie osób, którzy będą wzorem postępowania oraz 
wyznaczać będą jasne reguły, zasady. Wewnętrzne wzorce młode-
go człowieka są dopiero budowane, dlatego autorytet pomaga 
uchronić adolescenta przed różnymi zagrożeniami jakie niesie ten 
szczególny czas32. 

Słuszne jest spostrzeżenie, że autorytet w wychowaniu nie 
może rościć sobie prawa do bycia autorytetem absolutnym, co nie-
uchronnie wiodłoby do depersonalizacji wychowanka33. Jednakże 
rola autorytetu w wychowaniu jest niezastąpiona, co mocno pod-
kreśla Giussani pisząc: „Proces wychowawczy bez autorytetu jest 
niemożliwy, jako, że tego kto ma być wychowywany, pozostawia 
samego. Samego, tzn. wyposażonego przez własne ograniczenia po 
to, aby własne ograniczenie przezwyciężyć. Podobny proces wy-
chowawczy jest zresztą niemożliwy także praktycznie: gdyż nie-
możliwe jest, by nasze człowieczeństwo nie zostało pociągnięte 
przez coś innego, niż przez siebie samo”34. 

Trudno również wyobrazić sobie życie w społeczeństwie bez 
odniesienia do autorytetów. Dla pomyślnego przebiegu procesu 
kształcenia i wychowania w szkole potrzebny jest autorytet na-
uczyciela. Kiedy udajemy się do lekarza, zdajemy się na jego auto-

                                                 
29 Por. A. I. Brzezińska. Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psy-

chologia rozwojowa. Sopot 2013, s. 180. 
30 Tamże, s. 274 – 275. 
31 Tamże, s. 367. 
32 Por. A. I. Brzezińska. jw. s. 373. 
33 Por. W. Starnawski. Prawda jako zasada wychowania. Warszawa 2008, s. 430. 
34 L. Giussani. Doświadczenie jest drogą do prawdy. Kielce 2003, s. 45. 
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rytet jako profesjonalisty w swojej dziedzinie. Podobnie ma się 
rzecz na wielu innych płaszczyznach codziennego życia.  

 
4. Jaki autorytet? 
Wobec powyższego uzasadnione jest stwierdzenie, że czło-

wiek doby postmodernizmu w dalszym ciągu potrzebuje autoryte-
tów i jego obecność w życiu okazuje się wręcz niezbędna. Kluczo-
wą kwestią pozostaje pytanie: Jakich autorytetów potrzebujemy? 
Wartym podkreślenia jest fakt, że znaczna część respondentów w 
wyżej wspomnianym badaniu przeprowadzonym przez Ethos 
uznała za autorytet Boga35. W chrześcijaństwie właśnie Bóg jest 
Najwyższym Autorytetem. W świecie, gdzie szukamy autorytetów, 
a jednocześnie coraz częściej nie potrafimy ich wokół siebie do-
strzec, Bóg jest tym autorytetem, który dla człowieka jest potrzebny 
najbardziej, jako, że jest autorytetem bezwzględnym. Bóg będąc 
Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem, jest źródłem i jednoczesnym 
spełnieniem dla autorytetów. Bez odniesienia do Boga, autorytety 
przestają być wyraźne i przejrzyste, pojawia się natomiast prezen-
towania zła jakby było dobrem36.  

W codziennym życiu potrzebujemy również wśród ludzi 
prawdziwych autorytetów. Stwierdzenie, które wydaje się oczywi-
ste nie tak łatwo sprecyzować. Co bowiem kryje się pod pojęciem 
prawdziwy autorytet? Zapewne można przytaczać wyniki różnych 
badań, które próbują ustalić jakie cechy powinien posiadać praw-
dziwy autorytet. Pośród licznych cech wydaje się kluczowe spo-
strzeżenie, że najbardziej potrzebujemy autorytetów wiarygod-
nych, pociągających ku autentycznym wartością, takich które żyją 
zgodnie z tym co mówią37. Wszak jak głosi łacińska sentencja: Ver-
ba docent, exempla trahunt. Prawdziwy autorytet nie ma nic 
wspólnego z autorytarnym przywódcą nadużywającym władzy 
dla realizacji własnych interesów. 

Potrzebujemy również autorytetów moralnych na których 
miano mogą zasłużyć sobie ci, którzy potrafią całym sobą stanąć w 

                                                 
35 Por. Ankieta Ethosu. Czy kryzys autorytetu? jw. s. 172. 
36 Por. A. Zellma. jw. s. 140. 
37 Tamże, s. 140. 



231 
 

sprawie dobra innych przy jednoczesnym zaakceptowaniu godno-
ści każdego człowieka, nawet, gdy ten posiada odmienne zdanie38. 
Co nie oznacza jednak pobłażliwości i braku wymagań. Zdaje się, 
że prawdziwy i potrzebny współczesnemu światu autorytet to taki, 
który z jednej strony stawia wymagania innym, z drugiej zaś sam 
odznacza się determinacją, odwagą i konsekwencją przy obronie 
wartości uniwersalnych39. 

Podejmując się polemiki z założeniem postmodernistów na 
temat autorytetu, który pod przykrywką prawdy obiektywnej re-
alizuje jedynie własne i często tragiczne w skutkach interesy, warto 
wskazać na przykład takich postaci w ludzkiej historii, które wy-
raźnie ukazują, że można być autorytetem pociągającym ku do-
bremu. Do sztandarowych już postaci, które są bliskie naszym cza-
som należą takie osoby jak: bł. Matka Teresa z Kalkuty, bł. Jan Pa-
weł II czy Mahatma Gandhi. Warto wspomnieć również takie po-
stacie jak: Janusz Korczak, Tadeusz Kotarbiński, Maria i Stanisław 
Ossowscy czy bł. Urszula Ledóchowska oraz wiele innych pięk-
nych osób, które własną postawą pokazywały dobre życie i ku do-
bru pociągały. Zapewne istnieją takie osoby również w naszym 
codziennym życiu, nie znane nikomu z imienia i nazwiska. 

 
Podsumowanie 
Postmodernizm proponuje współczesnemu człowiekowi ży-

cie bez obiektywnej prawdy, dobra i piękna. Człowiek, pozbawio-
ny obiektywnych fundamentów własnej egzystencji, żyje pośród 
chaosu i pomieszania dobra ze złem. Uznany za samowystarczalną 
jednostkę, ma dokonywać w świecie pluralizmu sam z siebie ni-
czym nieskrępowanych wyborów bez odnoszenia się do jakich-
kolwiek wzorów. Postmoderniści zakładają, że nie potrzebuje auto-
rytetu rodziców, wychowawców, ludzi nauki i twórców kultury 
ani tym bardziej jakichkolwiek instytucji głoszących prawdy obiek-
tywne. Odrzucając wszelkie autorytety, uznaje je wręcz za zagro-
żenie dla człowieka, podkreślając, że autorytety posługując się 

                                                 
38 Z. Chlewiński. jw. s. 166. 
39 E. Podrez. Autorytet w czasie pluralizmu i tolerancji. [w:] „Ethos” nr 37 

(1997), s.189. 
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prawdą obiektywną realizują jedynie własne interesy i dokonują 
nijako gwałtu na wolność człowieka. Stanowisko postmodernistów 
wydaje się być jednostronne. Okazuje się bowiem, że zarówno de-
klarowane przez ludzi potrzeby, jak i założenia takich nauk jak 
psychologia, pedagogika czy teologia jasno ukazują zupełnie od-
mienny stan rzeczy. Zauważalny kryzys autorytetów nie jest rów-
noznaczny z zanegowaniem roli autorytetów w naszym życiu. 
Człowiek w dobie postmodernizmu w dalszym ciągu potrzebuje 
prawdziwych autorytetów na każdym etapie życia. Jego obecność 
w życiu jest wręcz niezbędna. 

 
Abstrakt 
Autorytet w dobie postmodernizmu 
Myśl postmodernistyczna kwestionuje istnienie obiektywnej 

prawdy, dobra i piękna. Samo ich poszukiwanie jawi się jako wysiłek 
pozbawiony sensu. Ludzkiemu rozumowi odmawia się zdolności do 
obiektywnego ujmowania rzeczywistości. Za najważniejsze narzędzia 
poznania zostaje uznane ludzkie doświadczenie i intuicja, a człowieka 
postrzega się jako samowystarczalną jednostkę, która w świecie plura-
lizmu może dokonywać niczym nieskrępowanych wyborów bez po-
trzeby odnoszenia się do jakichkolwiek wzorów. Wolność człowieka 
jest absolutna. Nie istnieją również żadne obiektywne wartości. Czło-
wiek sam decyduje o tym co jest dobre a co złe. W takim świecie klu-
czową rolę odgrywa tolerancja. Wszelkie postawy, zachowania i war-
tości należy uznać za właściwe.  

W konsekwencji znaczenie autorytetów w życiu człowieka 
zostaje zanegowane. Postmoderniści dostrzegając w autorytetach 
jedynie źródło zagrożeń odrzucają potrzebę zarówno autorytetu 
rodziców, wychowawców, twórców kultury, ludzi nauki, jak rów-
nież instytucji, które głoszą prawdy obiektywne. Tymczasem de-
klarowane przez ludzi potrzeby oraz osiągnięcia takich nauk jak 
psychologia, pedagogika czy teologia ukazują odmienny stan rze-
czy: ludzie w dalszym ciągu potrzebują prawdziwych autorytetów, 
a ich rola w życiu człowieka okazuje się niezbędna. 
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Summary 
Postmodern philosophy call into the existence of objective truth 
Postmodern philosophy calls into question the existence of 

objective truth, good and beauty. It is nonsensical an attempt to try 
to find or define these notions. Human rationality is incapable of 
objective perception of reality. It is thought that the most important 
means of human cognition are intuition and experience, whereas 
the individual person is believed to be an entity that has the right to 
make a choice without pertaining to any norm given in the plural-
istic world. The freedom of a human being is absolute. Objective 
values do not exist. People decide what is in their opinion right or 
wrong. Tolerance plays a very important role in such a world. 
Every possible behavior, attitude should be perceived appropriate.  

As a result, the role of diverse authorities is negated. Post-
modernism followers, treating authorities as a source of threats, 
refuse to accept the authority of parents, teachers, culture design-
ers, scientists and institutions that pronounce objective values. The 
needs, the satisfaction of which people declare, along with the 
achievements of fields of study such as psychology, pedagogy, the-
ology state something contrary, whatsoever: the role of authorities 
in people’s lives is essential and indispensable and should not be 
underestimated.  
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Młodzieżowa kontestacja wobec autorytetów.  

Obraz kontrkultury lat 60. – 70. XX wieku 
 
1. Pojęcie autorytetu i kontrkultury 
Autorytet jako pojęcie to kategoria poddawana stałej refleksji 

i częstym próbom analizowania i definiowania, tego czym jest, a 
także jaka obecnie jest jego kondycja. Na przestrzeni lat podejście 
do autorytetu zasadniczo się od siebie różniło. Czym innym auto-
rytet, choć wtedy jeszcze w ten sposób nie nazwany, był w Grecji, 
gdzie za wzór uchodziła osoba uczona, mądra i doświadczona, 
czym innym w Rzymie, gdzie z kolei osoba ciesząca się autoryte-
tem, była tą działającą zgodnie z systemem prawa. Epoka Oświe-
cenia przyniosła całkowite odrzucenia autorytetów, widząc w nich 
zagrożenie dla indywidualizmu i będących hamulcem w posługi-
waniu się własnym rozumem1. Współcześnie mówi się o zaniku 
autorytetów w społeczeństwie zdominowanym przez kulturę ma-
sową i jednostki skupione na własnym rozwoju, niepoddające się 
wpływom innych ludzi.  

Kategoria autorytetu w odniesieniu do młodzieży i jej podej-
ścia do niego stanowi istotną kwestię, zwłaszcza współcześnie w 
sytuacji zaniku potrzeby autorytetu, głównie przez ludzi młodych, 
często postrzegających pseudoautorytety (autorytety fałszywe)2 za 
wzory do naśladowania. Chcąc zestawić kategorię autorytetu z po-
stawą charakterystyczną dla ludzi młodych, należy przedstawić 
podstawową jego definicję. Pojęcie autorytetu (łac. auctoritas) ozna-
cza powagę, władzę, jest zjawiskiem określającym osobę mającą 
wpływ na innych ludzi, na całe społeczeństwo, która dzięki wiedzy 
i posiadanym kompetencjom może podejmować konkretne działa-

                                                 
1 Religia. Encyklopedia PWN, T. Gadacz, B. Milerski (red.), Warszawa 2001, t. 1, s. 116. 
2 H. Kiereś, Autorytet i cywilizacja, „Człowiek w kulturze”, Lublin, nr 22 

(2011/2012), s. 19. 
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nia i kreować otaczającą rzeczywistość3. Autorytet wiąże się także 
ściśle z pojęciem władzy osób i instytucji, które poprzez stanowiska 
bądź działania wpływają na innych. Jest to tzw. autorytet deon-
tyczny4, oznaczający osobę lub grupę, które z racji zajmowanego 
stanowiska, stają się władzą uznaną powszechnie przez społeczeń-
stwo za tę wymagającą posłuszeństwa i szacunku. 

Próbę odpowiedzi na pytanie, jak zagadnienie autorytetu funk-
cjonowało w amerykańskich i brytyjskich ruchach kontrkulturowych 
lat 60. – 80. XX wieku należy poprzedzić wyjaśnieniem terminu „mło-
dzieży”, będącej osobną grupą społeczną, a dzięki temu wskazać, w 
jaki sposób podchodziła do tradycyjnych wartości, w ramach których 
mieści się pojęcie autorytetu, rozumianego w kontekście osób, instytucji 
i systemu władzy. Marian Filipiak definiuje młodzież w następujący 
sposób: „Młodzież stanowi odrębną kategorię społeczną nacechowaną 
niepełnym dostępem do społecznych uprawnień, nie podporządko-
waną jeszcze w pełni społecznym obowiązkom”5. Wnosi do życia spo-
łecznego nowe, otwarte na zmiany spojrzenie, energię, wykazując po-
trzebę bezpieczeństwa, poszukiwania sensu życia i roli społecznej. 
Młodzi odrzucają role narzucane im przez starsze pokolenie, szukając 
własnej tożsamości, a to stało się przyczyną pojawienia się rozmaitego 
rodzaju ruchów kontrkulturowych, będących wyrazem buntu i sprze-
ciwu młodych wobec świata, a więc także wobec tradycyjnych warto-
ści, w tym autorytetów6. 

Subkultura, a w szerszym znaczeniu, kontrkultura stanowi 
odniesienie do określenia młodzieży jako odrębnej grupy społecz-
nej. Niezależnie od rodzaju, daną subkulturę charakteryzują usta-
lone normy i zasady, różne od tych powszechnie uznanych. Sub-
kultura to suma takich czynników, jak ideologia, symbole i wygląd 
jej członków. Pomimo różnic występujących między danymi ru-
chami kontrkulturowymi ogniwem łączącym je jest pojęcie konte-

                                                 
3 Encyklopedia katolicka, F. Gryglewicz, R. Łukaszyka Z. Sułowski (red.), Lu-

blin 1985, t. 1, s. 1161; tzw. autorytet epistemiczny, J. M. Bocheński, Logika i filozo-
fia. Wybór pism, Warszawa 1993, s. 236. 

4 J. M. Bocheński, op. cit., Warszawa 1993, s. 236-237. 
5 M. Filipiak, Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur 

młodzieżowych, Lublin 1999, s. 25. 
6 W. Wrzesień, Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Warszawa 2013, s. 23. 
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stacji7. Wyraża ona protest wobec panującego porządku społeczne-
go, politycznego, ekonomicznego, kulturowego i kwestionuje przy-
jęte przez społeczeństwo norm i wartości. Kontestacja to odmowa 
przez młodzież uczestniczenia w zastanej przez nich rzeczywisto-
ści8. Pomimo różnic, jakich można doszukać się w ideologiach po-
szczególnych ruchów kontrkulturowych, warto zwrócić uwagę na 
ich cechy wspólne, jak protest i bunt wobec świata, traktowanego 
jako wroga. Młodzież i związana z nią idea młodości9, która jako 
odrębna grupa społeczna pojawiła się w połowie lat 50-tych szybko 
zaczęła przyjmować postawę buntu wobec świata polityki, kultury, 
rozmaitych instytucji, oświaty i mediów. 

 
2. Amerykańska i brytyjska kontrkultura lat 60. i 70. 
Początki ruchów kontrkulturowych sięgają lat 60-tych, kiedy to 

pojawił się ruch hippisowski, będący pierwszym tak wielkim zrywem 
ludzi młodych sprzeciwiających się ówczesnej rzeczywistości. Kultura 
hippisowska wyrażała sprzeciw wobec wojny w Wietnamie, uprzed-
miotowieniu człowieka, technokracji, dominacji techniki, rozwoju tech-
nologii, odbieraniu indywidualizmu, wartościom materialnym i polity-
ce gospodarczej państw uprzemysłowionych i starszemu pokoleniu10. 
Krytykowała konsumpcjonizm, konformizm, model społeczeństwa 
masowego i brak indywidualności. Hipisi wyrażali sprzeciw nie tylko 
wobec polityki prowadzonej przez Stany Zjednoczone, ale atakowali 
amerykańską kulturę, nastawioną na prymat kariery, postępu, prestiżu 
materialnego i perfekcyjnego życia. Wyrażało się to w kompletnym 
odwróceniu wartości. Młodzi chcieli żyć zupełnie inaczej niż starsze 
pokolenie. Odrzucali wszystko, co ograniczało ich wolność. Chęć osią-
gnięcia maksimum wolności przejawiała się u hippisów w postaci od-
rzucenia tradycyjnej rodziny na rzecz swobody i propagowania intym-
nych związków bez podziału na relacje łączące dane osoby. Swoje za-
łożenia hippisi realizowali w tzw. komunach, będących wspólnotą o 
                                                 

7 B. Prejs, Bunt nie przemija. Bardzo podręczny słownik subkultur młodzieżowych, 
Katowice – Warszawa 2004, s. 9 (hasło: Subkultura). 

8 A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, s. 7, M. Filipiak, op. cit., s. 17-18. 
9 G. Castaldo, Ziemia obiecana. Kultura rocka 1954-1994, przekł. J. Uszyński, 

Kraków 2007, s. 50. 
10 M. Filipiak, op. cit., s. 90-91. 
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funkcji podobnej do rodziny, stanowiącej przyjacielski krąg. Przy po-
mocy komun hippisi chcieli stworzyć alternatywne społeczeństwo, 
mające zrewolucjonizować świat11. „Komuna okazuje się atrakcyjna nie 
dlatego, że rozwiązuje polityczne, społeczne czy ekonomiczne proble-
my współczesnego świata, ale dlatego, że rozwiązuje problemy psy-
chologiczne i moralne: obiecuje likwidację samotności, sztuczności, 
obłudy, anonimowości, alienacji, nieautentyczności, urzeczowienia 
stosunków międzyludzkich (…)12. Kultura hippisowska silnie związa-
na była z narkotykami, poszukując dzięki nim nowych środków po-
znawania świata, wykraczania poza świadomość i próbując doświad-
czyć duchowych i transcendentalnych przeżyć. 

Strój jako wyraz kontrkulturowej przynależności to ważny 
element każdej z subkultur, stanowiący o jej odmiennym charakte-
rze i wyznawanych zasadach. Tradycyjny strój hippisowski to luź-
ne spódnice, sukienki, koszulki, opaski na włosy, koraliki, jeansy z 
szeroką u dołu nogawką – tzw. elephant pants, długie włosy, war-
koczyki, brody. Do głównych haseł ruchu hippisowskiego należały 
zwroty „flower power” – siła kwiatów i „free love” – wolna miłość. 
Symbol najbardziej utożsamiany z tym ruchem to tzw. pacyfa, 
okrąg z wpisaną w niego kurzą stopką, symbolizująca pokój13. 

Istotną subkulturę lat 60. stanowili rockersi, nawiązujący do 
rock’n’rolla i charakterystycznej dla niego buntowniczości14. Roc-
kersi uważali się za zupełnie nieprzystosowaną do ówczesnego 
świata, niszową grupę społeczną. W ich ideologii dominował kult 
walki i zwycięstwa najsilniejszego fizycznie. Ich życie toczyło się 
bez wyznaczonego celu. Nie zależało im na stabilizacji, żyli w ode-
rwaniu od tradycyjnych wartości i kultury. Agresja, wycofanie, styl 
outsidera to najbardziej trafne określenia kultury rockersów15. Sta-

                                                 
11 M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992, s. 36-37, 

48 (hasła: Hipisi, Komuna). 
12 Cyt. za M. “AntAgonist” Knychaus, Utopie spełnione? – życie w amerykań-

skich komunach hipisowskich, 
http://magivanga.wordpress.com/2013/02/14/utopie-spelnione-zycie-w-
amerykanskich-komunach-hipisowskich/ (dostęp: 15.02.2014). 

13 M. Pęczak, op. cit., s. 36-37 (hasło: Hipisi), B. Prejs, op. cit., s. 96, 101, 106, 111.  
14 B. Prejs, op. cit., s. 69 (hasło: Rockersi). 
15 M. Pęczak, op. cit., s. 81-82 (hasło: Rockersi). 
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nowili oni rodzaj gangu, wszczynającego bójki, zwłaszcza z mod-
sami i skinheadami, z którymi rywalizowali o prestiż. Grupy te 
nieustannie walczyły ze sobą na ulicach Wielkiej Brytanii. 

Podobnie, jak u hippisów, ubiór rockersów podkreślał ich 
przynależność do grupy. Charakterystycznymi elementami ich 
stroju były wojskowe buty, jeansy, skórzane kurtki. Specyficzna 
była także fryzura typowego rockersa, tzw. kaczy kuper. Włosy 
przycinano z tyłu głowy, z przodu pozostawiając długą i sterczącą 
do góry grzywkę, resztę włosów układano po bokach głowy za 
pomocą brylantyny16. 

Opozycyjną wobec rockersów subkulturę stanowili modsi, któ-
rych powstanie datuje się na pierwszą połowę lat 60. Jej członkowie 
pochodzili ze środowisk robotniczych Wielkiej Brytanii. Negowali 
starsze pokolenie, starając jak najbardziej odróżnić się od innych. 
Sprzeciwiali się wobec starszego pokolenia i rozmaitych instytucji. Co 
ważne, modsi atakowali ludzi z wyższych klas, intelektualistów i 
przedsiębiorców. Jako wroga traktowali każdego, kto miał coś, na co 
nie było stać ludzi z klasy robotniczej. Zarówno, jak opisani wcześniej 
rockersi, modsi charakteryzował niezwykle wysoki poziom agresji, co 
skutkowało licznymi rozbojami i bójkami. Subkultura modsów za cel 
stawiała sobie beztroskie życie, oddawanie się przyjemnościom. Na-
zwa „mods” pochodzi od słowa „modernists” oznaczającego „czyniący 
coś na nowo, „nowoczesny”. Termin „mods” nawiązywał do ideologii 
subkultury dążącej do zniszczenia wytworów ówczesnego czasu, idą-
cej w stronę nowoczesności. Cechą charakterystyczną modsów było 
to, że szczegółowo dopracowywali każdy element swojej tożsamości, 
zarówno wizerunkowy, jak i ideologiczny. Miało to stworzyć wraże-
nie, że grupa ta stanowi zupełnie odmienną formację w społeczeń-
stwie17.  

Na strój modsa składał się wąski, ciemny garnitur, koszula w 
jasnym odcieniu, cienki krawat oraz ciemne okulary. Dla nich, jako 

                                                 
16 W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2004, s. 735 (hasło: Roc-

kersi), B. Prejs, s. 97. 
17 W. Lipoński, op. cit., s. 735, G. Castaldo, op. cit., s. 118-119. 
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ludzi ze środowiska robotniczego był to strój odświętny, a noszenie 
go miało symbolizować wolność18. 

Ważną subkulturą byli skinheadzi19, stanowiący początkowo 
odłam modsów, wywodzący się od tzw. hard mods, którzy w przeci-
wieństwie do modsów byli bardziej wojowniczy, fascynowała ich kul-
tura murzyńska. Skini pochodzili ze środowisk robotniczych, odrzucali 
ideały hippisowskie i yuppie. Gloryfikowali tradycję, lokalność, sza-
nowali pierwotne środowisko, solidaryzowali się ze swoimi, byli nie-
chętni wobec obcych. W 1976 roku skini podzielili się na dwa nurty, 
nacjonalistyczny i anarchistyczny. Pierwszy z nich stale się radykali-
zował, co doprowadziło do powstania skrajnie nacjonalistycznego ru-
chu z antysemickimi i rasistowskimi hasłami. Skini przyjmowali bar-
dzo agresywną postawą wobec pacyfistów, anarchistów i punków. 
Skini z nurtu nacjonalistycznego wyznawali zasadę tzw. White Power 
– nawiązującą do ideologii faszystowskiej wiarę w wyższość białej rasy. 
Skini uciekali się do częstych aktów gwałtu i przemocy, stając się szo-
winistami, wyznającymi motyw mężczyzny – macho. 

Image skina stanowiły takie elementy, jak militarny wygląd, 
golenie głowy na łyso, noszenie glanów20, czarnych kurtek na za-
mek błyskawiczny, tzw. fleków lub flyersów. Dodatkowo, strój 
skina charakteryzowały wojskowe akcesoria, wąskie spodnie, kolo-
rowe szelki i sznurówki w kolorze symbolizującym przynależność 
do danej frakcji. Ubiór, wygodny i codzienny, w połączeniu z po-
zostałym wizerunkiem miał pokazywać stałą gotowość do walki z 
obcym. Łysa głowa była dla skinheadów wyrazem schludności, 
ponieważ długie włosy kojarzyli z brudem i niechlujstwem, co wię-
cej, przeszkadzały w walce21. 

Dominującą subkulturę drugiej połowy lat 70. stanowił ruch 
punkowy, wywodzący się z biednych dzielnic Londynu, reprezentują-
cy robotników i bezrobotnych. Sytuacja rodzinna i pochodzenie silnie 
odcisnęło się na ideologii punków, buntujących się przeciwko zagroże-

                                                 
18 M. Pęczak, op. cit., s. 55 (hasło: Modsi). 
19 Nazwa od (ang.) „skin head” – łysa głowa. 
20 Ciężkie, sznurowane, wysokie buty z mocnym czubem. 
21 B. Prejs, op. cit., s. 76-77, 92, 98, 102 (hasło: Skini), W. Lipoński, op. cit., s. 

735-736, M. Pęczak, op. cit., s. 88-90 (hasło: Skinheadzi). 
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niom wynikającym z problemów ekonomicznych. Kontrkultura pun-
kowa krytykowała tradycję, instytucje społeczne, polityczne oraz od-
rzucała wszelkie autorytety. Buntownicze usposobienie, negacja, agre-
sja, dystans wobec innych, brak zaufania, twardy, rzeczowy i „męski” 
charakter to najważniejsze cechy punkowej kultury. Punkowcy nie 
wierzyli w możliwość poprawy warunków życia, przez co stale pod-
dawali się destrukcji i frustacji. Nazywano ich dzieci – śmieci22 (punk – 
ang. śmieć), jako pełnych negatywnych emocji, wyrażających je w ak-
tach przemocy, agresji23. Ciekawym jest, że podobnie jak wcześniej 
ruch hippisowski, który jako pierwszy stał się prawdziwym przeło-
mem w życiu społeczności amerykańskiej, podobnie punk w Wielkiej 
Brytanii stał się ostatnim zrywem kontrkulturowym ludzi młodych. Co 
więcej, kontestacja punkowa atakowała hippisów, oskarżając ich o brak 
autentyczności i to, że sami stali się establishmentem24. Ruch punkowy 
nie szanował przeszłości, teraźniejszości i tradycji, nie widząc też szans 
na lepszą przyszłość. Pomimo tego stanowi przykład silnie oddziałują-
cej kontrkultury, aktywnej także współcześnie. Kontrkultura punkowa 
jako ostatni buntowniczy zryw młodych przeciwko rzeczywistości jest 
przykładem istotnej subkultury, która pomimo, iż nie proponowała 
nowych rozwiązań, wyraźnie wpłynęła na młodych ludzi.  

Punkowcy ubierali się w czarne kurtki z ćwiekami, łańcuchy, 
obroże, kolce i kolczyki. Charakterystyczną fryzurą punkowca był 
tzw. irokez25. Ważnymi elementami ich ubioru były agrafki i żylet-
ki. W kwestii obuwia, podobnie, jak w wypadku metalowców i 
skinów, punkowcy nosili glany. Strój dopełniały czarne t–shirty z 
nadrukami, militarne elementy oraz tzw. „pieszczocha” – skórzana 
bransoletka nabijana ćwiekami26. 

                                                 
22 Nawiązanie do określania kultury hippisowskiej mianem „dzieci kwiaty”, 

z których ideologią punkowcy zupełnie się nie zgadzali. 
23 W. Kuligowski, Płeć kontrkultury, [w:] Kontrkultura. Co nam z tamtych lat?, 

pod red. W. J. Burszta, M. Czubaj, M. Rychlewski (red.), Warszawa 2005, s. 92. 
24 M. Rychlewski, Rock – kontrkultura – establishment, [w:] Kontrkultura. Co nam z tam-

tych lat? W. J. Burszta, M. Czubaj, M. Rychlewski (red.), Warszawa 2005, s. 146. 
25 Wygolenie głowy po bokach i pozostawienie na czubku sterczącego grze-

bienia sztywnych włosów, farbowanego na kolorowo. 
26 Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś, M. Filipiak (red.), Tyczyn 2001, s. 75-

78, B. Prejs, op. cit., s. 62-63, 92-95, 97, 100 (hasło: Punk). 
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Podsumowanie 
Młodzież, stając się w połowie lat 50. odrębną grupą społeczną 

wywarła istotny wpływ na ówczesne społeczeństwo. Poprzez konte-
stacyjną postawę i chęć dążenia do zmian i zaprowadzenia nowego 
porządku społecznego, młodzi ludzie, skupieni w ruchach kontrkultu-
rowych poszukiwali własnej tożsamości. Bunt wobec tradycji, po-
wszechnie uznanych dotąd wartości i ogólnej rzeczywistości sprawił, 
że młodzi szukając nowych dróg wyszli naprzeciw zastanej kulturze z 
własną propozycją jej zmiany. Musiało to pociągać za sobą konsekwen-
cje polegające na zatarciu się dotychczas uznanych wartości w ich ży-
ciu. Poczynając od kontrkultury hippisów należy zauważyć, że była 
ona pierwszym tak wielkim zrywem młodych zbuntowanych ludzi 
opowiadających się przeciwko systemowi władzy, oświaty, starszemu 
pokoleniu. W takiej postawie trudno zatem dopatrzyć się poszukiwa-
nia autorytetów przez ówczesną młodzież. Dla młodego człowieka 
utożsamiającego się z kulturą hippisowską, rodzic lub ktoś starszy nie 
mógł stanowić autorytetu, gdyż utożsamiano z nim to, na co młodzi się 
nie zgadzali i przeciwko czemu się buntowali. Starsze pokolenie, rodzi-
ce, nauczyciele reprezentowali to, od czego młodzież chciała uciec, od z 
góry ustalonego życia, pełnego konsumpcji i pędu do kariery. Pomimo 
dość naiwnych haseł kultury hippisowskiej, wzywających do miłości, 
pokoju, równości i braterstwa warto zwrócić uwagę na fakt, że kontr-
kultura ta pomimo, iż nie odniosła sukcesu i już na początku lat 70. 
zaczęła wygasać, stała się prawdziwym manifestem ludzi młodych. 
Stanowiło to początek zjawiska, jakim stała się kontestacyjna postawa 
ludzi młodych. Należy zatem zauważyć, że kryzys autorytetów, a tym 
samym brak potrzeby odwoływania się do nich zwłaszcza przez ludzi 
młodych silnie związany był ze zmianą świadomości młodzieży, wy-
nikającej z sytuacji po zakończeniu II wojny światowej, na którą składa-
ła się wojna w Wietnamie, kwestia segregacji rasowej, rewolucja seksu-
alna, wzrost konsumpcyjnego stylu życia. Charakterystyczna postawa 
ludzi młodych wyrażająca sprzeciw wobec wszystkiego, co funkcjonuje 
w otaczającej ich rzeczywistości i powszechnie uznanych przez społe-
czeństwo zasad sprawia, że jedną z głównych cech, jaką przypisać na-
leży ruchom kontrkulturowym, nie tylko poprzednich dekad, ale także 
współcześnie, jest odrzucenia autorytetów. Jeżeli pojęcie to rozumiemy 
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jako kategorię odnoszącą się do osoby, która dzięki wiedzy i doświad-
czeniu jest szanowana przez innych i może tym samym na nich wpły-
wać lub jako instytucję, mającą te same cechy, trzeba zaznaczyć, że ru-
chy kontrkulturowe odrzucając postawę życiową starszego pokolenia, 
działania rządu, instytucji społecznych i kulturalnych, oświaty, czyli 
tego, co w pewien sposób kreuje społeczną rzeczywistość, odrzuciły 
także wszelkie autorytety.  

Warto zwrócić uwagę na fakt, że kontestacyjnym ruchom 
młodzieżowym, powstałym w latach 60. i 70. XX wieku można 
przypisać wspólne cechy, wyróżniające je ze społeczeństwa i czy-
niące z nich odrębną grupę społeczną. Pomimo tego jednak, ide-
ologie poszczególnych ruchów kontrkulturowych zasadniczo się 
od siebie różniły. Subkultury te po części wpływały na siebie, jed-
nak równie często negowały założenia innych grup. Stopień po-
ziomu kontestacji w danej kontrkulturze był zawsze różny, jednak 
pojęcia buntu, odrzucenia tradycji, starszego pokolenia jako wzor-
ca, sprzeciw wobec systemu politycznego sprawiło, że pojecie auto-
rytetu w przedstawionych ruchach kontrkulturowych zostało zde-
cydowanie zanegowane przez młodzież.  
 

Streszczenie 
Niniejszy artykuł został poświęcony pojęciu autorytetu w od-

niesieniu do założeń kontestacyjnych ruchów młodzieżowych po-
wstałych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku 
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Na podstawie analizy 
subkultury hippisowskiej, rockersów, modsów, punków i skinhe-
adów zostały przedstawione ich programy ideologiczne i postawa 
wobec kategorii autorytetu.  

 
Summary 
This article is dedicated to the concept of authority in relation 

to the assumptions counterculture youth movements arising in the 
sixties and seventies of the twentieth century in the United King-
dom and the United States. Analysis of the hippie subculture, rock-
ers, mods, punks and skinheads presents ideological programs 
these movements and their attitude to the category of authority. 
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Kryzys autorytetów a społeczeństwo konsumpcyjne 
 
1. Uwagi wstępne - rodzaje autorytetów  
„Autorytet” to według definicji Słownika Języka Polskiego 

PWN „ogólnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie” lub jako 
„człowiek, instytucja, doktryna, pismo itp. cieszące się w jakiejś 
dziedzinie lub w opinii pewnych ludzi szczególnym uznaniem, 
poważaniem…”1 J. Bocheński natomiast wyróżnia autorytet epi-
stemiczny (znawcy) i deontyczny (szefa, przełożonego). W ramach 
tego drugiego wyróżnia autorytet sankcji (gdzie posłuszeństwo 
wynika z obawy przed karą i autorytet solidarności (gdzie posłu-
szeństwo wynika ze wspólnego celu – przykładem tu jest kapitan 
na statku)2. Można mieć władzę (i posłuszeństwo ze strachu) a nie 
mieć autorytetu albo odwrotnie – może istnieć dobrowolne podpo-
rządkowanie wynikające z ufności, uznania, życzliwości, podziwu, 
wiary – z powodu wartości jakie realizuje autorytet3. Te dwa rodza-
je autorytetu są rozdzielne, co nie znaczy, że przeciwstawne. M. 
Orchel za M. Weberem wyróżnia trzy rodzaje autorytetów: trady-
cyjny (na podstawie tradycji pewnym osobom przypisywana jest 
określona ranga – np. nauczycielom), charyzmatyczny (opierający 
się na wywołujących podziw, imponujących cechach danej osoby), 
legalny (oparty na procedurach prawnych). Można dodatkowo wy-
różnić autorytet profesjonalny wynikający ze znajomości jakiejś 

                                                 
1 Słownik Języka Polskiego, Szymczak Mieczysław (red.)., Państwowe Wy-

dawnictwo Naukowe, tom pierwszy, Warszawa, 1978, s. 102. 
2 Por. J. Bocheński., Sto zabobonów, [online:] http://100-

zabobonow.blogspot.com/2008/04/autorytet_27.html dostęp 2014-01-16. 
3 J. Oleksy., Refleksje nad wychowaniem moralnym w katechezie, [w:] Docere et 

educare: książka dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Kubikowi SJ z okazji 
50. rocznicy kapłaństwa oraz 60. rocznicy życia zakonnego, Mółka J., Łuszczak 
G.(red.), wyd. WAM, Kraków, 2008, s. 345. 
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dziedziny4. Generalnie podstawowym kryterium podziału autory-
tetów osobowych5 jest powód, dla którego dana osoba posiada 
wpływ, znaczenie, poważanie – mogą to być jej osobiste cechy lub 
uwarunkowania instytucjonalne.  

Przyczyny, dla których ktoś jest uznawany za autorytet mogą 
być więc bardzo zróżnicowane. Zawsze jednak jest to osoba, której 
zdanie liczy się bardziej niż zdanie innych, której opinia znaczy 
więcej i jest szczególnie brana pod uwagę. Istnieją osoby, których 
słuchamy bardziej uważnie niż innych6 - osoby znaczące będące 
źródłem niekwestionowanych informacji, mające ogromną siłę 
przekonywania7. A przez to pewną władzę. Powyższe stwierdzenie 
jest próbą „sprowadzenia do wspólnego mianownika” różnych 
ujęć. Jest na tyle ogólne by obejmowało wszystkie rodzaje autoryte-
tów. Akcentuje bardziej skutki niż przyczyny – to znaczy abstrahu-
je od rozważań, dlaczego dana osoba jest autorytetem, z czego wy-
nika jej szczególna pozycja (z własnych cech osobowych, pozycji 
społecznej, pełnionej funkcji, czy korelacji powyższych czynników). 
Oczywiście różne rodzaje autorytetów podlegają przemianom z 
szybciej lub wolniej (najszybciej tradycyjne, legalne, deontyczne) i 
w różnym stopniu. Ich dekonstrukcja przebiega inaczej, ale intere-
sują mnie tutaj przede wszystkim procesy społeczne i kulturowe 
podważające pozycję autorytetu w ogóle. Dodatkowo głównym 
tematem rozważań będą podstawowe autorytety: rodziców i na-
uczycieli (w mniejszym stopniu księży), w których z reguły mamy 
do czynienia ze swoistym sprzężeniem pozycji instytucjonalnej i 
wynikającej z własnych cech osobowych. Najszybciej tracą na zna-
czeniu autorytety deontyczne. Ale ich rozpad nie pozostaje bez 

                                                 
4 Por. M. Orchel., Wychowanie w szkole i w domu – autorytet dorosłego, a autono-

mia wychowanka [online:] httporchel.plfilesorchel-autorytet-autonomia.pdf dostęp 
2014-01-09, s. 1-2. 

5 Por. J. F. Jacko., Autorytet a kompetencje – perspektywa edukacyjna, [W: ] Maliszewski 
W. (red.) Komunikacja społeczna a wartości edukacji, Tom I. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 
s. 130. [online:] http://jacko.econ.uj.edu.pl/Publ/Autorytet_Kompetencje_Jacko_JF.pdf. 
dostęp 2014 - 02 – 17. 

6 Por. E. Sujak., Psychologia komunikacji, WAM, Kraków, 2006, s. 27. 
7 Por. B. Niemierko., Kształcenie szkolne. podręcznik skutecznej dydaktyki, Wy-

dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2007, s. 338. 
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wpływu na pozostałe rodzaje autorytetu. W przypadku rodziców i 
nauczycieli te dwa główne typy autorytetu (wynikający z władzy i 
z osobowości wychowawcy) są ze sobą powiązane. M. Śnieżyński 
zauważa, że autorytet nauczycieli zależy przede wszystkim od nich 
samych, ale w pewnym stopniu także od czynników zewnętrz-
nych8. Przekonanie, że gdy zlikwidujemy autorytet deontyczny, to 
osobowy zajaśnieje pełniejszym blaskiem wydaje się naiwne. Bar-
dziej prawdopodobne jest, że gdy w procesie wychowania zlikwi-
dujemy autorytet deontyczny, to po prostu oddziaływanie autory-
tetów będzie słabsze.  

Warto też podkreślić, że autorytet jest pojęciem relacyjnym – 
autorytetem jest się zawsze dla kogoś. Pierwsza część artykułu po-
świecona jest trendom dotykającym obie strony tej relacji. Końcowe 
rozważania dotyczą głownie tych, dla których inni powinni być 
autorytetami (wychowanków). Trzeba też zaznaczyć, że autorytet 
związany jest nieodłącznie z kategorią posłuszeństwa, jakąś forma 
podporządkowania. Oczywiście może ono wypływać, z różnych 
racji, może być dobrowolne (co jest zawsze sytuacją optymalną – 
szczególnie w wychowaniu). Autorytet jest formą władzy – choć 
nie koniecznie związanej z przymusem. Może być „władzą”, której 
ktoś się dobrowolnie poddaje. 

 
2. Kryzys czy rozwój? 
Na upadek tradycyjnych autorytetów można patrzeć jako na 

poważne zagrożenie – zwłaszcza wychowawcze. Autorytet jest ko-
nieczny dla dojrzewania- wskazuje drogę, stawia cele, wymagania. 
Stymuluje rozwój i kieruje nim chroniąc przed wypaczeniami. Ale 
można kryzys autorytetów postrzegać, jako szansę np. na większą 
demokratyzację naszego życia na każdym poziomie i związaną z 
tym radykalną zmianę kształtu społeczeństwa - zniesienie trady-
cyjnych instytucji. Wydaje się, że taka optyka stoi za działaniami 
zmierzającymi do rozbrajania (dekonstrukcji) tradycyjnych autory-
tetów (rodziców, nauczycieli, księży). 

                                                 
8 Por. M. Śnieżyński., Nauczanie wychowujące, Wydawnictwo Naukowe Pa-

pieskiej Akademii Teologicznej, Kraków, 1995, s. 108.  
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Nurt liberalny w pedagogice uznający za szkodliwe dla roz-
woju wszystko, co nie wynika z autonomicznej decyzji dziecka 
uznawał „wyzwolenie” wychowanków z norm, zasad, transmisji 
wartości kultury i wszelkich autorytetów za warunek konieczny 
samorealizacji i rozwoju dziecka. Podobnie antypedagogika postu-
lująca przyznanie każdemu człowiekowi (bez względu na wiek) 
takiego samego prawa samostanowienia siłą rzeczy dąży do likwi-
dacji autorytetów stanowiących ograniczenie tak rozumianej total-
nej wolności9. Jeżeli (jak E. von Braunmühl) uznamy, że: „wycho-
wanie jest „zakrojonym na wielką skalę oszustwem służącym inży-
nierom dusz do utrzymywania władzy oraz pretekstem do pozba-
wienia innych przysługujących im praw (…). Traktowanie czło-
wieka jako homo educandus jest wyrazem istniejących od tysięcy lat 
patriarchalnych form życia społecznego”10 to rzeczywiście autory-
tet konieczny dla wychowania jest czymś niebezpiecznym.  

Autorytet jest niewątpliwie elementem społeczeństwa hierar-
chicznego – samo pojęcie zakłada swoistą „nierówność”, informuje, 
że ktoś jest (przynajmniej pod jakimś względem) lepszy, mądrzej-
szy, bardziej doświadczony. To stwierdzenie wydaje się oczywiste 
– najzwyklejsza obserwacja przekonuje nas, że ludzie wcale nie są 
tak samo mądrzy. Zdrowy rozsądek nakazywałby dbać o to, żeby 
mądrzejsi i bardziej doświadczeni wychowywali tych mniej do-
świadczonych. Ultrademokratyczne stanowisko każe nam wierzyć, 
ze wszyscy są równi pod każdym względem, a w takim ujęciu na 
pojęcie autorytetu nie ma miejsca.  

Ocena zachodzących w społeczeństwie zjawisk wyznacza 
sposób odnoszenia się do nich: dorośli (wychowawcy) mogą w ob-
liczu kryzysu autorytetów próbować ten proces niwelować (budu-
jąc swój i innych autorytet) lub go wzmacniać. Niestety wobec kry-
zysu autorytetów można często spotkać postawę bezrefleksyjnej 
akceptacji, lub myślenie w kategoriach konieczności dziejowej. Oba 

                                                 
9 Por. M. Śnieżyński., Zarys dydaktyki dialogu, drugie wydanie – poszerzone i 

uzupełnione. Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kra-
ków, 1998, s. 34 – 36. 

10 Cyt. za: za J. Mastalski, szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie, 
Wydawnictwo naukowe PAT, Kraków, 2005, s. 55. 
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sposoby myślenia w praktyce postulują: jeżeli jakiś proces zacho-
dzi, to (bez zadawania sobie trudu refleksji i oceny czy jest czymś 
dobrym) należy go (mniej lub bardziej aktywnie) wzmacniać).  

 
3. Przyczyny kryzysu autorytetów 
Wyróżniłbym dwojakiego rodzaju przyczyny: można je 

nazwać społecznymi i kulturowymi. Pierwsze są związane z 
przemianami społecznymi, na które mamy niewielki wpływ. Są 
niejako skutkiem ubocznym zjawisk innego typu (zwłaszcza 
rozwoju techniki). Trudno dopatrzeć się w nich celowego działania. 
Druga grupa przyczyn to wynikające z procesów kulturowych, 
będących wynikiem świadomych działań, których celem jest 
osłabianie autorytetów. Nazwę taką przyjmuję w oparciu o 
rozumienie kultury jako zespołu wytworów świadomej aktywności 
człowieka. 

a/. przyczyny niezależne, niezamierzone 
Przejście od kultury postfiguratywnej (dzieci uczą się norm i 

zachowań od rodziców) do prefiguratywnej (dzieci przez lepszą 
znajomość technologii uczą rodziców)11. Jest prawdą, że w szybko 
zmieniającym się świecie, zwłaszcza w dziedzinie nowych 
technologii dzieci (przez uwarunkowania biologiczne mające 
bardziej chłonny umysł ) sprawniej się odnajdują. Ale ten fakt nie 
jest wystarczającym uzasadnieniem odwrócenia ról (autorytetów). 
Umiejętność obsługi nowych urządzeń to jeszcze nie wszystko. To, 
że ktoś biegle posługuje się najnowszym Iphonem nie świadczy 
jeszcze, że wie jak żyć. Tak naprawdę nie świadczy o niczym poza 
tym, że biegle posługuje się najnowszym Iphonem. Mądrość 
życiowa, doświadczenie (większe u rodziców) są czymś o wiele 
cenniejszym. Wiedzieć po co się żyje, dlaczego (dla jakich spraw i 
wartości) warto żyć, o co warto w życiu walczyć, dla czego się 

                                                 
11 Istnieje jeszcze kultura konfiguratywna (partnerstwa) – wszyscy uczą się 

od rówieśników. Por. M. Mead., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypoko-
leniowego, Warszawa. 2000 [cyt. za:] W. Bednarkowa., Pojęcie NAUCZYCIEL jako 
wartość w konceptualizacji uczniów szkół licealnych. Analiza wyników ankiet badaw-
czych, [w:] I. Nowakowska-Kempna. (red.) Uniwersalne wartości kultury w edukacji 
i terapii, wyd. WAM Kraków 2012, s. 193-194. 
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poświęcać to znacznie ważniejsze niż wiedzieć jak uruchomić taką 
czy inną funkcję w urządzeniu. 

b/. przyczyny zależne, zamierzone 
Są związane z określonymi założeniami filozoficznymi, 

antropologicznymi, etycznymi. Wynikają z określonej wizji 
pożądanego kształtu społeczeństwa i relacji międzyludzkich. Autorytet 
jak już wspomniano jest elementem kultury hierarchicznej; 
stwierdzenie, że ktoś jest np. mądrzejszy od innych stoi w sprzeczności 
z radykalnie pojmowanym ideałem demokracji, w świetle którego 
wszyscy jesteśmy równi pod każdym względem (a przynajmniej 
powinniśmy być za takich uważani). Powyższe myślenie opiera się na 
błędnej koncepcji -równości pod każdym względem. W rzeczywistości 
wszyscy będąc dziećmi jednego Ojca jesteśmy równi pod względem 
godności, ale najbardziej codzienne doświadczenie pokazuje, że nie 
jesteśmy równi pod względem innych cech. Oprócz wielu innych 
konsekwencji takie pojmowanie równości prowadzi do podważania 
znaczenia autorytetów. „Przemiany mentalne, jakie zaszły w 
liberalizujących się społeczeństwach, przyjmujących za rzeczywistą 
wartość egalitaryzm, nieuchronnie doprowadziły do kryzysu 
autorytetów”12.  

 
4. Podstawowe metody dekonstrukcji autorytetów: 
Mówiąc o dekonstrukcji autorytetów mam na myśli przede 

wszystkim celowe działania zmierzające do osłabienia podstawowych 
autorytetów wychowawczych (co nie zmienia oczywiście faktu, że na 
zjawisko to wpływają także czynniki ogólnospołeczne i kulturowe, o 
których była mowa powyżej). Najważniejszą kwestią jeśli chodzi o 
kryzys autorytetów jest osłabienie tych najbardziej naturalnych i 
podstawowych, odgrywających największą rolę w wychowaniu 
młodego pokolenia: rodziców, a w drugiej kolejności nauczycieli. To 
osłabienie dokonuje się w wyniku dwukierunkowych oddziaływań: na 
dzieci i na wychowawców. Te drugie zaś mają dwojaki charakter: 
„edukacyjno- kulturowy” i prawny.  

                                                 
12 Por. J. Mastalski., Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie, dz. 

cyt., s. 311. 
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„Edukacyjno – kulturowe” oddziaływanie na wychowawców 
polega głownie na przekonywaniu ich by zrezygnowali ze swojej 
funkcji autorytetu. Niestety niemałą rolę odgrywa tu „anty-
autorytarna” myśl pedagogiczna i psychologiczna. W przypadku 
nauczycieli głównym narzędziem tego przekonywania są publikacje 
fachowe oraz szkolenia podkreślające konieczność jak największej 
(najlepiej całkowitej) swobody pozostawianej uczniom, oraz 
szkodliwość jakichkolwiek ograniczeń. W przypadku rodziców 
głównym narzędziem są różnej maści poradniki (książkowe, gazetowe, 
porady wychowawcze rozpowszechniane za pomocą mediów 
elektronicznych), niestety o bardzo zróżnicowanej jakości. Wydaje się, 
że rodzice są bardziej podatni na tego typu działania – 
prawdopodobnie ze względu na uwarunkowania społeczne. W 
dzisiejszej rzeczywistości rodzice coraz częściej czują się zagubieni w 
swojej roli. Nie mają możliwości nabrać doświadczenia, bo kurczący się 
model rodziny sprawia, że większość rodziców wychowuje jedno, 
maksymalnie dwoje dzieci – nie mają więc możliwości kumulowania 
doświadczeń wychowawczych i wykorzystywania ich wobec 
kolejnych dzieci. Dodatkowo rodzice często pozbawieni są wsparcia i 
porady doświadczonych krewnych (zwłaszcza własnych rodziców). 
Tkanka społeczna jest coraz słabsza, także z powodu zwiększonej 
mobilności społeczeństwa migracji wewnątrzkrajowych i 
zagranicznych. Rozpadły się także stereotypowe, jednoznaczne wzorce 
wychowawcze. Współczesny rodzic funkcjonuje w sytuacji zalewu 
teorii wychowawczych (niejednokrotnie wzajemnie sprzecznych) 
najczęściej przedstawianych jako jedynie słuszne. W takiej sytuacji 
zagubienia wypływającego z pozbawienia pewnych, sprawdzonych 
punktów odniesienia rodzice są bardziej podatni na wpływ 
szkodliwych teorii zwłaszcza różnych odmian wychowania 
bezstresowego czy antypedagogiki. Trudno inaczej niż wpływem 
szkodliwych bezstresowych koncepcji wychowawczych tłumaczyć 
zachowanie matki, która bała się zabrać dziecka z piaskownicy, bo 
uważała że byłaby to przemoc13. 

                                                 
13 Por. B. Smolińska., Mówić jak to łatwo powiedzieć, [w:] Dziecko, nr 11 listo-

pad 2005, s. 69. 
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Oddziaływania prawne w przypadku nauczycieli są związane z 
procesem ich ubezwłasnowolniania, poszerzanie zakresu praw 
uczniów kosztem obowiązków z równoczesnym poszerzaniem 
obowiązków nauczycieli kosztem praw. W przypadku rodziców 
kluczowym elementem jest tu krucjata społeczna mająca rzekomo 
walczyć z przemocą w rodzinie, a w rzeczywistości zwalczająca 
rodzinę, szczególnie zaś wychowawcze oddziaływania rodziców14. 
Szczytowym przejawem tej kampanii jest Uregulowania prawne15 
zabraniające wychowania i pozwalające odebrać dzieci rodzicom z 
praktycznie każdego powodu (jak i w zasadzie bez powodu)16. To 
skrajnie niesprawiedliwe prawo kształtuje też świadomość społeczną i 
(oprócz krzywd wyrządzanych dzieciom wyrywanym z rodziny) 
sprawia, że rodzice czują się jeszcze bardziej niepewnie w swojej roli. 

W odniesieniu do dzieci podstawowym środkiem oddziaływania 
jest tworzenie anty-autorytarnej atmosfery kulturowej: wmawianie 
dzieciom, że nie mają obowiązku nikogo słuchać, że nikt a zwłaszcza 
rodzice nie maja prawa niczego im nakazywać (w niektórych krajach 
działania te mają wręcz charakter systemowy - w przedszkolach dzieci 
są pouczane o prawie do całkowitej autonomii), idące w parze z 
wmawianiem rodzicom, że oczekując posłuszeństwa od dzieci 
popełniają wychowawczą zbrodnię. Ośmieszanie lub oczernianie 
tradycyjnych autorytetów (medialne nagonki na księży) 
przedstawianie (w kinematografii i literaturze) rodziców prawie 
zawsze jako opresyjnych zwyrodnialców, medialne nagłaśnianie 
skrajnych przypadków krzywdzenia dzieci. 

 
5. Kryzys bardziej niż rozwój - konieczność autorytetu w 

wychowaniu 

                                                 
14 Por. M. Mazurek., Świat bez ojców – szansa czy zagrożenie, w: Zimny J. (red), 

Ojcostwo, powołanie czy zadanie?, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola, 
2013, s. 93 – 102. 

 15 Por. „Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie”, oraz „Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.”, Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie 
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

16 http://www.rzecznikrodzicow.pl/telefon-wsparcie-rodzicow. 
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Autorytet odgrywa szczególną rolę w wychowaniu do wartości – 
jego zadaniem jest wskazywać uniwersalne, podstawowe i 
niepodlegające negocjacji wartości i normy17. Wychowanie do wartości 
jest zaś kluczowym elementem dojrzewania do odpowiedzialności. 
Odpowiedzialność jest możliwa tylko w odniesieniu do wartości – 
które człowiek realizuje, bądź zaniedbuje pomimo moralnej 
powinności ich realizacji18. Dodatkowo dzięki wartościom człowiek 
otwiera się na transcendencję, przekracza siebie i w ten sposób realizuje 
w pełni siebie, swoje człowieczeństwo. Ślepota na wartości skazuje 
człowieka na immanencję – życie poniżej własnej potencjalności.19 
Życie takie rodzi pustkę duchową, która domaga się jakiejś próby 
zapełnienia.  

Dojrzewanie stymulowane jest czynnikami wewnętrznymi 
(biologicznymi) i zewnętrznymi (społecznymi). O ile te pierwsze są 
względnie stałe20, to te drugie wymagają świadomiej aktywności 
wychowawczej. Rolą autorytetu jest właśnie stymulowanie rozwoju 
(dojrzewania) wychowanka i poprzez stawianie mu odpowiednich 
celów i wymagań, oraz mobilizowanie go do podejmowania własnej 
aktywności służącej rozwojowi, także poprzez pociągający przykład 
stanowiący wezwanie by strać się być takim jak te, kogo podziwiamy21. 
Wzrastanie, dojrzewanie do pełnej dojrzałości osobowej wymaga 
pewnego wysiłku (można by powiedzieć ćwiczeń duchowych)22. 
Młody człowiek pozbawiony tego wychowawczego oddziaływania 
autorytetu będzie miał większą skłonność wybierania tego, co 
łatwiejsze, wygodniejsze, dające (z reguły pozorne i krótkotrwałe) 
zadowolenie, ale niewymagające wysiłku. Osłabienie autorytetów 

                                                 
17 Por. M. Śnieżyński., Zarys dydaktyki dialogu, dz. cyt., s. 8. 
18 Por. R. Ingarden., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1975. 
19 Por. M. Śnieżyński., Zarys dydaktyki dialogu, dz. cyt., s. 15. 
20 Por. J. Mastalski., Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie, dz. 

cyt., s. 76 
21 Por. M. Orchel., Wychowanie w szkole i w domu – autorytet dorosłego, a auto-

nomia wychowanka. art. cyt., s. 2-3. 
22 A. Długosz., dziecko w perspektywie pastoralnej Jana Pawła II, [w:] Docere et 

educare: książka dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Kubikowi SJ z okazji 
50. rocznicy kapłaństwa oraz 60. rocznicy życia zakonnego, Mółka J., Łuszczak G.(red.), 
wyd. WAM, Kraków, 2008, s. 409. 
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skutkuje więc infantylizmem wychowanków, większą skłonnością do 
kierowania się emocjami i płytkimi zachciankami.  

Człowiek jest istotą wolną tzn. „skazaną na wybór”. Wybór 
między dobrem a złem, tym co dobre a tym co lepsze zawsze jest 
wynikiem jakiegoś wartościowania23. To wartościowanie zawsze 
opiera się na dwóch czynnikach: na moralnych przekonaniach 
dotyczących dobra i zła, wartości i antywartości, oraz wiedzy o 
świecie (o wybieranym przedmiocie, sprawie, wartości itp.). 
Wiedza oraz rozum (rozsądek, zdolność namysłu, analizy) są 
konieczne dla dokonywania właściwych wyborów, wybierania 
dobra24. Kształtowanie rozumu, cnót jest konieczne dla 
podejmowania właściwych wyborów, wybierania wartości zamiast 
pseudo-wartości Człowiek nie rodzi się ani z gotową wiedzą, ani 
dolnością rozumowania, ani hierarchią wartości i moralnym 
kręgosłupem. Wszystko to wymaga dojrzewania intelektualnego i 
moralnego wspieranego mądrym wychowaniem – w tym także 
uczeniem wychowanka norm i zasad w czym autorytet odgrywa 
niezastąpioną rolę25. 

 
6. Wychowawcze skutki dekonstrukcji autorytetów  
Skutki (zwłaszcza wychowawcze) kryzysu autorytetów są 

bardzo rozległe, chciałbym jednak zwrócić uwagę na trzy zjawiska: 
Podważenie roli i znaczenia osób starszych (szczególnie rodziców), 
wraz z wychowaniem niestymulującym dojrzewania rodzi kulturę 
niedojrzałości i nieodpowiedzialności, w której nie tylko rośnie 
liczba nieadekwatnie do wieku niedojrzałych, ale wręcz wiecznie 
niedojrzały mentalny nastolatek staje się ideałem i wzorem do na-
śladowania. Na naszych oczach zachodzi w kulturze radykalna 
przemiana – o ile dawniej to dojrzałość była ideałem, do którego się 

                                                 
23 Por. H. Muszyński., Europa Ducha. Chrześcijańska wizja fundamentów jedności euro-

pejskiej. Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM, Gniezno, 2002, s. 108. 
24 Por. J. Zimny., Zasady Pedagogiki wobec „Dżumy XXI wieku”, [w:] Pedagogi-

ka Katolicka. Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejsco-
wego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Nr 10 (1/2012) styczeń – 
czerwiec s. 23. 

25 Por. M. Orchel., Wychowanie w szkole i w dom –autorytet dorosłego, a autono-
mia wychowanka, art. cyt., s. 3. 
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dąży (co przejawiało się np. w tym, że dzieci udawały dorosłych) to 
dziś ideałem staje się „wieczna młodość” – niedojrzałość (wielu 
dorosłych udaje dzieci)26. Druga kwestia jest związana z powyż-
szym, narastająca pogarda dla ludzi starszych. Uważamy ich za 
podwójnie niepotrzebnych – ich życiowe doświadczenie uważamy 
za bezwartościowe, a dodatkowo są „konsumpcyjnie bezużytecz-
ni”. Nie tylko nie wypracowują dochodów, ale dodatkowo generu-
ją finansowe koszty wymagając naszej opieki – a to (w świecie, w 
którym pieniądz jest najwyższą wartością) jest już niemalże zbrod-
nią. Trzecią kwestią jest aksjologiczna pustka rodząca się w skutek 
zaniedbania wychowania do wartości. 

 
7. Niektóre społeczne skutki kryzysu autorytetów 
Kultura konsumpcyjna za najwyższą wartość, największe dobro 

uznaje przyjemność, a jej główne wartości to wartości utylitarne i 
hedonistyczne27. Sprzedaż i konsumowanie towarów ma być 
panaceum na bolączki28, mówiąc krótko ma być źródłem szczęścia. 
Postawa konsumpcyjna nieodłącznie powiązana jest z pustka 
duchową. We współczesnej kulturze liczą się przede wszystkim 
wartości wymierne, materialne. Mamy do czynienia z chorobliwym 
przewartościowaniem pieniądza i posiadania29. Praktyczny 
materializm spycha na dalszy plan wartości duchowe30. Współczesna 
cywilizacja proponuje człowiekowi odejście od wartości duchowych na 
rzecz nieograniczonej konsumpcji31. Dodatkowo kultura 
konsumpcyjna osłabia więzi międzyludzkie i pobudza egoistyczne 
postawy32.  
                                                 

26 Por. A. Kępiński., Rytm życia, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1994, s. 380. 
27 Por. T. Szlendak., Supermarketyzacja. Religia i Obyczaje Seksualne Młodzieży w Kul-

turze Konsumpcyjnej, Fundacja ma rzecz nauki Polskiej, Wrocław, 2008, s. 65, 170. 
28 Por. Tamże, s. 142. 
29 Por. J. Mastalski., Szkolne interakcje zaburzające…, dz. cyt., str. 23 
30 Por. H. Muszyński., Europa Ducha. Chrześcijańska wizja fundamentów jedności 

europejskiej. dz. cyt., s. 90 – 91, 107. 
31 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do biskupów polskich z okazji wizyty „ad limina 

apostolorum” 14 lutego 1998 r. [cyt. za:] H. Muszyński., Europa Ducha. Chrześcijań-
ska wizja fundamentów jedności europejskiej. dz. cyt., s. 85. 

32 Por. H. Muszyński., Europa Ducha. Chrześcijańska wizja fundamentów jedności 
europejskiej. dz. cyt., s. 97, Por. T. Szlendak., Supermarketyzacja…, dz. cyt., s. 173. 
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Współwystępowanie konsumpcjonizmu i pustki duchowej, oraz 
osłabienia więzi interpersonalnych wydaje się oczywiste. Mniej 
oczywisty jest kierunek zależności przyczynowo-skutkowej między 
tymi zjawiskami: tzn. czy konsumpcjonizm wytwarza pustkę 
duchową, czy tez przeciwnie to owa pustka rodzi postawy 
konsumpcyjne? Rozstrzyganie tego zagadnienia przekracza znacznie 
ramy niniejszego opracowania, dla którego wystarczającym jest 
stwierdzenie współzależności tych zjawisk. Anty-autorytarne 
„wychowanie bez wartości” przyczynia się do powstawania w sercach 
tak wychowywanych młodych ludzi pustki duchowej, a przez to do 
umacniania postawy konsumpcyjnej. Natura nie znosi próżni, ludzkie 
serce tym bardziej nie. Człowiek koniecznie potrzebuje czegoś, co 
wypełnia jego życie, co nadaje mu sens. Pustka rodzi się z tego, że 
człowiek nie ma w życiu głębokich, pięknych ideałów, do których by 
dążył, wartości które by realizował, bądź nie jest zdolny nawet podjąć 
próby ich realizacji bo przez wychowanie bez wymagań został 
odzwyczajony od wysiłku dążenia do wartościowych celów, 
przyzwyczajony do wybierania tego co łatwe i wygodne. Dostaje więc 
namiastki – towary i usługi, których konsumowanie ma leczyć 
cywilizacyjne lęki – zapewniać poczucie bezpieczeństwa33, dawać 
poczucie uczestnictwa we wspólnocie34, być lekarstwem na nudę i 
przesyt (które zresztą sama wywołuje)35, czy wreszcie dawać 
emocjonalna gratyfikację „emocjonalnym nędzarzom” pozbawionym 
wsparcia bliskich osób36. Łatwo zauważyć, że w tym ujęciu 
konsumowanie dóbr ma zaspokajać potrzeby wyższego rzędu – 
emocjonalne i duchowe. Poszukiwanie (nieraz rozpaczliwe) namiastek 
wartości duchowych, głębszego sensu życia w rzeczach i 
przyjemnościach może się upowszechniać, stawać się wręcz 
dominującym stylem życia tylko w sytuacji ogromnej pustki duchowej. 
W mojej ocenie pustka ta jest ważnym (najważniejszym obok 
niedojrzałości) czynnikiem stymulującym hiperkonsumpcję. Otwarcie 
na transcendencję pomaga człowiekowi stawać się dojrzałą osobą – 

                                                 
33 Por. T. Szlendak., Supermarketyzacja…, dz. cyt., s. 59 – 64. 
34 Por. Tamże, s. 172. 
35 Por. Tamże, s. 153. 
36 Por. Tamże, s. 82. 
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wybierającą prawdziwe wartości37, poszukującą prawdy odnoszącej się 
do dobra, które należy pełnić38 i które nadaje życiu głęboki sens. Żeby 
pożądanie dóbr i usług osiągnęło korzystny z punktu widzenia 
społeczeństwa konsumpcyjnego poziom musi być motywowane 
głębszymi potrzebami. Zaspokajanie potrzeb i pragnień pierwotnych 
(fizjologicznych) nie napędza konsumpcji (a więc i zysków) tak mocno 
jak zaspokajanie potrzeb sztucznie wywołanych (czasem na bazie 
rzeczywistych)39. Tym bardziej, że te pierwsze z reguły ustają wraz z 
zaspokojeniem. W społeczeństwie konsumpcyjnym za dostatkiem 
materialnym nie idzie pełne zaspokojenie potrzeb. Pragnienie 
posiadania coraz nowych, ulepszonych rzeczy rodzi nienasycenie i 
brak satysfakcji, pogoń za konsumencką satysfakcją40. Pogoń ta jest 
motorem napędzającym zachowania konsumenckie a co za tym idzie 
zyski. Pogoń, która z czasem ustawałaby nie zapewniałaby tak dużych 
dochodów. W związku z tym w konsumpcyjny świat wpisane 
niezaspokojenie, stała ekspansja naszych pragnień41. Gdyby ustawała 
wraz z zaspokojeniem potrzeby nie generowałaby tak dużych zysków. 
Aby ta ekspansja pragnień była nieustanna konieczna jest iluzja 
znalezienia w hedonistycznych przyjemnościach głębszego spełnienia, 
szczęścia, sensu. 

Drugim skutkiem kryzysu autorytetów i wychowania w 
ogóle jest kultura niedojrzałości. Nie da się ukryć, że z punktu 
widzenia konsumpcjonizmu człowiek niedojrzały ma zasadniczą 
zaletę – jest idealnym, bezkrytycznym konsumentem, podatnym na 
manipulację. Człowiek dojrzały (świadomy swoich potrzeb) kupuje 
to co jest mu potrzebne; człowiek niedojrzały zaś kupuje wszystko 
co reklamodawcy przedstawią mu jako potrzebne. Kultura 
zwłaszcza masowa wspiera postawę konsumpcjonizmu. „Czasy 

                                                 
37 Por. R. Darowski., Osoba ludzka a świat wartości, [w:] Docere et educare : książ-

ka dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Kubikowi SJ z okazji 50. rocznicy 
kapłaństwa oraz 60. rocznicy życia zakonnego, J. Mółka., G. Łuszczak (red.), wyd. 
WAM, Kraków, 2008, s. 44-45. 

38 Por. Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio. O relacjach między wiarą a rozumem, 
25, [online:] httpadonai.pljp2plikifer.pdf dostęp 2014-02-04. 

39 Por. T. Szlendak., Supermarketyzacja…, dz. cyt., s. 138. 
40 Por. Tamże, s. 171 – 172. 
41 Por. Tamże, s. 172. 
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współczesne wprowadzają człowieka w horyzont myślenia o życiu 
jako przygodzie, która niesie w sobie jedyne łatwość, przyjemność, 
beztroskę i komfort”42. Żyjemy w świecie gloryfikującym to, co 
ulotne i przyziemne. Media to wspierają ciągłą reklamą, mnóstwem 
propozycji a człowiek sądzi że powinien być gotowy wszystko 
przyjmować (bez możliwości refleksji). Życie przedstawiane jest 
jako raj na ziemi43. Tyle, że warunkiem uczestnictwa w tym raju jest 
zakupienie produktu. Współczesny świat promuje używanie życia 
przez spełnianie wszystkich swoich zachcianek, a na to trzeba 
coraz więcej wydawać44.  

Współcześnie zabawa jest absolutyzowana, a znikają z pola 
widzenia inne wartości. Takie przedłużanie się jakości pajdalnej w 
całokształcie rozwoju wspiera kultura nastawiona na 
przyjemności45, negująca sens (tak ważnych np. w religii) 
wyrzeczeń w imię nagrody odłożonej w czasie. W dobie 
konsumeryzmu nikt nie chce odkładać nagrody46. Nie jest jednak 
tak, że człowiek jest całkowicie uwarunkowany kultura w której 
żyje. W ostatecznym rachunku to konkretna osoba wybiera taki lub 
inny styl życia. Wybór „albo chcemy przeżyć swoje życie, nadając 
mu kształt piękna, albo będziemy bawili się w życie”47. Ale żeby 
dokonać właściwego wyboru trzeba po pierwsze poznać wybierane 
możliwości – w tym przypadku zostać wprowadzonym (przez 
wychowanie) w świat wartości. Po drugie właściwe wybory 
życiowe wymagają dojrzałości. W sytuacji, kiedy reklama stała się 
stałym elementem naszego życia i naszych wyborów. 

                                                 
42 B. Adamczyk., Człowiek w służbie drugiemu, czyli wychowanie do właściwego rozu-

mienia wolontariatu, [w:] Docere et educare: książka dedykowana Księdzu Profesorowi Włady-
sławowi Kubikowi SJ z okazji 50. rocznicy kapłaństwa oraz 60. rocznicy życia zakonnego, J. 
Mółka., G. Łuszczak (red.), wyd. WAM, Kraków, 2008, s. 265. 

43 Por. Tamże, s. 265 – 267. 
44 Por. Tamże, s. 270. 
45 Dodatkowo zjawisko to jest wzmocnione załamaniem autorytetu doro-

słych i wzmocnieniem quasi-norm grupy rówieśniczej. Por. J. Mastalski., Szkolne 
interakcje zaburzające skuteczne wychowanie, s. 229 – 230. 

46 Por. T. Szlendak., Supermarketyzacja…, dz. cyt., s. 59 -60. 
47 B. Adamczyk., Człowiek w służbie drugiemu, czyli wychowanie do właściwego 

rozumienia wolontariatu, art. cyt., s. 266. 
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Przemyślenie strategii życiowej wymaga uwzględnienia 
wpływów zewnętrznych, reklam i własnych preferencji i celów. Jest to 
koniecznie związane ze świadomym rozwojem osobowości etycznej, 
rozwijaniem władz poznawczych i wolitywnych48. Właśnie autorytet 
uczy wybierać – to co bardziej wartościowe, zamiast tego co bardziej 
widowiskowe i przyjemne. Człowiek pozbawiony takiej pomocy ma 
skłonność wybierać to co po prostu łatwiejsze, bardziej przyjemne. 
Dodatkowo, jako że natura nie znosi próżni, miejsce 
zdekonstruowanych autorytetów zajmują pseudoautorytety (np. celebry 
ci, marketingowcy) – podsuwające style życia korzystne nie tyle dla 
wychowanka, co dla siebie samych.  

 
Streszczenie 
Artykuł opisuje różne rodzaje autorytetów i analizuje przyczyny 

ich kryzysu (społeczne i kulturowe). Następnie analizuje najczęstsze 
metody niszczenia autorytetów oraz skutki wychowawcze tego 
zjawiska. Autorytet jest konieczny w wychowaniu więc jego osłabienie 
przekłada się na kryzys całego wychowania. Efektem tego zjawiska jest 
coraz większa niedojrzałość młodego pokolenia, oraz pustka 
wewnętrzna ludzi którym nikt nie wskazuje głębszych wartości. Te 
zjawiska generują konsumpcyjny styl życia, w którym dobra 
materialne i przyjemności stają się namiastką wartości i sensu życia.  

 
Summary 
The article describes the different types of authority and 

analyzes the reasons for the crisis (social and cultural). Then 
analyzes the most common method of destroying authorities and 
implications for education of this phenomenon. The authority is 
necessary in education so its weakness results into the entire 
education crisis. The effect of this phenomenon is increasing 
immaturity of the younger generation, and the emptiness inside 
people whom no one showed deeper values. These phenomena 

                                                 
48 Por. J. Ślońska., G. Grzybek., Językowy obraz świata i wartości w reklamie,[w:] 

I. Nowakowska-Kempna (red.) Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii, 
wyd. WAM Kraków 2012, s. 133 - 134. 
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generate consumer lifestyle in which material goods and pleasures 
become a substitute for the value and meaning of life. 
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Jowita Berdzik (LSW) 
     

Był sobie autorytet… Autorytet rodzica 
 

„Mając 40 lat stwierdza, że Trzeba mu kogoś, 
kto wskaże drogę, pochwali go albo zgani: 

ojca. Autorytetu, nie władzy”1 
Albert Camus 

Wstęp 
Rozpatrując zjawisko szeroko pojętej edukacji zakorzeniło się 

rozumienie autorytetu jako wzoru. Jest to poniekąd schemat postę-
powania, który w społeczeństwie przyjmowany jest jako wzorowy 
i idealny. Człowiek, który cieszy się autorytetem posiada swoiste 
cechy i kompetencje, które zwiększają jego możliwości oddziały-
wania na podopiecznych. Ma to więc duże znaczenie dla przekazu 
wiedzy, kształtowania oraz poprawnej oceny postaw i wartości. 
Autorytet w przypadku rodzica jest koniecznym warunkiem wła-
ściwego procesu dorastania młodych ludzi. Determinuje nie tylko 
kształtowanie się cech charakteru pociechy, ale określa również 
poziom szacunku, z jakim ma związek piastowane w rodzinie sta-
nowisko. Zazwyczaj rodzice zdają sobie sprawę, iż są autorytetem 
dla własnego dziecka w sytuacji, kiedy dziecko dokonuje jego rede-
finicji. To, co zazwyczaj sklejało życie rodzinne, czyli przekonanie o 
wyższości opinii i sądów rodzica, podlega wątpliwości oraz deba-
cie. Dziecko stawia opór, tym samym sprawia, że rodzic zaczyna 
się zastanawiać, jak wcześniej udawało mu się mieć tak duży 
wpływ na potomka. Młody człowiek zauważa swoje potrzeby, za-
zwyczaj w mało wyszukany i wręcz agresywny sposób daje rodzi-
com do zrozumienia, że nie jest już małym dzieckiem, które bezwa-
runkowo spełnia polecenia, czy też rozkazy dorosłych. Latorośl 
sygnalizuje, iż stała się odrębną jednostką, z której zdaniem należy 
się bezwzględnie liczyć. Błędnym zachowaniem było by tutaj uży-
cie krzyku przez rodzica, zastosowanie kary, czy też pokazywanie 
przez niego własnej siły. Najgorsze, co w takiej sytuacji może zro-
                                                 

1 http://www.cytaty24.eu/Albert%20Camus,szukane.html, 20.03.2014r. 



266 
 

bić rodzic to krzyk, kary i pokazywania własnej siły. Niestety auto-
rytet, który potwierdzać trzeba w ten sposób, gubi swe początkowe 
znaczenie2.  

 
1. Pojęcie autorytetu 
Pojęcie autorytetu jest niejednoznaczne. Słownik wyrazów ob-

cych definiuje autorytet jako: „uznanie u innych, wpływowość, pre-
stiż, człowiek, doktryna, pismo cieszące się w jakiejś dziedzinie lub 
opinii pewnych ludzi szczególną powagą (...), wyrocznia, mistrz, 
alfa i omega”.3 Według Wincentego Okonia autorytet to „wpływ 
osoby lub organizacji cieszącej się ogólnym uznaniem na określoną 
sferę życia społecznego…”4. 

 
2. Autorytet rodzica to konsekwencja w działaniu 
Autentyczny autorytet rodzica to z pewnością konsekwencja 

w działaniu. Rozpatrzenie tego pojęcie jest niezbędne przy oma-
wianiu autorytetu rodzicielskiego. Z tego też względu rodzic nie-
ustannie musi pamiętać przyjęte przez siebie reguły i zasady. War-
to również pamiętać, że zachowanie rodziców ma wpływ na to, czy 
ich pociecha będzie krok po kroku radzić sobie z problemami, które 
napotka na swej życiowej drodze. Dziecko patrzy na swych rodzi-
ców, opiekunów od pierwszych lat życia, powiela ich zachowania 
oraz podejście do różnych spraw życiowych. Z pewnością można 
stwierdzić, iż dziecko jest małą kopią swoich rodziców. Ci ostatni 
natomiast niestety często zapominają o tym, że bezwarunkowo 
każde zachowanie może być przyswojone przez ich latorośl. Dzieci 
obserwują otoczenie z zadziwiającą uwagą i są ciekawe wszystkie-
go, co jeszcze im nieznane i obce. Okres dojrzewania jest także cza-
sem podpatrywania swych rodziców. Młodzi ludzie próbują się z 
nimi identyfikować i często kopiują ich styl życia. W tym miejscu 

                                                 
2 http://pl.point.fm/macierzynstwo/mlodziez/autorytet-rodzica.html, z 

dnia 21.03.2014 r. 
3 W. Kopaliński (red.), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wie-

dza Powszechna, Warszawa 1971, s. 83. 
4 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-

szawa 1981, s. 27. 
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warto wspomnieć o pewne elementach autorytetu, bez których jego 
istnienie byłoby niemożliwe: 

• miłość rodzica do dziecka której fundamentem jest odpo-
wiedzialność za dziecko i jego zachowanie, czyny, 

• zapewnienie dziecku podstawowych środków do życia, troska 
o jego bezpieczeństwo materialne, bytowe, troska o jego zdrowie 

• zasady i oczekiwania co do jego postępowania, 
• przymus przestrzegania wcześniej ustalonych zasad, 
• kary i nagrody5. 
Głównym błędem w wychowaniu jest brak konsekwencji. Jest 

to zjawisko o tyle ciekawe, że jest to jednym z tych tematów, co do 
których niemal wszyscy nie mają wątpliwości: „Konsekwencja jest 
w wychowaniu niezbędna!”. Dodatkowo, bycie osobą konse-
kwentną nie wymaga żadnych szczególnych umiejętności ani też 
wyjątkowej wiedzy. Najczęściej zdarza się, że rodzice rezygnują z 
różnych wymagań tylko dlatego, że najzwyczajniej w świecie w 
danym momencie nie chce im się o to walczyć. Powodem jest też 
to, iż nie podejmują głębszej refleksji nad tym, czego i z jakiego 
powodu powinni wymagać od swojej pociechy i w związku z tym 
konsekwencją tego jest częsta zmiana zdania. Często także są przy 
tym głęboko przekonani, że chodzi o sprawy zbyt błahe, by miały 
one jakikolwiek wpływ na całokształt wychowania. Jaką bowiem 
wartość może mieć np. fakt, iż rodzice odstępują od nałożonej 
wcześniej kary w postaci zakazu oglądania telewizji, ponieważ 
dziecko prosi i obiecuje, że to już ostatni raz? Tymczasem rezygna-
cja z raz wyznaczonej kary lub jej zmniejszenie, powoduje, że auto-
rytet rodzica ulega znacznemu osłabieniu. Największą trudnością i 
przeszkodą w zachowaniu konsekwencji stanowi fakt, że zmusza 
ona rodziców do wymagania od samych siebie. Chęć bycia konse-
kwentnym związana jest zarówno z koniecznością wytrwałości i 
dyscypliny wewnętrznej, by nie zmieniać wypowiedzianego wcze-
śniej zdania mimo piętrzących się trudności, jak i z koniecznością 
przekazywania dzieciom rad i wskazówek oraz bycia wzorem do 
naśladowania. W tym momencie warto wspomnieć o kolejnym 
kluczowym momencie w procesie budowania autorytetu, jakim jest 

                                                 
5 http://parenting.pl/portal/autorytet-rodzica-w-zyciu-dziecka,21.03.2014r. 
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właśnie przykład. Nie bez powodu mówi się, że Ojciec Przykład 
jest najlepszym kaznodzieją i przekonuje lepiej niż tak zwane kaza-
nia. Jeżeli tata będzie wymagał od dziecka, żeby spożywało 
wszystkie potrawy, a sam będzie wybierał produkty, które je przy 
każdym posiłku, to z pewnością nie zbuduje w ten sposób trwałego 
autorytetu i wizerunku osoby spójnej wewnętrznie. To samo odno-
si się względem porządku w pokojach i rzeczach dzieci, podczas 
gdy wygląd sypialni rodziców pozostawia wiele do życzenia6.  

 
3. Osłabienie autorytetu rodzica  
Okres szkolnym jest czasem, gdy dziecko zaczyna podpo-

rządkowywać się także innym autorytetom niż rodzice i najbliższe 
osoby dorosłe. Wkroczenie w świat społecznych instytucji uświa-
damia mu potrzebę liczenia się z autentycznym autorytetem osób 
wykonujących określone zawody i sprawujących określone zada-
nia. Zaczyna dokonywać porównania oraz różnicowania tych auto-
rytetów. W kształtowaniu autorytetu znaczącą rolę odgrywają też 
rówieśnicy. Dzieci wchodzące w okres dorastania zdają sobie 
sprawę, iż zachowanie, które obowiązuje wśród rówieśników nie 
tylko często odbiega od norm przyjętych przez dorosłych, ale rów-
nież jest ich zaprzeczeniem. W okresie wczesnego i późnego dora-
stania wzrasta podatność na wzorce medialne, kształtowane w 
praktyce XXI wieku już od najmłodszych lat. Media są traktowane 
jako autorytatywne zarówno przez dorosłych, jak i młodych ludzi. 
Skupiają na sobie uwagę mimowolną oraz dowolną. Są nieodłącz-
nym elementem współczesnego dziecka i młodego człowieka co-
dziennie, przez wiele godzin7. 

Po osiągnięciu wieku szkolnego znaczącą rolę w wychowaniu 
i socjalizacji młodego człowieka odgrywa szkoła oraz nauczyciele. 
Autorytet szkolny dzieli się na osobowy i bezosobowy. Jeżeli cho-
dzi o osobowy to mamy tu na myśli na przykład osobę pełniącą 
funkcje dyrektora szkoły czy konkretnego nauczyciela, a bezoso-

                                                 
6 http://wardakowie.pl/wychowanie/autorytet-rodzicow-dzisiaj-mozliwy-

i-konieczny-artykul-dla-miesiecznika-familia, z dnia 24.03.2014 r. 
7 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobo-

wym, Adam Marszałek, Toruń 2007.s. 66-68. 
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bowy- autorytet szkolny jako instytucji lub autorytet zawodu (sta-
tusu) nauczyciela. Dla dzieci w młodszym wieku szkolnym autory-
tet nauczyciela z reguły przewyższa autorytet rodziców8. Jednakże 
w średnim wieku szkolnym autorytet nauczyciela przestaje być na 
pierwszym miejscu. Młody człowiek doświadcza szybkiego rozwo-
ju psychicznego. Zwiększeniu ulega zdolność realnego postrzega-
nia rzeczywistości. Świadome wartościowanie postępowania na-
uczyciela połączone z rozwiniętym krytycyzmem powoduje, że 
niemożliwe jest narzucanie autorytetu siłą ani z racji wykonywane-
go zawodu. Również w starszym wieku szkolnym, obejmującym 
okres szkoły średniej, gdzie rozbieżność między doświadczeniami 
dorosłych a dzieci spada młodzież podtrzymuje ostry krytycyzm 
wobec dorosłych. Autorytet nauczyciela przestaje być oczywistym 
atrybutem z racji pełnionej funkcji zawodowej, musi go zdobyć i 
utrzymać. Poczucie równości wobec nauczyciela jest w tym okresie 
bardzo silne. Jednostka przypisane jej prawa zaczyna traktować 
jako krzywdzące i niesprawiedliwe. Poczucie wewnętrznie prze-
żywanej dorosłości skłania do otwartego sprzeciwu wobec wyma-
gań nauczyciela. Dorastający człowiek zaczyna uniezależniać się od 
osoby pełniącej funkcję jej autorytetu. Reasumując rola autorytetu 
nauczyciela w wychowaniu i socjalizacji nastolatka spada9.Każdy 
człowiek w swoim życiu ma do czynienia również z autorytetem 
religijnym. Stanowi on wyznacznik tego, co powinni czynić ludzie, 
aby otrzymać wieczne zbawienie. Mowa tu głównie na myśli auto-
rytet osób duchownych. Jednakże nie tylko, ponieważ autorytetem 
religijnym może się cieszyć także osoba świecka, która jest związa-
na z życiem religijnym bądź doktryną religijną10. Autorytet , który 
wynika z funkcji w Kościele oraz własnej wiary i osobowości z 
pewnością posiadał Jan Paweł II. Dążył do szerzenia idei wycho-
wana poprzez wolne i świadome wzorowanie się na osobie dosko-
nałej moralnie, czyli autorytecie. Zwracał uwagę szczególnie na 

                                                 
8 S. Jarmoszko, Autorytet kontrowersje i aksjomaty, Oficyna Wydawnicza 

ASPRA - JR, Warszawa 2010, s.149. 
9 I. Jazukiewicz, Autorytet nauczyciela, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-

ków 1999, s. 43-45. 
10 Jarmoszko, Autorytet…, Op. cit., s. 167-171. 
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wartość życia każdego człowieka, jego osobową godność. Karol 
Wojtyła za podstawę wychowania uważał obustronny szacunek w 
relacji dziecko – autorytet. Dziecko kształtuje własne postawy reli-
gijne obserwując rodzica, naśladując go. Jednakże w dzisiejszych cza-
sach możemy zauważyć kryzys autorytetu religijnego11. Następnym 
autorytetem, który może mieć znaczący wpływ na socjalizacje dzieci 
młodzieży oraz na kształtowanie jego osobowości jest autorytet poli-
tyczny. Obejmuje on następujące elementy: polityków, role polityczne, 
instytucje polityczne, idee polityczne itd. Obecne czasy są trudne dla 
trwałości autorytetu politycznego. Można również stwierdzić, że XXI 
wiek to czas, gdy autorytet ten przeżywa kryzys pogłębiony. Zmniej-
szeniu ulega zakres oraz zasięg wpływu autorytetów politycznych, 
słabnie siła ich oddziaływania, zanika bezwarunkowe nastawienie do 
nich. Ich rola w wychowaniu dorastającej młodzieży jest minimalna12. 
Kolejnym rodzajem autorytetu jest autorytet zawodowy. Odnosi się on 
z reguły do statusu eksperta. Jego podstawą jest doświadczenie, które 
wynika z pracy zawodowej. Kreowany jest zazwyczaj ze względu na 
wysokie kwalifikacje związane z uprawianiem zawodu. Takim autory-
tetem może być na przykład pilot, prawnik, nauczyciel czy aktor13. 

 
4. Autorytet rodzica a kształcenei permanentne 
„Nowym spojrzeniem na oświatę dorosłych w warunkach zmiany 

społeczni gospodarczej jest dostrzeżenie jej roli i znaczenia dla kształto-
wania kompetencji do aktywnego obywatelstwa”14 

Autentyczny autorytet rodzica, to dojrzały autorytet. W tej 
kwestii niezwykle ważnym aspektem jest kształcenie permanentne. 
Aby rodzic mógł w pełni pełnić funkcję wzorca do naśladowania 
powinien dążyć do samodoskonalenia. W tym miejscu warto zapo-
znać się z pojęciem edukacji permanentnej, jej wymogami, cechami. 

                                                 
11 K. Olbrycht, Autorytet Jana Pawła II w wychowaniu dziecka, „Wychowawca”, 

2010, nr 4 (208), s. 5. 
12 S. Jarmoszko, Autorytet…, Op. cit., s. 174-177. 
13 Ibidem, s. 180-191. 
14 E. Solarczyk-Ambrozik, Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lo-

kalne. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Wydaw-
nictwo naukowe Uniwersytetu In. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 
2004, s. 9. 
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Współcześnie edukacja odgrywa pierwszoplanową rolę. Po-
wszechnie wiadomo, że przyszłość znajdzie się „pod panowaniem” 
społeczeństw wiedzy, społeczeństw informacyjnych, a także ekonomii 
znajdującej swe oparcie w wiedzy. Jesteśmy świadkami rewolucji w 
technice i technologii, biotechnologii, genetyce, metodach komuniko-
wania się. Ostatnie lata dowodzą jak duże znaczenie ma możliwość 
korzystania z tych dobrodziejstw. Wiedza oraz umiejętność wykorzy-
stania jej w praktyce stanowi klucz do postępu15. Można stwierdzić, że 
wymogiem edukacji permanentnej jest samodzielność i chęć samoreali-
zacji. Zgodnie z psychologią humanistyczną procesy psychiczne i ze-
wnętrzne zachowanie człowieka są wynikiem życia osoby zgodnie ze 
swoją naturą pragnieniami w sposób niezależny i harmonijny. Główną 
tendencją, która wpływa na działanie człowieka jest dążenie do samo-
realizacji. Ponadto ważna jest aktualizacja własnych potencjalnych 
szans. Zdaniem Abraham H. Maslowa każdy człowiek posiada poten-
cjalne zdolności do samorealizacji. W związku z tym podstawą eduka-
cji permanentnej warunkującej rozwój człowieka nie jest zalecanie, na-
rzucanie, lecz tworzenie sprzyjających warunków i okoliczności. „ 
Każda osoba jest po części swoim własnym projektem i sama siebie 
tworzy”16. 

Pojmowanie oświaty dorosłych jako ważnego czynnika roz-
woju regionalnego i lokalnego jawi się na obecnym etapie zmian w 
polskim systemie zarówno jako poszukiwanie nowego obszaru ba-
dań, jak i odnajdywanie nowych rozwiązań praktyki szkolnictwa. 
Wielkim wyzwaniem dla kształcenia permanentnego, analizowa-
nego w jego relacji do potrzeb gospodarki kraju, jest imperatyw 
ekonomiczny zasadzający się na założeniach gospodarki opartej na 
wiedzy. Gospodarka oparta na wiedzy wiąże się z oczekiwaniami 
pod adresem polityki społecznej państwa, samorządów regional-
nych, organizacji pozarządowych. Dotyczą one edukacji, różno-
rodnych ofert i form kształcenia, jego jakości oraz adekwatności do 

                                                 
15 E. Wittbrodt, Współczesne wyzwania edukacyjne,[w:] E.Walkiewicz (red.), 

Edukacja ustawiczna w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Instytut Badań Eduka-
cyjnych, Warszawa- Gdańsk 2006, s. 9. 

16 B. Śliwerski, Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Podręcznik akademicki, 
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011, s.215-215. 
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potrzeb rynku pracy. W społeczeństwa opartych na wiedzy, nauce, 
kształceniu inwestowanie w edukację staje się głównym czynni-
kiem wzrostu gospodarczego. Wpływa także na postęp społeczny. 
Współczesne społeczeństwa znajdują się w okresie transformacji 
porównywalnej z rewolucją przemysłową. Wiedza jest istotnym 
składnikiem produkcji, a proces uczenia jest elementem procesu 
gospodarczego. W wielu państwach, mimo różnic kulturowych, 
kształcenie ustawiczne charakteryzuje się wspólnymi cechami. 
Najważniejsze z nich to: 

• edukacja ma miejsce w różnych miejscach 
• wszyscy zatrudnieni muszą cechować się umiejętnością sa-

modoskonalenia się niezależnie od okoliczności 
• zatrudnieni muszą traktować miejsce pracy jako instytucję 

edukacyjną 
• charakter i wzorce pracy ulegają zmianie 
• potrzeba bardziej zaawansowanego systemu doradztwa 
• multimedia, oprogramowanie komputerowe mają ogromny 

wpływ na kształcenie 
• technologie informatyczne i cyfrowe umożliwiają kontakty 

pomiędzy uniwersytetami i przedsiębiorstwami 
• instytucje odpowiedzialne za kształcenie permanentne uela-

styczniają odpowiedź na potrzeby rynku 
• wzajemne stosunki pomiędzy uniwersytetami, a biznesem i 

przemysłem mają kluczowy wpływ na sukces ekonomii wiedzy 
• granice pomiędzy życiem zawodowym, a okresem nauki zo-

stają rozmyte 
• szkoły w większym stopniu angażują się w edukację moralną17.  
Idea kształcenia permanentnego niesie ze sobą mnóstwo rewolu-

cyjnych konsekwencji dla struktury i zadań współczesnej oświaty oraz 
wychowania. Zarysowuje horyzonty przeobrażeń dające się łatwo 
określić. Przyjęcie zasady kształcenia ustawicznego rzutować będzie na 
strukturę systemu oświatowo-wychowawczego. Nie podlega dyskusji 
fakt, że do przeszłości przejdzie struktura segmentowa. Poszczególne 
człony ustroju szkolnego, składające się na strukturę segmentową, są 

                                                 
17 E. Solarczyk-Ambrozik, Kształcenie ustawiczne…, op. cit., s. 37-39. 
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formalnie nie powiązane, wręcz przeciwstawne sobie. Segmentowa 
budowa szkolnictwa była zjawiskiem celowym. Odzwierciedlała struk-
turę ówczesnego społeczeństwa, rzucała światło na ostrość klasowych 
przedziałów. Dopiero przełom XVIII i XIX wieku stał się okresem nara-
stania nowych tendencji w dziedzinie systemów oświaty. Struktura 
segmentowa zaczęła ulegać zmianie, postulaty integracji programowej 
i funkcjonalnej poszczególnych członów systemu oświatowego18. 

Szanse oświaty dorosłych bardzo często mogą zostać niewy-
korzystane, a oświata dorosłych może być zagrożona. Pozytywne 
zakończenie kursu języka angielskiego wcale nie spowoduje, że 
ktoś stanie się od razu Europejczykiem. Wzbudzi to w nim rozcza-
rowanie, rozżalenie, satysfakcja z tego powodu nie zostanie osią-
gnięta. Osoby niezadowolone swoją całą agresję spowodowana 
rozczarowaniem mogą kierować przeciwko firmie edukacyjnej, 
wygłaszać na jej temat negatywne opinie. Formułowane negatywne 
opinie mogą również dotyczyć sensu kształcenia się, kursów, szko-
leń itp. „W tym miejscu przypomnę najważniejsze negatywne zja-
wiska niektórych przykładów kształcenia kursowego: 

• reklama wysokiej jakości usług edukacyjnych pod warun-
kiem wniesienia odpowiedniej opłaty za kurs, a po jej wzniesieniu 
zaniechanie jego organizacji bez zwrotu gotówki; 

• organizowanie kursu bez respektowania nie tylko reklamo-
wanych wysokiej jakości usług, ale nawet elementarnych zasad 
andragogiki (np. tylko teoretyczny egzamin dla absolwentów kur-
su kosmetycznego), 

• spełnianie podczas trwania kursu wyłącznie aktualnych 
oczekiwań kursantów (np. kurs prawa jazdy, głównie przygotowu-
jący do egzaminu, a kwestie nauczenia jazdy po mieście pozosta-
wiający na drugim planie)”19.  

Kształcenie ustawiczne jest jednym z fundamentów Strategii 
Lizbońskiej. Uczenie się przez całe życie może spowodować więk-

                                                 
18 R. Wroczyński, Edukacja permanentna. Problemy-perspektyw, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973, s. 124-125. 
19 J. Kargul, Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do 

budowy teorii edukacji całożyciowej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005, s.26. 
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szą konkurencyjność gospodarki UE, gospodarki, która dynamicz-
nie się rozwija, a społeczeństwo jest społeczeństwem wiedzy.20A. 
Hely w swojej książce, porusza temat nowych tendencji w kształ-
ceniu przedszkolnym21. Mówi o dwu etapach rozwoju procesu po-
szkolnego uczenia się. Etap początkowy obejmuje pierwsze dzie-
sięciolecie bieżącego stulecia i wiąże się z nieustającą potrzebą 
podnoszenia kwalifikacji i dopełniania wykształcenia. W procesie 
dalszego kształcenia górować zaczyna modernizacja kwalifikacji, 
odświeżanie wiedzy, pogoń za postępem w obrębie uzyskanej spe-
cjalizacji. Jest to etap rozwojowy kształcenia dalszego. Współcze-
śnie określa się go jako kształcenie permanentne. Chodzi tu o wy-
posażenie człowieka w przymioty, które będą miały wpływ na jego 
gotowość i zdolność do dalszej edukacji. Te aspekty kształcenia 
ustawicznego stanowią istotę edukacji permanentnej22. „W poszu-
kiwaniu rozwiązań zadań, problemów, sytuacji pomaga edukacja. 
Człowiek sam nadaje jej sens. Z oczekiwań społecznych wybiera te, 
do których jest przekonany, że są dla niego właściwe. Jest to etap 
„czystej” edukacji podmiotowej, niezależnie, czy będzie to trady-
cyjne samokształcenie z indywidualnym poszukiwaniem wiedzy 
czy celowy wybór form organizowanych przez profesjonalnych 
edukatorów. Edukacja całożyciowa, permanentna nie jest już tylko 
ideą zaszczepioną w latach siedemdziesiątych, lecz powszechnie 
akceptowaną formą rozwoju człowieka dorosłego”23. Proces zdo-
bywania wiedzy cechuje się dobrowolnością, otwartością, indywi-
dualnością zainteresowań. Różne formy akceptacji przyswajania i 
zdobywania wiedzy zostały przyjęte. Świadczy to o tym, że zdo-
bywanie wiedzy jest wartością autoteliczną. Wpływa na jakość 
ludzkiego życia. Współcześnie edukacja związana z oczywistym 
dla ludzi pragnieniem poznawania świata nie daje się zgasić żad-
nymi wymówkami, takimi jak np. niewystarczająca ilość czasu, sił, 

                                                 
20 E. Wittbrodt, Współczesne wyzwania edukacyjne ,[w:] E.Walkiewicz (red.), 

Edukacja ustawiczna.., Op. cit, s.14. 
21 A. Hely, New Trends In Adult Education. From Elsinore to Montreal, Paris 1962. 
22 R. Wroczyński, Edukacja permanentna…,Op. Cit., s. 109-110. 
23 K. Ferenz, Edukacja całożyciowa człowieka w świetle zadań rozwojowych, [w:] 

M. Kowalski, Agnieszka Olczak (red.), Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa 
do starości. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s.37 
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możliwości. Możemy znaleźć na nią chwilę głownie w czasie wol-
nym, przebijając w ten sposób inne formy aktywności. Na edukację 
nigdy nie jest za późno. Pełni ona ważną funkcję w życiu człowie-
ka. Prowadzi nas do poznania prawdy, czyli jednej z najwyższych 
wartości cenionej współcześnie24. 

 
5. Badania własne 
Badania ankietowe przeprowadziłam samodzielnie w 2014 

roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Łuszczaczu. Łusz-
czacz to wieś położona w południowo-wschodniej Polsce, w woje-
wództwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim. Narzędziem ba-
dawczym, które wykorzystałam w badaniach był samodzielnie 
przygotowany kwestionariusz ankiety. Jego konstrukcję dostoso-
wałam do grupy badawczej. W badaniu empirycznym wzięło 
udział 32 uczniów. 100% badanych stanowili uczniowie klas 3-6. 
Warto podkreślić, że ze względu na niewielką ilość badanych są to 
tylko badania sygnalizujące problem, a nie wiążące. 

Rodzina ma ogromny wpływ na rozwój dziecka. Osobami, 
które odgrywają najważniejszą rolę w życiu dzieci, lub przynajm-
niej powinni odgrywać, są rodzice. Od najmłodszych lat dziecko 
uczy się jakie wartości są w życiu najważniejsze i dlaczego, jak wy-
bierać i czym się kierować, jak oceniać swoje dzieła. Dzieciństwo 
jest okresem, kiedy dziecko nie ma wpływu na większość kontak-
tów z innymi ludźmi. Dzieje się tak ponieważ nie wybiera ono ani 
rodziny ani nauczycieli.  

 
Tabela 1. Autorytet młodego człowieka.  

1. mama 15 47% 
2. tata 10 31% 
3. nauczyciel 0 0% 
4. przyjaciel 5 16% 
5. aktor 2 6% 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                 
24 K. Ferenz, Edukacja całożyciowa człowieka w świetle zadań rozwojowych, [w:] 

M. Kowalski, Agnieszka Olczak (red.), Edukacja…,Op. Cit., s. 38-39 
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Jak wskazuje Tabela 1. dzieciństwo jest to okres, w którym 
dziecko wzoruje się przede wszystkim na rodzicach, czyli mamie i 
tacie. Rodzice są pierwszymi osobami, które mają wpływ na rozwój 
i funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie. Są to osoby najbliższe 
dziecku, a tym samym najważniejsze i najsilniej wpływające na 
niego. Wskazanie rodziców jako autorytetu świadczy o tym, jak 
znacząca i niezbędna jest ich obecność w życiu dziecka. Jest to nie-
zwykle optymistycznym faktem, szczególnie w obecnych czasach, 
gdzie wielu młodych ludzi szuka autorytetu poza własnym do-
mem. 16% uczniów jako swój wzór do naśladowania wskazało 
przyjaciela. W okresie późnego dzieciństwa coraz większego zna-
czenia nabierają rówieśnicy młodych ludzi. Modelami stają się lu-
dzie przejawiający zachowania aprobowane, a więc i oczekiwane w 
grupie rówieśniczej. Mała liczba osób wskazała, iż ich autorytetem 
jest aktor. Autorytet jako cecha nie jest stopniowalny. Rodzic po-
siada go lub nie. „Współuczestnictwo w życiu młodzieży oraz 
udział w rozwiązywaniu aktualnie nurtujących ją problemów pro-
wadzi do ukształtowania się i umocnienia autentycznego autoryte-
tu wychowawcy”25. Niepokojącym jest fakt, iż żaden ankietowany 
uczeń nie wskazał nauczyciela jako osoby, która jest dla niego wzo-
rem. Dziecko, które nie może wzorować się na rodzicach, szuka 
autorytetu gdzie indziej. Warto jednak popracować nad tym, aby 
młodzi ludzie nie musieli szukać wzorców w telewizji, czy Interne-
cie, a wśród autentycznych osób, jakimi powinni być nauczyciele. 
Taki wynik świadczy głównie o spadku prestiżu tego zawodu w 
oczach uczniów.  

Tabela 2. Krępujące pytanie dziecko skierowałoby do: 
1. rodzic 21 66% 
2. nauczyciel 11 34% 

Źródło: Opracowanie własne 
Rozmowa jest niezwykle ważnym elementem relacji między-

ludzkich. Dziecko potrzebuje osoby, z którą mogło by szczerze po-
rozmawiać o własnych problemach czy sukcesach, doradzić się, 
zwierzyć. Gwarancją prawidłowej komunikacji jest szczerość, za-

                                                 
25 H. Muszyński, Teoretyczne problemy wychowania moralnego, Państwowe Za-

kłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1965, s. 237. 
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ufanie. W obecnych czasach popularnym stał się model rodzica- 
przyjaciela. Badani uczniowie w większości stwierdzili, że z krępu-
jącym pytanie udali by się do rodzica. Jest to fakt ogromnie pozy-
tywny, potwierdzający zmieniające się w ostatnim okresie relacje 
dzieci z rodzicami. Średnio co drugi uczeń zadeklarował, iż z krę-
pującym pytaniem wolałby się zwrócić do nauczyciela niż szukać 
„wsparcia” u rodziców.  

 
Podsumowanie 
Dzieci oraz młodzi ludzie są skłonni do interesowania się już 

nie tylko przykładami rówieśników, szczególnie w jakimś sensie 
ciekawych, cieszących się w tym okresie sukcesami, ale idoli- 
gwiazd medialnych, stopniowo również dorosłych autorytetów, 
nie narzuconych, ale uznanych na podstawie własnego sprawie-
dliwego osądu. Zadaniem rodziców jest spełnienie wszystkich 
podstawowych wymogów do pełnienia roli wzorca. Matka oraz 
ojciec są osobami najbliższymi dziecku. To oni znają jego mocne i 
słabe strony. Rodzice budując szczerą więź ze swoim dzieckiem, 
budzą jego zaufanie, pozwalają mu czuć się bezpiecznie. Warto 
pamiętać, że rodzice powinni tak postępować, aby być bezwarun-
kowym autorytetem dla swojego dziecka. Ciężka praca nad samym 
sobą, szczerość oraz autentyczność mogą w tych staraniach okazać 
się niezbędne.  

 
Streszczenie 
Człowiek, który cieszy się autorytetem posiada swoiste cechy 

i kompetencje, które zwiększają jego możliwości oddziaływania na 
podopiecznych. Ma to więc duże znaczenie dla przekazu wiedzy, 
kształtowania oraz poprawnej oceny postaw i wartości. Aby rodzic 
mógł w pełni pełnić funkcję wzorca do naśladowania powinien 
dążyć do samodoskonalenia. Rodzice są pierwszymi osobami, któ-
re mają wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka w społeczeń-
stwie. Są to osoby najbliższe dziecku, a tym samym najważniejsze i 
najsilniej wpływające na niego. Wskazanie rodziców jako autoryte-
tu świadczy o tym, jak znacząca i niezbędna jest ich obecność w 
życiu dziecka. Jest to niezwykle optymistycznym faktem, szczegól-
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nie w obecnych czasach, gdzie wielu młodych ludzi szuka autory-
tetu poza własnym domem. 
 

Summary 
There was a authority… Parent's authority  
A man who enjoys the authority has specific qualities and 

skills that enhance their ability to influence charges. This is so im-
portant for the transmission of knowledge, shaping and correct as-
sessment of attitudes and values. To a parent can fully function as a 
role model for others should strive for self-improvement. Parents 
are the first ones that affect the development and functioning of the 
child in society. These are the people closest to the child, and thus 
the most important and the most influence on him. Indication par-
ents as authority demonstrates how significant and it is necessary 
to their presence in the child's life. This is an extremely optimistic 
fact, especially in these times where many young people are look-
ing for an authority outside their own home. 
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Agnieszka Orzeszko (KA) 
 

Rola autorytetu w życiu niepełnosprawnych sportowców 
 

Wstęp 
Mamy wielu wspaniałych sportowców – utalentowanych, 

pracowitych, zawziętych – niesamowitych wojowników w walce o 
zwycięstwo. Możemy być z nich bardzo dumni, nawet jeśli czasem 
nie udaje im się zdobyć najwyższych laurów. To wspaniałe, że 
wśród nich są tacy, którzy są niepełnosprawni.  

Rywalizacja sportowa nie ma związku z niepełnosprawno-
ścią. Jest istotą sportu, jest przede wszystkim pokonywaniem sa-
mego siebie, sprawdzianem siebie, ujawnieniem swoich zdolności, 
predyspozycji, umiejętności, okazją do pokonywania swoich słabo-
ści i zahamowań. Sport wyczynowy uprawiany profesjonalnie jest 
formą widowiska, przyciąga na stadiony i przed telewizory milio-
ny (choć może jeszcze nie sport Paraolimpijski) widzów. Kiedy w 
człowieku-sportowcu dojrzeje pewna świadomość siebie samego i 
poczucie tworzenia swego rodzaju dobra, pewnej wartości spo-
łecznej przy wykorzystaniu własnej sprawności fizycznej i psy-
chicznej to praca nad sobą staje się wyzwaniem i przyjemnością. 
Wszelkie sukcesy w sporcie zależą od zdrowia psychicznego, pozy-
tywnego postrzegania siebie, posiadania zaufania do własnej osoby 
i swoich możliwości. Oczywiście potrzebna jest realna ocena swo-
ich możliwości, umiejętności i w odniesieniu do niej planuje się po-
ziom wykonania postawionego przed sobą zadania. 

 
1. Prawne uregulowania dotyczące sportowców z niepełno-
sprawnością 
Potrzeba wprowadzenia w 2010 r. nowej ustawy o sporcie była 

wynikiem dostosowania regulacji prawnych do standardów europej-
skich. W związku z tym, celem ustawy stało się ograniczenie prawnej 
reglamentacji sportu, jak również regulacja kwestii, które nie były do 
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tej pory precyzyjnie określone1. Zgodnie z zapisem w ustawie sport to 
wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo do-
raźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawie-
nie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych 
lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach2. Na-
leży przy tym zwrócić uwagę na to, iż w zapisach ustawy odstąpiono 
od podziału sportu na kwalifikowany, amatorski, czy też zawodowy. 

Ustawa reguluje podstawowe zagadnienia dotyczące klubów 
sportowych przez wskazanie, że klub działa jako osoba prawna3. 
Mimo takiego wskazania, ustawa nie precyzuje formy prawnej 
klubu sportowego. W związku z tym, osoby zainteresowane same 
mogą decydować o formie prawnej klubu zgodnie z ich określo-
nymi potrzebami i możliwościami. Kluby sportowe mogą zatem 
działać m.in. w formie stowarzyszeń, czy też spółek kapitałowych, 
tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej4. 

Oprócz tego, ustawa szczegółowo określa zasady działania 
polskiego związku sportowego (zwanego dalej „związkiem”), m.in. 
poprzez ograniczenie kadencji władz związku do czterech lat, a 
funkcji prezesa związku do maksymalnie dwóch kolejnych kaden-
cji. Ustawa określa także wymogi, jakie muszą spełniać osoby 
wchodzące w skład zarządu związku, którymi są w szczególności 
niekaralność, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej zbież-
nej z działalnością danego związku i zakaz łączenia funkcji we 
władzach tego samego związku. 

Ponadto, ustawa przewiduje, że związek będzie posiadał mo-
nopol na organizację i prowadzenie współzawodnictwa sportowego o 
tytuł mistrza Polski, a także o puchar Polski. Związek będzie również 

                                                 
1 M. Szulikowski, P. Dzięgielewska, Nowa ustawa o sporcie – 

www.szulikowski.blog.onet.pl (22.01.2014). 
2 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, [w:] Dz. U. 2010, nr 127, poz. 

857, art. 2. 
3 Ibidem, art. 3 i 4. 
4 M. Szulikowski, P. Dzięgielewska, Nowa ustawa o sporcie – 

www.szulikowski.blog.onet.pl, (22.01.2014). 
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powoływał kadrę na igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie, oraz mi-
strzostwa świata w danych dyscyplinach sportu5. 

Ustawa zawiera również przepisy karne, zgodnie z którymi 
przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z zawodami 
w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wy-
nik tych zawodów, czyli np. przyjęcie lub wręczenie łapówki za 
nieuczciwe zachowanie w trakcie meczu piłkarskiego, zagrożone 
jest karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat6. 

Ustawa może uchodzić także za akt przełomowy, jeśli chodzi o 
sportowców z niepełnosprawnością. Oprócz sportowców - olimpij-
czyków wprowadzono w niej również dwa dodatkowe pojęcia: para-
olimpijczyk i sportowiec głuchy. Oprócz tego do Polskiego Komitetu 
Paraolimpijskiego stosuje się także zapisy rozdziału o narodowym 
ruchu olimpijskim. Oznacza to, że ruch olimpijski otworzył się (obec-
nie ustawowo) na sport osób niepełnosprawnych7. 

W kwestii tej najważniejszy wydaje się artykuł 36 omawianej 
ustawy, w którym zapisano: 

1. Reprezentantom Polski: 
1) na igrzyskach olimpijskich, 
2) zakwalifikowanym na igrzyska olimpijskie odbywające się w 

1984 r. w Los Angeles, którzy wzięli udział w zawodach „Przyjaźń 84”, 
3) zakwalifikowanym na igrzyska paraolimpijskie lub zawo-

dy sportowe osób niepełnosprawnych odbywające się przed 1992 
rokiem, będące odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich,  

4) zakwalifikowanym na igrzyska głuchych lub zawody sporto-
we odbywające się przed 2001 rokiem, będące odpowiednikiem 
igrzysk głuchych – przysługuje świadczenie pieniężne ze środków bu-
dżetu państwa, zwane dalej „świadczeniem”[...] 

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze 
rozporządzenia, wykaz zawodów sportowych osób niepełnospraw-
nych odbywających się przed 1992 rokiem, będących odpowiedni-

                                                 
5 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, [w:] Dz. U. 2010, nr 127, poz. 

857, art. 7-15. 
6 Ibidem, art. 46-52. 
7 M. Kowalczyk, Nowa ustawa o sporcie dostrzega paraolimpijczyków – 

www.niepelnpsprawni.pl (10.02.2014). 
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kiem igrzysk paraolimpijskich, oraz zawodów sportowych odbywają-
cych się przed 2001 rokiem, będących odpowiednikiem igrzysk głu-
chych, biorąc pod uwagę rangę sportową tych zawodów8. 

Czytając ustawę można stwierdzić, że ani w tym, ani w żad-
nym innym artykule nie ma mowy o zróżnicowaniu świadczeń. Z 
samej ustawy nie wynika więc, że sportowcy sprawni mają być le-
piej „opłacani” niż niepełnosprawni.  

Oczywiście jest to pierwszy akt prawny, w którym znaleźć 
można zapis o wyrównaniu sportowców z niepełnosprawnością do 
sportowców sprawnych. Jedni i drudzy są wyczynowcami. Nie jest 
to jednak wyrównanie w pełnym tego słowa znaczeniu. Wynika to 
nie z samego zapisu ustawy o sporcie, ale z przepisów wykonaw-
czych i samej struktury polskiego sportu. Sportem osób niepełno-
sprawnych zajmuje się w Ministerstwie Sportu i Turystyki Depar-
tament Sportu Powszechnego. Z kolei finansowanie odbywa się ze 
środków totalizatora sportowego. Kolejnym krokiem w kierunku 
wyrównywania szans sportowców niepełnosprawnych ze spor-
towcami sprawnymi będzie finansowanie obu ścieżek z tych sa-
mych środków budżetowych9. 

O pełnym zrównaniu pieniężnym nie marzą nawet sami spor-
towcy niepełnosprawni. Dla nich ważniejsze jest teraz zrozumienie 
ducha ustawy. Prawo nie może działać tylko „w jedną stronę”. 
Poważniejsze traktowanie sportu osób niepełnosprawnych w samej 
ustawie rodzi nie tylko nowe obowiązki państwa wobec sportow-
ców paraolimpijskich i niesłyszących, ale przede wszystkim stawia 
przed tymi sportowcami nowe wyzwania. Obecnie działacze (a nie 
sportowcy) muszą wywierać nacisk na władze, żeby przygotowa-
nia do zawodów i paraolimpiad prowadzono na podobnym po-
ziomie jak w przypadku sportowców „zdrowych”. Tak dzieje się to 
w wielu innych krajach europejskich i nie tylko. Jeśli się to uda, to 
wyniki sportowe powinny sportowców stawiać w czołówce świa-
towej, przynajmniej w niektórych dyscyplinach. 

                                                 
8 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, [w:] Dz. U. 2010, nr 127, poz. 

857, art. 36. 
9 M. Kowalczyk, Nowa ustawa o sporcie dostrzega paraolimpijczyków – 

www.niepelnpsprawni.pl (10.02.2014) 
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Należy również stwierdzić, że wejście w życie ustawy jest jak 
najbardziej słuszne, ponieważ obecnie obowiązywać będzie jedna 
ustawa regulująca wszystkie kwestie związane ze sportem, dosto-
sowana do standardów obowiązujących w Europie. 

 
2. Potrzeba wyrównywania szans osobom niepełnosprawnym 
W tworzeniu warunków równej dostępności dla osób niepeł-

nosprawnych ogromne znaczenie ma podniesienie poziomu świa-
domości społecznej w zakresie rozumienia potrzeb niepełnospraw-
nych. Aby zapewnić równość szans osobom niepełnosprawnym, 
należy propagować wiedzę w społeczeństwie na temat praw, po-
trzeb, możliwości i sytuacji osób niepełnosprawnych oraz konse-
kwencji jakie niosą za sobą różne rodzaje niepełnosprawności. 
Wiedzę taką należy propagować w szczególności wśród służb pu-
blicznych, pracowników świadczących usługi z zakresu pomocy 
społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, pracowników samorządo-
wych, dziennikarzy, ekspertów w dziedzinie budownictwa, trans-
portu, komunikacji, usług, wśród wszystkich mających wpływ na 
tworzenie lokalnego środowiska10.  

Jednocześnie należy podejmować działania mające na celu 
zwiększenie poziomu świadomości samych osób niepełnospraw-
nych w zakresie obowiązków i przysługujących im praw. Podno-
szenie poziomu świadomości jest niezbędnym elementem przygo-
towania lokalnych środowisk do systemowego wsparcia osób nie-
pełnosprawnych i stworzenia warunków równoważnego uczest-
nictwa każdego obywatela w życiu społecznym i zawodowym. 

Wzrost poziomu świadomości społecznej z zakresu rzeczywi-
stych ograniczeń wynikających z niepełnosprawności przy podej-
mowaniu pracy zawodowej, mógłby przyczynić się do złamania 
bariery w dostępie do pracy i lepszego zrozumienia potrzeb osób 
niepełnosprawnych w tym względzie. 

W procesie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych 
ogromne znaczenie ma problem dostępności we wszystkich sferach 
życia społecznego. Istniejące bariery architektoniczne, urbanistycz-

                                                 
10 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Program Działa-

nia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2004-2006, Szczecin 2004, s. 14. 
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ne, techniczne, transportowe i komunikacyjne ograniczają lub 
uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym równe uczestnictwo w 
życiu społecznym i zawodowym i powodują ich marginalizację, co 
widać szczególnie w sporcie osób niepełnosprawnych. 

Działania podejmowane w tym zakresie będą zmierzać do 
większego udziału osób niepełnosprawnych w różnych dziedzi-
nach życia społecznego i zawodowego. Pozwolą na większą samo-
dzielność i aktywność osób niepełnosprawnych, a także umożliwią 
wszechstronny rozwoju osób niepełnosprawnych. 

Wiele projektów, w których biorą udział samorządy teryto-
rialne i organizacje pozarządowe wspieranych jest finansowo przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON). Zdaniem władz PFRON-u problemy osób niepełnospraw-
nych od wielu lat próbowały podejmować różne organizacje społeczne 
oraz samorządowe, ale były to działania rozproszone, nie zawsze 
układające się w spójny system. W ciągu ostatnich lat zostały podjęte 
istotne kroki zmierzające do szerokiej koordynacji działań w tej dzie-
dzinie życia. Kierownictwo PFRON-u dąży do tego żeby jak najwięcej 
kompetencji przenieść na szczebel samorządów powiatowych oraz 
wojewódzkich, tak by władze lokalne dysponowały całością wsparcia 
społecznego dla osób niepełnosprawnych11. 

 
3. Sport jako forma rehabilitacji 
Obecnie za jedną z najlepszych form rehabilitacji uznaje się 

rehabilitację poprzez aktywność fizyczną. Niestety, przez wiele lat 
sport nie kojarzył się z rehabilitacją. Wręcz uznawano go jako dzia-
łania szkodliwe. A przecież nie ma lepszej rehabilitacji jak poprzez 
sport. Coraz częściej widać młodych ludzi dotkniętych niepełno-
sprawnością na boiskach i w halach sportowych. Stąd słuszny wy-
daje się kierunek władz sportowych, aby tam, gdzie jest to możliwe 
integrować aktywne działania sportowców sprawnych i niepełno-
sprawnych, włączając ich w rytm sportowego życia. 

                                                 
11 K. Czechowski, PFRON dofinansowuje projekty. Wywiad z dr Wojciechem Skibą 

prezesem PFRON, [w:] Sport Niepełnosprawnych z dnia 25.01.2012 r., s. 2.  
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Istotna jest tu rola ośrodków sportowych, klubów i stowarzy-
szeń oraz wsparcia finansowego ze strony rządowej, samorządowej 
i organizacji społecznych. 

To właśnie PFRON od lat współpracuje z organizacjami poza-
rządowymi. Kiedy w 2001 roku rozpoczęto program Partner, był to 
pierwszy program, który zakładał wieloletnie finansowanie przed-
sięwzięć organizacji pozarządowych, również tych wspierających 
sport osób niepełnosprawnych. Obecnie współpraca z organiza-
cjami opiera się na zasadzie konkursowej. Kolejne edycje tego pro-
gramu oraz rozstrzygnięte konkursy w ramach zadań zleconych 
potwierdziły profesjonalizm oraz duże zaangażowanie organizacji 
pozarządowych. Znakomicie ilustruje to ilość przeprowadzonych 
przedsięwzięć. Tylko w pierwszym konkursie dofinansowanie 
uzyskało aż 81 ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i rekreacyjnych. Na ten cel wydano z PFRON-u 
łącznie 9 milionów złotych12.  

Sportowcy niepełnosprawni poprzez swoją ciężką pracę, 
upór, ambicję i uzyskiwane wyniki na mistrzostwach świata, Euro-
py czy na Igrzyskach Paraolimpijskich zostali dostrzeżeni przez 
władze sportowe, które za osiągnięcia i dotychczasowe sukcesy 
wspierają ich stypendiami i nagrodami.  

Jeżeli chodzi o tych sportowców niepełnosprawnych, którzy 
sport uprawiają jedynie rekreacyjnie, to trzeba pamiętać, że jednym 
z ustawowych zadań Funduszu jest wspieranie sportu, turystyki i 
rekreacji osób dotkniętych niepełnosprawnością. Jest to dział tzw. 
rehabilitacji społecznej obejmującej szereg działań od organizacji 
lokalnych imprez rekreacyjnych typu gminnych festynów, aż do 
finansowania profesjonalnych imprez sportowych. 

PFRON od lat pomaga organizacjom zajmującym się sportem 
niepełnosprawnych, takim jak np. „Start”. W wielu tych organiza-
cjach profesjonalnie prowadzone są nie tylko procesy szkoleniowe, 
ale także kluby działają na rzecz aktywizacji społecznej swoich 
członków. PFRON docenia sukcesy polskich paraolimpijczyków 
przeznaczając wysokie nagrody dla medalistów. Dla przykładu po 

                                                 
12 Ibidem, s. 2. 
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sukcesie polskich sportowców w Atenach otrzymali oni ponad 400 
tysięcy złotych13. 

Oczywiście udział polskich sportowców niepełnosprawnych 
w międzynarodowej rywalizacji, przy postępującej specjalizacji i 
profesjonalizacji wymaga większych środków. W profesjonalizacji 
sportu wśród niepełnosprawnych, ci najlepsi sportowcy odgrywają 
ogromną rolę. Dlatego do szkolenia tych sportowców należy mak-
symalnie wykorzystać dostępne środki. W miarę możliwości z jed-
nej strony trzeba wspierać przygotowania tych najlepszych do wy-
stępów w paraolimpiadach, a z drugiej zachęcać wszystkich nie-
pełnosprawnych przez pobudzenie sukcesami swoich kolegów, do 
aktywności tak niezbędnej w procesie rehabilitacji. Sukcesy pol-
skich sportowców odegrają z pewnością ogromną rolę w przeła-
mywaniu kolejnych barier, dzielących sportowców sprawnych i 
niepełnosprawnych. Dla wielu młodych ludzi zmagających się ze 
swoją niepełnosprawnością to będzie kolejny sygnał, że trzeba 
uwierzyć we własne siły, że mogą realizować swoje pasje. 

 
4. Wsparcie ze strony organizacji pozarządowych 
Bardzo istotną rolę w udzielaniu pomocy i wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin, a szczególnie niepełnosprawnych 
sportowców spełniają organizacje pozarządowe. To właśnie orga-
nizacje pozarządowe świadczą kompleksową pomoc diagnostycz-
ną, rehabilitacyjną, edukacyjną a także środowiskową na rzecz 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Zadania realizowane przez 
organizacje uzupełniają i wzbogacają istniejące instytucjonalne 
formy pomocy. 

Jedną z organizacji wspierających sport osób niepełnospraw-
nych jest Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełno-
sprawnych ,,Keja’’ działa na rzecz rozwoju sportu i turystyki w 
społeczeństwie osób niepełnosprawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu 
wzroku. Celem Fundacji jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw 
edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, opie-
kuńczych oraz dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz rehabili-

                                                 
13 K. Czechowski, PFRON dofinansowuje projekty…,op. cit., s. 2. 



289 
 

tacji osób niepełnosprawnych, polegających na: rozwijaniu i orga-
nizacji powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turysty-
ki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych 
i dzieci z ośrodków szkolno-wychowawczych14. Podstawowe cele 
fundacji to: 

- rozpowszechnianie w środowisku osób niepełnosprawnych 
sportu, turystyki oraz rekreacji, przede wszystkim żeglarstwa, 

- rozwijanie wiedzy teoretycznej (warsztaty żeglarskie) i 
praktycznej (pływanie na jachtach pełnomorskich), związanej z że-
glowaniem, 

- integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, 
- promocja zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości osób 

niepełnosprawnych, 
- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 
- budowa otwartego, opartego na wiedzy, społeczeństwa, poprzez 

zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich, w drodze kształ-
cenia, szkolenia i pracy w środowisku osób niepełnosprawnych, 

- wspieranie działalności społecznej na rzecz integracji społecznej, 
w celu ograniczenia dyskryminacji osób niepełnosprawnych, 

- dążenie do poprawy poziomu przygotowania zawodowego 
i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych15. Fundacja 
prowadzi działalność statutową na rzecz społeczności osób niepeł-
nosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych 
i słabo widzących. Celem Fundacji jest, aby wśród osób objętych jej 
działalnością, co najmniej 80% stanowiły osoby niewidzące lub sła-
bo widzące16. 

Fundacja realizuje swoje cele przez nieodpłatne: 
- umożliwienie zainteresowanym korzystania, w drodze 

pierwszeństwa, ze wszystkich form jej działalności, 
- objęcie zakresem swojej działalności osób niepełnospraw-

nych oraz dzieci z placówek i ośrodków szkolno-wychowawczych, 
- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, reha-

bilitacji i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełno-

                                                 
14 Fundacja ,,Keja’’, O Fundacji – www.fundacjakeja.org.pl, (31.01.2014). 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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sprawnych oraz organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w tym 
zakresie, opiekę i wspieranie ponadprzeciętnych sportowców nie-
pełnosprawnych, przez przyznawanie stypendiów i nagród, 

- pozyskiwanie sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opiekę nad 
sprzętem, urządzeniami i obiektami turystycznymi, 

- organizowanie imprez, szkoleń i spotkań integrujących nie-
pełnosprawnych, 

- współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w 
kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Fundacji, 

- prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej, 
- inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przed-

sięwzięciom, realizującym cele wspólne z celami Fundacji, 
- prowadzenie działalności gospodarczej, umożliwiającej re-

alizowanie statutowych celów Fundacji, 
- podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji 

celów statutowych Fundacji17. 
 Kolejną organizacją pomagającą niepełnosprawnym spor-

towcom jest Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełno-
sprawnych ,,AKTYWNI’’. 

Stowarzyszenie ,,AKTYWNI’’ istnieje od 1999 roku i stara się 
zachęcić osoby niepełnosprawne do rehabilitacji poprzez sport, 
który jest najlepszym sposobem samorealizacji i integracji. Zada-
niem fundacji jest więc wyszukiwanie i mobilizowanie osób nie-
pełnosprawnych do uprawiania sportu, poprzez który dążą do 
większej aktywności i sprawności. 

Główną dyscypliną, uprawianą przez członków stowarzy-
szenia, jest tenis ziemny na wózkach. Regularnie prowadzone są 
zajęcia sportowe w dwóch sekcjach dla początkujących i zaawan-
sowanych. Treningi prowadzone są przez wykwalifikowaną i od-
powiednio przeszkoloną do pracy z osobami niepełnosprawnymi 
kadrę trenerską. 

Organizowane są obozy rehabilitacyjno-sportowe oraz im-
prezy integracyjne. Stowarzyszenie jest organizatorem Międzyna-
rodowego Turnieju Tenisa na Wózkach Wrocław Cup. Zawodnicy 

                                                 
17 Fundacja ,,Keja’’, O Fundacji – www.fundacjakeja.org.pl (31.01.2014). 
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stowarzyszenia regularnie uczestniczą w zawodach rangi ogólno-
polskiej i międzynarodowej. 

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami za-
równo krajowymi, jak i międzynarodowymi, zajmującymi się po-
dobną działalnością18. 

Jak już wspomniano wcześniej, obecnie niepełnosprawni 
sportowcy ,,wychodzą z cienia’’, osiągają coraz lepsze wyniki na 
zawodach krajowych, międzynarodowych i paraolimpiadach. 
Dzieję się tak nie tylko dlatego, że otrzymują oni coraz większą 
pomoc od państwa, samorządów, organizacji pozarządowych, ale 
także dlatego, że mogą oni we współczesnym świecie znaleźć auto-
rytety, które dopingują ich do zdrowej, sportowej rywalizacji i 
osiągania coraz lepszych wyników. 

 
5. Jan Paweł II przyjacielem sportowców  
Wielkim przyjacielem i autorytetem dla sportowców, wszyst-

kich sportowców, pełno- i niepełnosprawnych był Jan Paweł II. To 
pierwszy papież, który zasiadł na trybunach jako kibic piłkarski. 
Udzielał audiencji przedstawicielom klubów, drużynom, wybit-
nym sportowcom. Był kibicem Cracovii Kraków oraz FC Barcelony 
i Realu Madryt19. Rozumiał ich doskonale, w końcu sam uprawiał 
narciarstwo, łyżwiarstwo, kajakarstwo czy piłkę nożną. Nie bez 
powodów sport pojawiał się często w jego wystąpieniach. 

Jako papież zaszokował otoczenie przyzwyczajone do scho-
rowanych gospodarzy pałacu watykańskiego tym, że w letniej re-
zydencji w Castel Gandolfo polecił wybudowanie basenu. Argu-
mentował przeciwnikom pomysłu, że musi być sprawny i zdrowy, 
bo „kiedy papież umrze, pociągnie to za sobą o wiele większe wy-
datki”. Dopóki zdrowie mu pozwalało, podczas pobytu w Castel 
Gandolfo pływał w basenie dwa razy dziennie. Ponadto gimnasty-
kował się, biegał, grywał w ping-ponga, a do 1993 roku jeździł na 
nartach. Z tego ostatniego powodu Francuzi nazywali go „Jean 

                                                 
18 Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych ,,AKTYWNI’’ – 

www.wroclawcup.com/organizator (31.01.2014). 
19 Jan Paweł II – sportowy papież – www.sport.tvp.pl, (31.01.2014). 
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Paul II Ski”. Nawet wówczas, kiedy poruszał się o lasce, zwłaszcza 
podczas wakacji, robił długie spacery20. 

Jan Paweł II był zapalonym kibicem piłkarskim i bardzo często 
spotykał się z zawodnikami. Wśród uczestników papieskich audiencji 
były najsłynniejsze gwiazdy światowego futbolu z Brazylijczykiem 
Ronaldo, a z polskich zawodników m.in. Marek Citko i Zbigniew Bo-
niek, który często podkreślał, że papież był tym człowiekiem w histo-
rii Polski, któremu Polacy mają najwięcej do zawdzięczenia. Wyznał 
też kiedyś, iż fakt, że Polak jest papieżem stanowił dla niego zobowią-
zanie, aby we Włoszech, gdzie grał i gdzie mieszka, zachowywać się 
godnie. W 1979 r. Jan Paweł II piłkarzom włoskim życzył: „Niech Bóg 
pozwoli wam strzelić tego gola, który jest ostatecznym i autentycz-
nym przeznaczeniem życia”21. 

Wielokrotnie przyjmował u siebie w Watykanie lub Castel 
Gandolfo reprezentantów Polski w innych dyscyplinach, jednak 
dopiero podczas pielgrzymki do ojczyzny 6 czerwca 1999 roku w 
Elblągu, doszło do spotkania papieża z wszystkimi przedstawicie-
lami polskiego sportu. Jan Paweł II otrzymał wówczas wiele darów 
od zawodników. Przejęty tym wydarzeniem mistrz świata i olim-
piady w chodzie, Robert Korzeniowski, przyniósł mu do ołtarza 
parę butów, w których zdobył mistrzostwo olimpijskie. 

Do polskich sportowców, trenerów, sędziów i działaczy Jan 
Paweł II powiedział wówczas: „Każdy rodzaj sportu niesie z sobą 
bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, 
aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, 
wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch 
wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom - to wszystko 
należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, 
abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu 
byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi i zrównoważonymi, 
ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję’’22. 

                                                 
20 G. Polak, ,,Dowalcie im’’, czyli o Papieżu, który wierzył w sport – 

www.religia.tv.pl (21.01.2014). 
21 Ibidem. 
22 G. Polak, ,,Dowalcie im’’, czyli o Papieżu, który wierzył w sport – 

www.religia.tv.pl, (21.01.2014). 
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6. Sportowcy godni naśladowania 
Karol Bielecki jest jednym z najbardziej popularnych piłkarzy 

ręcznych. Po wypadku, którego skutkiem była utrata oka, wrócił 
do gry, zadziwiając tym wszystkich. Jako sportowiec zawsze ma-
rzył, żeby być popularnym i być wzorem dla innych. Grać na tak 
wysokim poziomie, żeby nie tylko dostarczać innym emocji, ale 
także żeby ludzie oglądający go na boisku czerpali z tego przyjem-
ność. Obojętnie, czy to była gra w kadrze, czy dobrym klubie. To 
wszystko sprowadzało się do tego, żeby młodzież, dzieci i dorośli 
oglądali grę i podziwiali to, co robią piłkarze. Kiedy wrócił ponow-
nie na boisko publiczność ponownie przywitała go wspaniale. Ta-
kie powitanie to było coś wspaniałego, niepowtarzalnego. Jak sam 
powiedział: ,,nigdy tego nie zapomnę, zostanie to w moim sercu na 
zawsze’’23. 

Jest sportowcem, który często spotyka się z młodzieżą w szko-
łach w różnych miejscach w Polsce. Jak sam mówi młodzież ,,dobrze 
mnie odbiera i bierze do siebie to, co ja mówię’’. Mówi młodym ,,jak 
żyć, jak myśleć i w którym kierunku iść, żeby coś w życiu fajnego osią-
gnąć i być z tego życia zadowolonym. Oczywiście, jest też dużo sytu-
acji, kiedy młodzież zwraca się do mnie z prośbą, aby im opowiedział, 
jak wyglądały początki mojej sportowej kariery, jak zaczynałem i jak 
trzeba żyć, żeby do czegoś dojść’’24. 

Jest postacią rozpoznawalną, spotyka się z sympatią ludzi, 
którzy utwierdzają go w decyzji jaką podjął i wrócił do sportu. 
Charakteryzując siebie mówi: ,,Kiedy byłem małym chłopcem, 
zawsze mi się wydawało, że nie ma rzeczy niemożliwych, i krok po 
kroku realizowałem swoje marzenia, czyli wyjazd z Sandomierza 
do Kielc, później wyjazd za granicę do mocnego klubu i gra w 
Bundeslidze, to wówczas było moje marzenie. Swoje małe marze-
nia realizuję i z tego się bardzo cieszę. Charakter, który ukształto-
wał się we mnie, kiedy byłem dzieckiem, pomaga mi w życiu co-
dziennym’’25. 

                                                 
23 A. Salamon, Karol Bielecki: Jako sportowiec zawsze marzyłem o popularności i 

żeby być wzorem dla innych – www.e-vive.pl, (08.02.2014) 
24 Tamże 
25 Ibidem. 
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Siła charakteru, walka o własne marzenia, szacunek i podziw 
kibiców sprawiają, że stał się i jest autorytetem dla wielu ludzi: ki-
biców w różnym wieku, młodzieży, sportowców, a przede wszyst-
kim sportowców niepełnosprawnych.  

Godnym uwagi sportowcem jest też Natalia Partyka, która 
zdobyła medale na igrzyskach olimpijskich oraz paraolimpijskich. 
Niestety w Polsce tak mało mówił się o sukcesach niepełnospraw-
nych sportowców. 

,,Sport paraolimpijski to nie zabawa. To zawodowstwo’’ 
Młoda polska zawodniczka przyznaje, że zabolało ją to, że w Polsce 
właściwie nikt nie informował o sukcesach naszych sportowców na 
paraolimpiadzie w Londynie. Ona sama nie spodziewała się, że tak 
ciężko będzie jej zdobyć medal i obawiała się, że przegra26. 

Mimo młodego wieku trzykrotna Mistrzyni Paraolimpijska w 
tenisie stołowym Natalia Partyka została mianowana przez Mię-
dzynarodową Federację Tenisa Stołowego (ITTF) pierwszym Dre-
am Building Ambassador, co w wolnym tłumaczeniu można na-
zwać Ambasadorem (Budowania) Nadziei. 

Polka, która była najmłodszą w historii zawodniczką rywali-
zującą w Igrzyskach Paraolimpijskich (w Sydney, w 2000 roku mia-
ła 11 lat) ma na koncie nie tylko trzy złote medale paraolimpijskie 
w grze singlowej (2004, 2008, 2012), ale także trzy medale w konku-
rencji zespołowej (dwa srebrne i jeden brązowy). Doskonale radzi 
sobie też w rywalizacji z pełnosprawnymi tenisistami stołowymi, 
czego dowodem jest start w dwóch Igrzyskach Olimpijskich (Pekin 
i Londyn) oraz trzy medale w Mistrzostwach Europy pełnospraw-
nych. Dlatego Natalia Partyka wydała się federacji najlepszym 
kandydatem na nową funkcję w ITTF. Zadaniem ambasadora bę-
dzie uczestniczenie w obozach dla młodych paraolimpijczyków, 
wspomaganie ich w doskonaleniu umiejętności tenisowych, zachę-
canie do rywalizowania z pełnosprawnymi sportowcami. Ma być 
N. Partyka po prostu sportowym i życiowym mentorem dla dzieci i 
młodzieży, chcącej uprawiać tenis stołowy27. 

                                                 
26 Natalia Partyka: sport paraolimpijski to nie zabawa – www.fakty.tvn24.pl, do-

stęp z dnia 24.01.2014 r. 
27 B. Szafran, Natalia Partyka Ambasadorem Nadziei ITTF – www.igrzyska24.pl,  



295 
 

Jak powiedziała sama N. Partyka: „To wspaniała inicjatywa i 
jestem pewna, że razem możemy wnieść wiele do rozwoju tenisa 
stołowego na całym świecie. Mam nadzieję, że moje przeszłe i 
przyszłe osiągnięcia będzie zachęcać wszystkie dzieci, aby osiągnąć 
własne cele w sporcie oraz w życiu”28. 

Informacja ta bardzo cieszy wszystkich sympatyków sportu, 
daje to nadzieję na to, że pani Natalia Partyka, będąca dla wielu 
sportowców pełno – i niepełnosprawnych wzorem do naśladowa-
nia doskonale poradzi sobie z nową rolą. 

Przykładem walki o zdrowie i życie jest szermierz Jacek Ga-
worski. Przez 22 lata uprawiał wyczynowo szermierkę. Jako flore-
cista zdobył dziesiątki medali. Był mistrzem Polski, członkiem ka-
dry narodowej i olimpijskiej. Choroba zaatakowała go nagle w 2004 
roku. Diagnozą było stwardnienie rozsiane. Tak jak kiedyś na plan-
szy, stanął do walki z chorobą29. 

W czerwcu 2011 roku rozpocząłem terapię lekiem nowej ge-
neracji. Miesięczna dawka kosztowała go 9100 zł. Niestety sporto-
wiec miał postać stwardnienia rozsianego wtórnie postępującą. Z 
tego powodu jego leczenie nie było refundowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Pomogła rodzina, przyjaciele i zwykli ludzie. 

Dzięki terapii sportowiec wrócił do uprawiania szermierki z 
tym, że zaczął walczyć na wózku inwalidzkim. Znów godnie re-
prezentuje Polskę na planszach świata. 

W kwietniu 2012 roku u pana Jacka zdiagnozowano drugą 
ciężką chorobę - nowotwór mnogi rdzenia. Ze względu na lokaliza-
cję, ilość guzów nowotworowych oraz obciążenie ciężką postacią 
stwardnienia rozsianego, odmówiono mu leczenia w Polsce. 

Pomogli mu lekarze z kliniki w Berlinie. Przeszedł skompli-
kowaną operację wycięcia guzów, ale zabrakło pieniędzy na dalszy 
etap leczenia. Większość lekarzy spisała go na straty. Ale nagle po-
jawiła się nadzieja -eksperymentalna terapia w Bostonie. Skuteczna, 
ale bardzo droga. 

                                                 
28 Ibidem. 
29 M. Bałukiewicz, Moje życie drugi raz zostało wycenione. Sportowiec zbiera na 

leczenie nowotworu – www.tvn24.pl, (11.01.2014). 
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Mimo to 300 tysięcy złotych uzbierano w zaledwie kilkana-
ście dni. Wiadomość o zbiórce rozprzestrzeniała się błyskawicznie. 
Reportaż o szermierzu z apelem o pomoc pojawił się także w Radiu 
Wrocław. Ludzie zaczęli wpłacać na konto sportowca cegiełki. Po-
mogła też duża firma budowlana30.  

Pan Jacek Gaworski może być sztandarowym przykładem 
walki o zdrowie i powrót do życia dla wszystkich walczących z 
chorobą, a sportowcom niepełnosprawnym pokazał, że choroba nie 
przeszkodziła mu w uprawianiu jego ukochanej dyscypliny – 
szermierki.  

Pisząc o autorytetach w sporcie niepełnosprawnych nie moż-
na pominąć tak wybitnej postaci jak Katarzyna Rogowiec. Ta bia-
thlonistka, mistrzyni paraolimpijska w narciarstwie biegowym jest 
zdobywczynią pierwszego polskiego medalu na paraolimpiadzie w 
Vancouver. W wieku 3 lat straciła w wypadku obie ręce, dlatego 
biegnąc po śniegu, nie może pomagać sobie kijkami. Zdobyła naj-
większe sportowe trofea: poza brązowym medalem paraolimpiady 
wywalczonym w Kanadzie jest dwukrotną mistrzynią paraolimpij-
ską z Turynu, z 2006 roku i wielokrotną mistrzynią Europy oraz 
Polski. Jak sama twierdzi: ,,to są zwycięstwa tak naprawdę nad sa-
mym sobą. Uświadamiają mi, że ciągle żyję i że mogę się cieszyć, 
bo znowu coś udało mi się przełamać i wywalczyć’’31.  

Poza sportem prowadzi normalne życie: skończyła studia, 
mieszka w Krakowie, pracuje jako urzędniczka. W konkursie orga-
nizowanym przez tygodnik „Newsweek” została wybrana wolon-
tariuszką roku – za swoje zaangażowanie na rzecz podopiecznych 
Stowarzyszenia ,,WIOSNA’’. Swoim życiem udowadnia, że każde 
dziecko ma prawo do sukcesu – bo nie istnieją ograniczenia, któ-
rych nie dałoby się pokonać. 

Zapisy nowej ustawy o sporcie, jak już zaznaczono powyżej 
zrównują w prawach sportowców niepełnosprawnych z pełno-
sprawnymi32. Nie są rozwiązane do końca kwestie finansowe doty-

                                                 
30 Jacek Gaworski uzbierał na terapię – www.radioram.pl, (24.01.2014) 
31 Stowarzyszenie ,,Wiosna’’ – Katarzyna Rogowiec – www.wiosna.org.pl, 

(24.01.2014) 
32 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, [w:] Dz. U. 2010, nr 127, poz. 857. 
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czące wynagrodzenia. Istnieją oczywiście też pewne kwestie, które na-
leżałoby uregulować bardziej szczegółowo. Wątpliwości budzić może 
brak większej opieki zdrowotnej nad sportowcami niepełnosprawny-
mi. Korzystają oni oczywiście z turnusów rehabilitacyjnych, sanato-
riów, opieki lekarzy i fizjoterapeutów, w razie potrzeby z leczenia szpi-
talnego. Jednak odbywa się to bardziej na ,,zasadach ogólnych’’, czyli 
tak jak sportowcy lub osoby pełnosprawne. Ci ludzie wymagają często 
opieki wysokospecjalistycznej. Przykładem może być tu opisany po-
wyżej szermierz Jacek Gaworski. Gdyby nie ofiarność całego społe-
czeństwa nie mógłby się leczyć, ratować swojego życia. Człowiek roz-
sławiający Polskę i polską szermierkę zasługuje przecież na pomoc. 

Niektórzy ze sportowców pracują, działają społecznie, jak np. 
Katarzyna Rogowiec, ale nie wszystkim zdrowie pozwala na taką 
aktywność. Może należałoby powołać specjalny fundusz, który po-
zwoliłby w razie potrzeby udzielić specjalnej pomocy niepełno-
sprawnym sportowcom muszącym leczyć się za granicą tak jak Ja-
cek Gaworski. 

Myślę również, że w pomoc niepełnosprawnym sportowcom 
w większym stopniu powinny zaangażować się samorządy teryto-
rialne. Oczywiście wiele z nich, często we współpracy z PFRON-em 
wspiera kluby sportowe, gdzie trenują niepełnosprawni, sponsoru-
je zawody, wyjazdy na zawody. Samorządy sponsorują dodatkową 
opiekę zdrowotną, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne czy korzy-
stanie z odnowy biologicznej. Czynią tak oczywiście tylko niektóre 
z nich, a sportowcy niepełnosprawni mieszkają we wszystkich wo-
jewództwach i we wszystkich gminach, a nie np. tylko w opolskim, 
mazowieckim czy zachodniopomorskim.  

 
Streszczenie 
Sport uczy pokonywania samego siebie, sprawdzania swoich 

możliwości, ujawnia zdolności, predyspozycje, umiejętności, po-
zwala pokonać własne słabości i zahamowania. Dzięki takim ce-
chom buduje się autorytet i zachęca do sportowej rywalizacji całą 
rzeszę sportowców zarówno tych w pełni zdrowych, jak i niepełno-
sprawnych. Rywalizacja sportowa nie ma związku z niepełno-
sprawnością. To wspaniałe, że wśród sportowców są tacy, którzy 
są niepełnosprawni. Coraz częściej widać młodych ludzi dotknię-
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tych niepełnosprawnością na boiskach i w halach sportowych. 
Ważne jest aby działania władz sportowych były nakierowane na 
integrację sportowców sprawnych i niepełnosprawnych na wspól-
ny rytm sportowego życia. 

 
Summary 
The role of authority in the lives of disabled athletes. 
Sport teaches overcoming himself, checking its capabilities, 

reveals abilities, aptitude, skills, allows to overcome their 
weaknesses and inhibition. With such features built authority and 
encourages sportsmanship whole host of athletes both of these fully 
healthy and the disabled. Sports rivalry has no relation with 
disabilities. It's great that athletes are those who are disabled. More 
often see young people with disabilities on the fields and sports 
halls. It is important that the authorities were focused on sport 
athletes efficient integration and disabled on a common rhythm 
sporting life. 
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Bożena Wolano (URz) 

 
Autorytet w II RP – bohater masowej wyobraźni 

 
Wstęp 
Dwudziestolecie międzywojenne jest niewątpliwie epoką barw-

ną i dość wyjątkową na tle naszej, martyrologicznej przecież, literatu-
ry. Fascynacja jednostką, jaka się wówczas wykształciła, przesiąkła 
wszystkie dziedziny kultury, ale i polityki. Mówimy o kulcie jednost-
ki, o legendzie danej postaci, a nawet o micie. W epoce, w której mass 
media dopiero się rodziły o wiele trudniej było stać się „celebrytą” i 
zyskać uwielbienie tłumów. A jednak – byli tacy, którym się to udało. 
Wielbiono polityków, literatów, artystów, a nierzadko również… bo-
haterów literackich. To oni stali się uosobieniem wszystkich marzeń i 
dążeń, zarówno społecznych, jak i jednostkowych. Na potrzeby ni-
niejszego wystąpienia omówię jedynie kilka, najbardziej reprezenta-
tywnych dla epoki, typów bohaterów. 

Lotnik w międzywojniu umieszczony został w bardzo wą-
skim kontekście powieści popularnej, przede wszystkim fanta-
stycznej. Taki typ bohatera pozostawał w ścisłym związku z rozwi-
jającym się dopiero lotnictwem i fascynacją ta tematyką. Nietrudno 
zrozumieć zauroczenie – zwłaszcza kobiet – postaciami lotników. 
Był on przecież obrońcą ojczyzny, patriotą, sportowcem, oprócz 
tego był rycerski, bił rekordy, ale także robił coś, czego nie podjąłby 
się żaden inny człowiek, w pewnym sensie coś sprzecznego z pra-
wami natury. Lotnik jest ściśle związany z najnowocześniejsza 
techniką1, będącą jego atrybutem. Mit lotnika pojawił się na polach 
bitew pierwszej wojny światowej. Okrucieństwa wojenne, postępu-
jące technika i umaszynowienie sprawiły, że zwykły żołnierz, któ-
rego los, jeszcze w czasach zaborów, ulegał demitologizacji, w la-
tach 20. jeszcze bardziej stracił na znaczeniu. Odwaga osobista i 
                                                 

1 W międzywojniu polskie lotnictwo przeszło długą drogę – od narodzin aż 
do burzliwej dojrzałości, którą wyznaczało osiągnięcie wysokiej pozycji wśród 
ówczesnych potęg lotniczych. W roku 1939 r. żuraw LOT – u i biało – czerwona 
polska szachownica były już solidnymi markami. 
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zalety charakteru przestały być cenione na rzecz takich zalet jak 
liczebność i szybkość jednostek. Podziw tłumów budziła zarówno 
wojna powietrzna, jak i sama osoba lotnika, a więc także jego wy-
czyny podczas pokoju, czyli zdobywanie rekordów i podróżowa-
nie. Najbardziej znanym i do dziś pamiętanym asem lotnictwa był 
Franciszek Żwirko, pilot występujący często ze Stanisławem Wigu-
rą. Zwyciężyli oni w międzynarodowych zawodach Challenge In-
ternational des Avions de Tourisme 1932, czyli w locie okrężnym 
dookoła Europy. W dniu zamknięcia zawodów Polacy osiągnęli 
wynik 461 pkt., zaś Niemcy – 4582. Triumf w Berlinie zapewnił im 
wielką popularność – znaleźli się na ustach nieomal wszystkich. Ich 
sukces przyczynił się do popularyzacji sportu lotniczego w kraju, 
wpłynął także na rozwój przemysłu lotniczego, pracującego z my-
ślą o kolejnych zawodach. Wygrana Żwirki i Wigury odbiła się sze-
rokim echem również w świecie, można nawet powiedzieć, że stali 
się swoistą legendą polskiego międzywojnia, a zaproszenia na ko-
lejne zawody posypały się w zawrotnym tempie. 11 września aero-
klub w Pradze organizował mityng lotniczy, na który zostali, 
oczywiście, zaproszeni obaj bohaterowie. Nad czeskim Cierlickiem, 
po około dwóch godzinach lotu, ich samolot dopadła burza, a ma-
szyna, świetnie radząca sobie w turniejach międzynarodowych, 
uległa pod wpływem siły wiatru. Siedzący za sterami Żwirko pró-
bował jeszcze zawrócić by wydostać się z burzy, niestety, szalejący 
żywioł pozbawił samolot jednego skrzydła i cisnął nim o porośnię-
te lasem zbocze Kościelca. Gdy na miejsce katastrofy dotarli pierw-
si okoliczni mieszkańcy zastali porozrzucane części samolotu, po-
łamane drzewa i dwa ciała polskich lotników. W pogrzebie pol-
skich bohaterów, który odbył się 15 września na warszawskich 
Powązkach, wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób3. 

 
 
 

                                                 
2 Zob. W. Schier, Najsłynniejsze polskie sportowe samoloty wyczynowe, Warsza-

wa 2008, 39 – 52. 
3 Por. R. Jackson, Historia lotnictwa: pionierzy, lotnictwo komunikacyjne, lotnictwo 

wojskowe, rekordy, kamienie milowe rozwoju, Ożarów Mazowiecki 2010, s. 112 – 132. 
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1. Bohaterowie w literaturze 
W odpowiedzi na tę tragiczną śmierć, Maria Pawlikowska – 

Jasnorzewska napisała wiersz „Pilot” oraz „Epitafium lotnicze”, w 
którym nazywa Żwirkę i Wigurę arystokratami śmierci. Stawia ich 
obok takich wielkich lotników jak Ciosiński, Klimsza, Stańco, Pop-
czyk, Krupski, Nadwodzki czy Frank Piasecki. Pawlikowskiej – 
Jasnorzewskiej postać lotnika jawiła się w szczególny sposób, zwa-
żywszy na fakt, iż zarówno jej wielka miłość, Portugalczyk, Jose 
Sarmento de Beires oraz trzeci z mężów, Stefan Jasnorzewski to 
właśnie lotnicy. Romans z Portugalczykiem był dość krótki, ale za 
to odcisnął wyraźny ślad na twórczości Lilki, jak Pawlikowską – 
Jasnorzewską nazywali najbliżsi. 

O wiele mniej znaną już teraz postacią był Bolesław Orliński, 
ułan, który po wojnie polsko – bolszewickiej został słynnym pilo-
tem. Zdobył ogromną sławę w okresie międzywojnia, bijąc rekordy 
lotnicze, a jego największym wyczynem był lot na trasie Warszawa 
– Tokio – Warszawa. Swoją karierę Orliński zakończył dopiero w 
roku 1945, walcząc w Anglii w Polskich Siłach Powietrznych. Po-
staci lotników stały się prawdziwymi gwiazdami ówczesnej wy-
obraźni masowej, mediów i dyskusji. Oczywiście była i druga stro-
na medalu. Tak wielka popularność musiała być przecież wykorzy-
stywana dla celów propagandowych, mających ukazywać Polskę 
jako ogromny, silny kraj z nowoczesną armią. Miało to wpływ 
również na poezję, rozbudzającą umysły społeczeństwa. Również o 
Orlińskim powstało kilka utworów literackich, najgłośniejszy z 
nich to „Lot Orlińskiego” Juliana Przybosia, futurystyczny wiersz, 
sławiący w patetycznym tonie dokonania lotnika4 . 

Drugim typem bohatera, bardzo wówczas popularnym, stał 
się zwykły, szary człowiek, reprezentant polskiego społeczeństwa, 
a zarazem „element” masy ludzkiej. Do literatury fascynacja ma-
sowością weszła poprzez poetykę awangardy, zwłaszcza zaś repre-
zentantów futurystów. Już przecież Tadeusz Peiper w swym mani-
feście zatytułowanym 3xM - Miasto. Masa. Maszyna5 dał wyraz kul-

                                                 
4 Mała encyklopedia lotników polskich, pod red. J. Koniecznego i T. Malinow-

skiego, Warszawa 1983, s. 143 – 146. 
5 Zob. J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2003, s. 93. 
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tu nowoczesności i zwrotu ku przyszłości – futurum. Zatem, obok 
miasta, scenerii życia nowoczesnego człowieka, i maszyny, jako 
wyrazu jego osiągnięć cywilizacyjnych, pojawiła się masa. Masa, 
będąca symbolem jednolitości i anonimowości, symbolem każdego, 
tak naprawdę, człowieka. Metafora masy, tłumu pojawia się zresztą 
w wielu wierszach poetów pierwszego dziesięciolecia międzywoj-
nia, nie tylko u futurystów. Tak, jak masową stała się kultura, po-
ezja kierowana do czytelnika, tak samo masowy stał się sam od-
biorca, człowiek nowoczesny, bezimienny, stapiający się w jedną 
wielką masę. Legenda awangardowa żywiła się jednak, siłą rzeczy, 
doświadczeniami poetyckimi wczesnej nie-podległości, w tym wy-
padku Skamandrytów. Młode pokolenie po 1918 r. z ulgą żegnało 
wzory poezji tyrtejskiej, odtąd poeta mógł swobodnie wypowiadać 
się jako zwykły, szary człowiek. Wszystko to skutkowało tym, iż 
poeci bardzo szybko stali się rzemieślnikami słowa, uprawiali bez-
interesowną błazenadę, ostentacyjnie dystansowali się wobec 
uświęconej dotąd tradycji historyczno – literackiej. 

Kolejnym, i chyba najbardziej wdzięcznym, rodzajem bohate-
ra literackiego w dwudziestoleciu stała się postać kobieca. Od cza-
sów pozytywizmu kobieta zyskiwała sobie coraz większe uznanie 
w literaturze. I mowa tutaj nie tylko o kobietach – bohaterkach tek-
stów literackich, ale także o ich autorkach. Sława takich pisarek jak 
Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska czy Maria Kuncewiczowa naj-
dobitniej świadczy o tym, iż zapotrzebowanie na literaturę kobiecą 
było niemałe. Kobiety zatem zaczęły pisać o kobietach. Powieści 
takie, nierzadko publikowane w odcinkach na łamach poczytnych 
miesięczników dla pań, – np. „Bluszcz”6 – szybko zyskiwały szero-
kie grono czytelników. W jednym z numerów „Bluszczu”7 pojawił 
się artykuł Stefanii Podhorskiej – Okołów, dotyczący twórczości 
Zofii Nałkowskiej. Autorka wskazuje na znaczny postęp, jaki do-
konał się w kwestii kobiecej od czasów Nałkowskiej. Dotąd kobie-
                                                 

6 W „Bluszczu” okresu międzywojennego pojawiały się stałe rubryki po-
święcone powieściom znanych autorów czy autorek. Drukowano również no-
winki ze świata poezji, sylwetki poetek, a także recenzje literackie. Wszystko to 
sprawiało, że przeciętne polskie kobiety były dość dobrze zaznajomione z wyda-
rzeniami literackimi. 

7 „Bluszcz” nr 22, Rok LXII, Warszawa, dnia 6 kwietnia 1929 roku, s.10 – 12. 
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cie przypisywano głównie rolę społeczną, rolę w znacznym stopniu 
podporządkowaną mężczyznom. Twórczość Nałkowskiej zaś 
przypada na okres przejściowy w polskiej literaturze. Pisze Pod-
horska, że „przyszła na świat już gotowa, jako klasyczny typ kobie-
ty nowoczesnej, o olimpijskiej postawie, zarówno wobec świata 
zewnętrznego, jak świata własnych uczuć”8. W tekście tym Nał-
kowska przedstawiona jest jako swego rodzaju rewolucjonistka, 
która posunęła się w swych postulatach – i działaniach! – znacznie 
dalej niż dziewiętnastowieczne emancypantki. Słowa te można w 
zasadzie odnieść do większości kobiet piszących w dwudziestole-
ciu. W tym czasie bowiem, jak twierdzi badaczka Grażyna Borkow-
ska9 , dokonano swoistej feminizacji kultury, gdyż kobiecość stała 
się nieodłącznym elementem działalności artystycznej. 

Kolejnym rodzajem bohatera literackiego popularnego w 
dwudziestoleciu był artysta. Dzięki odzyskaniu niepodległości 
zmieniono bowiem zapatrywania na rolę poezji i poety, utożsa-
mianego dotąd z romantycznym wieszczem narodowym. Zmiana, 
która nastąpiła po roku 1918 była tak duża, że artyści stawali się 
bardzo często sami bohaterami utworów literackich. Jednym z 
pierwszych poetów, u którego pojawił się ten motyw był Leopold 
Staff. W wierszu „Ars poetica”10 z tomu „Barwa miodu” poeta 
sformułował swój program poetycki. Pragnął zająć się oddawaniem 
nieuchwytnych uroków mijających chwil, zbliżał się nawet w 
swych twierdzeniach do postawy epikurejskiej, nakazującej korzy-
stać z życia. Jednocześnie Staff dążył do jasności i prostoty swoich 
utworów, co wskazuje na wpływy klasyków.  

Innym poetą, nader często podejmującym w swej twórczości 
tematykę artysty jako bohatera był Julian Tuwim. Członek grupy 
poetyckiej Skamander z jednej strony tworzył sztukę doskonale 
wpisującą się w kanony poetyckie tego ugrupowania, z drugiej zaś 
wypracował oryginalną koncepcję, charakteryzującą rolę poety w 

                                                 
8 Ibidem, s.10. 
9 Zob. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 

1996, s. 23 – 25. 
10 Zob. L. Staff, Ars poetica, [w:] idem, Liryki najpiękniejsze, Toruń 2004, s. 38. 
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nowych czasach. Bohaterem utworu „Do krytyków”11 stał się sam 
poeta, zaś utwór utrzymany jest w konwencji żartu, charaktery-
stycznego dla poezji Skamandrytów. 

Innym jeszcze przykładem bohatera, który zrobił niemałą ka-
rierę w dwudziestoleciu jest łotr, budzący jednakże ogólną weso-
łość. Nierzadko społeczeństwo utożsamiało się z taką postacią, 
gdyż powieść łotrzykowska była wdzięcznym tematem ekranizacji. 
Przywołać tutaj wystarczy choćby „Karierę Nikodema Dyzmy” 
Tadeusza Dołęgi – Mostowicza czy „Przygody dobrego wojaka 
Szwejka” Jaroslava Haska. Jako bohater masowej wyobraźni dziel-
ny wojak robi karierę w zasadzie do dziś. Książka Haska zyskała 
przełożenie nie tylko na film, po-wstały przecież liczne „towarzy-
stwa przyjaciół”, pomniki, uliczki czy wreszcie nawet – knajpki, 
utrzymane w stylu c. k. monarchii. Utwór szybko zyskał sobie re-
nomę nie tylko w Czechosłowacji, ale i na całym świecie, o czym 
świadczy ogromna liczba przekładów. Powieść Dołęgi – Mostowi-
cza, będąca zresztą pamfletem politycznym, podobnie jak Szwejk, 
zrobiła ogromna karierę. Kilkukrotnie wznawiana, doczekała się 
nawet przeróbki na musical, ekranizacji i serialu telewizyjnego. 

Ostatnim typem bohatera literackiego, wywołującego poru-
szenie wśród masowej publiczności, jest tzw. bohater groteskowy. 
Kreację takiej postaci zawdzięczamy np. Witoldowi Gombrowi-
czowi, autorowi słynnego „Ferdydurke”. Groteska stała się metodą 
Gombrowicza na dystansowanie się wobec społecznej roli poważ-
nego pisarza i zabawę literackimi konwencjami. Na bohatera „Fer-
dydurke” wszyscy mówią Józio, chociaż właśnie skończył on trzy-
dzieści lat. Zdrobnienie jest znakiem jego zdziecinnienia, które ob-
serwujemy na początku powieści. Sytuacja, w jakiej znalazł się bo-
hater, jest groteskowa, lecz nie potrafi on zapanować nad dziwny-
mi wypadkami, wtrącającymi go w niedojrzałość i wikłającymi w 
coraz to nowe formy. 

 
2. Wzorce bohaterów 
Życie polityczne dwudziestolecia, podobnie jak literacko – 

kulturalne, obfitowało w wiele osobliwych i wybijających się posta-

                                                 
11 Zob. J. Tuwim, Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1986, s. 238 – 239.  
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ci. Oczywiście, politycy, z racji ciągłej obecności w mediach, łatwiej 
zdobywali popularność – bądź niechęć – niż bohaterowie literaccy. 
W gazetach, radio, telewizji na bieżąco śledzono wypowiedzi oraz 
poczynania bohaterów polskiej sceny politycznej. Jedni chwalili, 
inni ganili, lecz niewielu pozostawało obojętnych. Wokół wielu po-
staci narosły swego rodzaju mity oraz legendy, które w znaczący 
sposób kształtowały ówczesne życie społeczno – polityczne. Polity-
ka i politycy stawali się nierzadko obiektem żartów, parodii czy 
tematem utworów literackich bądź muzycznych. Galeria bohate-
rów polskiej sceny politycznej okresu międzywojnie jest dość boga-
ta, dlatego też skupię się jedynie na pięciu, najbardziej reprezenta-
tywnych moim zdaniem, postaciach. 

a) Ignacy Paderewski – mistrz tonów i mąż stanu. Taki tytuł no-
si film biograficzny z 2001 roku w reżyserii Bohdana Rączkowskie-
go, przedstawiający życie tego słynnego kompozytora. Portret, jaki 
wyłania się z owego filmu, prezentuje Paderewskiego jako wybit-
nego artystę i polityka bezgranicznie oddanego sprawie ojczyzny. 
Rzeczywiście ten wielki polityk, premier Polski i minister spraw 
zagranicznych, stał się niezwykłym bohaterem swoich czasów. Pa-
derewski był symbolem amerykańskiej polonii i swego rodzaju 
symbolem sojuszu między tymi dwoma krajami. Fakt, iż pochowa-
no go z najwyższymi honorami wojskowymi w Alei Zasłużonych 
w Waszyngtonie, wśród prezydentów, polityków i wybitnych do-
wódców amerykańskich, świadczy o pozycji społecznej, jaką ów 
bohater się szczycił12. Jak podaje Roman Wapiński, Paderewski już 
w czasach młodości, gdy przebywał za oceanem stał się swego ro-
dzaju „celebrytą”. Jego imieniem nazywano cukierki, noszono 
krawaty „a la Paderewski”, a publiczność wręcz go uwielbiała. 
Nieudolność polityczną tłumaczy autor nadmiernym otaczaniem 
się niewłaściwymi osobami, jak np. żona czy agent wywiadu bry-
tyjskiego. Ludzie ci w znaczący sposób szkodzili politykowi, sta-
wiając go często w niezręcznych sytuacjach i powodując towarzy-
skie blamaże .  

                                                 
12 M. Drozdowski, Ignacy Jan Paderewski – zarys biografii politycznej, Warszawa 

1986, s. 9 – 13. 
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b) Roman Dmowski – Wielki Wskrzesiciel Niepodległej Polski. 
Tym mianem bardzo często określała Romana Dmowskiego 
przedwojenna prasa, widząc w nim prawdziwego narodowego 
bohatera. Społeczeństwo międzywojnia bardzo często oceniało 
Dmowskiego przez pryzmat jego stosunku do marszałka Piłsud-
skiego. Wzajemne niesnaski tych dwojga spowodowane były nie 
tylko różnym podejściem do spraw politycznych, lecz także konku-
rencją o jedną kobietę, Marię Juszkiewiczową13. Romana Dmow-
skiego odbierano jako człowieka zabiegającego o Polskę wielką i 
zbudowaną na podstawach narodowych. Legendą tegoż polityka 
zajęła się prof. Ewa Maj, wskazując na dwie jej odmiany: białą i 
czarną i ukazując je w trzech wymiarach symbolicznych: nowocze-
snego polityka, realisty politycznego i wzorca osobowego. Według 
badaczki, Dmowski mówił polskiemu społeczeństwu rzeczy nowe, 
często niezgodne z dotychczasowym sposobem myślenia. Miano-
wice, żądał on od Polaków przyjęcia ekspansywnej postawy, poko-
nania marazmu, rozwijania kreatywności, zaś krytykował bierność 
i gnuśnienie w codziennej egzystencji14 .  

c) Bolesław Wieniawa – Długoszowski – pierwszy ułan II RP. Jan 
Lechoń, poeta współczesny Wieniawie, pisał o nim tymi słowy: 
„Ani Belina o tatarskiej twarzy, władczy i odważny jak dawny wa-
tażka, Belina, o którym fale szemrały pieśni i składali je poeci, ani 
surowy, milczący Orlicz, dokonujący cudów śmiałości, ani panien-
kowaty Grzmocik z figurką jak młode drzewko i twarzą jak malo-
wanie – nie stali się tak bardzo, tak na zawsze, symbolami ułana 
polskiego, jak Wieniawa”15. Niewątpliwie barwny życiorys Bole-
sława Wieniawy – Długoszowskiego wywierał ogromny wpływ na 
kulturę masową dwudziestolecia. Nie bez znaczenia pozostawał 
fakt, iż pierwszy ułan drugiej RP stał się postacią często opisywaną 
na kartach literatury. Z licznych wspomnień byłych towarzyszy, 
jak i wspomnień samego Wieniawy, a także krążących anegdot wy-

                                                 
13 Por. T. Nałęcz, D. Nałęcz, Józef Piłsudski: Legendy i fakty, Warszawa 1986, s. 98 - 99. 
14 E. Maj, Legenda Romana Dmowskiego, [w:] Roman Dmowski i jego współpracownicy, 

pod red. M. Białokura, M. Patelskiego i A. Szczepaniaka, Toruń 2010, s. 21 – 35. 
15 Por. J. Lechoń, Wieniawa, „Wiadomości Polskie”, nr 32 (126), 9 sierpnia 

1942, s. 4. 
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łania się obraz człowieka niezwykłego. Postrzegano go jako osobę 
niezwykle wykształconą, gdyż z zawodu był Długoszowski leka-
rzem, prócz tego posługiwał się biegle sześcioma językami nowo-
żytnymi i dwoma starożytnymi. Widziano w nim człowieka o nie-
zwykłej fantazji i uroku, czerpiącego z życia, który sam przyznawał 
się do miłości do trzech „k”: kobiet, koniaku i koni. W krótkim dość 
czasie Wieniawa stał się ulubieńcem Warszawy, bywał w kawiar-
niach i kabaretach, a dzięki znajomościom z elitami kulturalnymi 
zyskiwał niemal taką samą popularność16. 

d) Gabriel Narutowicz – pierwszy prezydent II RP. Gabriel 
Narutowicz został wybrany prezydentem Polski w 1922 r., zaled-
wie tydzień przed popełnionym zamachem. Polityka nie była jego 
główną domeną, zrobił karierę naukową i finansową w Szwajcarii, 
gdzie zyskał renomę światową. W Polsce nie był powiązany z żad-
ną partią polityczną, nie należał również do obozu piłsudczykow-
skiego, choć samego Piłsudskiego bardzo poważał. Kandydaturę 
Narutowicza w wyborach wysunęło PSL „Wyzwolenie”, uzasad-
niając, że jest to człowiek cieszący się powszechnym zaufaniem 
społecznym. W chwili, gdy zwycięzca odbierał gratulacje, w War-
szawie rozpoczęły się już demonstracje, podsycane pogłoskami, iż 
Narutowicz zawdzięcza wybór mniejszościom narodowym. Bardzo 
szybko takie zarzuty podchwyciła prasa, oczerniając prezydenta na 
swych łamach, a stąd wiodła już krótka droga do niepochlebnej 
opinii całego społeczeństwa. Narutowicza zatem można postrzegać 
w tym krótkim okresie jako negatywnego bohatera masowego. Po 
jego tragicznej śmierci na powrót zaczęto zastanawiać się nad oce-
ną tej wybitnej skądinąd jednostki. Informacja o śmierci prezydenta 
dość szybko przedostała się do wiadomości opinii publicznej, gdyż 
ciało Narutowicza, okryte biało – czerwonym sztandarem wieziono 
z Zachęty do Belwederu. Reakcja przechodniów, jeszcze rano 
skłonnych zabić, teraz zaskakiwała – pojawiły się łzy, żal, przekleń-
stwa mordercy. Zabójstwo pierwszego prezydenta odrodzonej oj-
czyzny wstrząsnęło krajem do głębi. Gdy ciało przewieziono już z 
Belwederu na Zamek Królewski i wystawiono na widok publiczny 
w Sali Rycerskiej, setki tysięcy ludzi przyszły złożyć Narutowiczo-

                                                 
16 W. Dworzyński, Biografia Wieniawy, „Zeszyty Historyczne” 1991, nr 95, s. 14 – 19. 
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wi ostatni hołd. Hołd oddali również poeci, jak choćby Julian Tu-
wim czy Antoni Słonimski, pisząc utwory okolicznościowe. Przez 
wiele jeszcze lat sprawa Narutowicza wzbudzała zainteresowanie i 
była szeroko komentowana publicznie17. 

e) Marszałek Józef Piłsudski. Niewątpliwie Józef Piłsudski 
stanowi najbardziej znaną postać polskiej sceny politycznej epoki 
międzywojnia. O ile postaci wcześniej omawiane cieszyły się wiel-
ką popularnością, stały się wręcz bohaterami masowymi, o tyle w 
przypadku Piłsudskiego śmiało można mówić o kulcie czy nawet 
legendzie postaci. Już sama ilość biografii i opracowań naukowych 
na temat marszałka przyprawia o zawrót głowy, jednakże dobitnie 
pokazuje z jakiej skali zjawiskiem mamy do czynienia.  

Piłsudski był znany powszechnie na długo przed odzyska-
niem przez Polskę niepodległości, jednak po tym wydarzeniu jego 
sława zaczęła niewątpliwie rosnąć. Po 1918 r. poczęto przedstawiać 
go bowiem jako wskrzesiciela ojczyzny, zwycięskiego wodza oraz wy-
chowawcę narodu. Pomimo wielu różnych kontrowersji marszałek 
cieszył się uznaniem i szacunkiem sporej części społeczeństwa. Ten 
fenomen najbardziej widoczny był podczas pogrzebu Piłsudskiego, 
który zgromadził wiele tysięcy osób. Oczywiście, sama sanacja w bar-
dzo umiejętny sposób podkręcała zainteresowanie publiczne osobą 
wodza, bez zaangażowania społeczeństwa nie osiągnęłoby to jednak aż 
takich rozmiarów. W roku 1938 wydano nawet specjalną ustawę o 
ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski. 
Głosiła ona, że pamięć Piłsudskiego pozostać ma pod specjalną ochro-
ną prawa, a za uwłaczenie jego imieniu grozi kara do pięciu lat więzie-
nia18. W takim też pochwalnym tonie kształtowane były nawet pro-
gramy nauczania i podręczniki historii w szkołach polskich lat trzy-
dziestych. Podkreślano tam znaczenie czynu legionowego i samego 
Piłsudskiego, a postać marszałka przedstawiano jako uosobienie pol-
skiej mocarstwowości19. 

 

                                                 
17 Zob. M. Drozdowski, Gabriel Narutowicz, Warszawa 2004, s. 69 – 83. 
18 Por. A. Kowalczykowa, Piłsudski i tradycja, Chotomów 1991, s.69. 
19 Zob. H. Wójcik – Łagan, Kult bohatera narodowego. Józef Piłsudski w szkolnej 

edukacji historycznej w latach trzydziestych XX w., Kielce 2012, s. 14 – 15. 
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Ku zakończeniu 
Oprócz tej „jasnej” legendy istniała również „ciemna”, tworzo-

na i rozpowszechniana głównie przez politycznych przeciwników 
Piłsudskiego. Oskarżano go więc o bycie austriackim i niemieckim 
agentem, marnym strategiem, którego plany mogły doprowadzić kraj 
tylko do zguby. Wysuwano również kwestię bitwy warszawskiej, 
podkreślając, że tak naprawdę to nie marszałek był za to zwycięstwo 
odpowiedzialny. Twierdzono także, iż konstytucja marcowa celowo 
ograniczała władze wykonawczą, by zmniejszyć ewentualne wpływy 
Piłsudskiego jako późniejszego prezydenta. Po roku 1926 w oficjalnej 
polityce dominować zaczęły naturalnie wyłącznie pozytywne opinie 
o nim. Jeszcze za życia marszałka doszło do pobicia Tadeusza Dołęgi 
– Mostowicza, ostro krytykującego publicznie rządy sanacji. Za 
sprawców owego incydentu uznano jedną z bojówek. Powszechnie 
przypuszczano, iż po tym wydarzeniu pisarz podjął decyzję o napi-
saniu „Kariery Nikodema Dyzmy”, mającej stanowić parodię samego 
marszałka. Po śmierci Piłsudskiego w roku 1935 ów swoisty kult 
przybrał jeszcze na sile. Ważną rolę, poza szkołami, odegrało tutaj 
wojsko. To tam właśnie wielu Polaków stykało się z zagadnieniem 
tzw. wychowania obywatelskiego i to tam postać marszałka była 
promowana szczególnie20. 

 
Streszczenie 
Epoka dwudziestolecia międzywojennego wytworzyła naj-

bardziej chyba barwny w historii świat artystyczny. Mówiąc o bo-
haterach wyobraźni masowej należy zatem mieć także na wzglę-
dzie wiele innych aspektów jak film, teatr, kabaret czy prasę. Mię-
dzywojnie to epoka wielkich nadziei i niezwykłych talentów, 
kształtujących powszechną świadomość społeczną. Bohaterowie 
tych czasów zyskiwali nieraz tak ogromną popularność, że stawali 
się swego rodzaju ikonami i wzorcami do naśladowania. Na pod-
stawie słynnych powieści powstawały często filmy, nie odbiegające 
popularnością od swych pierwowzorów. Postaci takie zyskiwały 
zatem sławę (i to na wielu płaszczyznach, takich jak literatura, na-

                                                 
20 Zob. P. Cichoracki, Z nami jest On. Kult Marszałka Józefa Piłsudskiego w woj-

sku polskim w latach 1926 – 1939, Wrocław 2001, s.7. 
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stępnie film czy teatr, a czasami polityka), która często trwała dłu-
żej niż tylko do końca wojny. Czy jednak obraz ukazany w dziele 
literackim był zawsze dokładnym odzwierciedleniem pewnych 
postaw społecznych? Czy bohater z kart powieści był tym samym, 
którego wielbiła publiczność? Wreszcie - ile prawdy, a ile fikcji wy-
stępowało po obu stronach tego specyficznego aktu komunikacji? 
Oczywiście, politycy, z racji ciągłej obecności w mediach, łatwiej 
zdobywali popularność – bądź niechęć – niż bohaterowie literaccy. 
W gazetach, radio, telewizji na bieżąco śledzono wypowiedzi oraz 
poczynania bohaterów polskiej sceny politycznej. Jedni chwalili, 
inni ganili, lecz niewielu pozostawało obojętnych. Wokół wielu po-
staci narosły swego rodzaju mity oraz legendy, które w znaczący 
sposób kształtowały ówczesne życie społeczno – polityczne. 

 
Summary 
The interwar era was time of great hope and extraordinary 

talents, shaping the ubiquitous social awareness. The heroes of the time 
gained immense popularity so often that they became a kind of icons 
and role models. Based on the famous novel arose often films do not 
differ from their popular originals. Such characters therefore gained 
fame in many areas, such as literature, then a movie or the theater, and 
sometimes politics, which often lasted longer than the war. But the 
image shown in the literary work was always completely mirror certain 
social attitudes? Is the hero of the novel card was the same, which 
worshiped audience? Finally - how much truth and how much fiction 
occurred on both sides of this specific act of communication? Of course 
, the politicians , because of the constant presence in the media, easily 
gained popularity - or dislike - rather than literary heroes. The 
newspapers, radio, television sends to date been found expression and 
actions of heroes Polish political scene. Some praised, others rebuked, 
but few remained neutral. Around many of the characters accumulated 
sort of myths and legends, which significantly shaped the then socio - 
political life. 
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Edyta Cyran (KUL) 
 

Problem braku autorytetu u DDA 
 
Wprowadzenie 
W procesie rozwoju dziecko napotyka na różnorodne pro-

blemy i lęki w życiu, przez co kształtuje swoją osobowość. Często 
wydarzenia te utrudniają budowanie prawidłowych i w pełni sa-
tysfakcjonujących związków z drugim człowiekiem. Doświadcze-
nia z dzieciństwa wpływają na dalsze etapy dorosłego życia. 
Dziecko wychowujące się w rodzinie dysfunkcyjnej ma zaburzony 
system wartości. Pijący rodzic nie stanowi dla dziecka żadnego au-
torytetu. Alkoholik nie jest wzorem do naśladowania oraz nie two-
rzy spójnego systemu zasad, do których dziecko może się odnosić. 
Natomiast niepijący rodzic również nie pomaga, tkwiąc w dys-
funkcyjnym związku jest bezsilny, a w efekcie również nie może 
być wzorem. Dla dziecka brak reguł i wartości nie daje poczucia 
bezpieczeństwa i oparcia. Jest zagubione i osamotnione, nie ma ni-
kogo z kim mogłoby porozmawiać, poradzić się w zawiłych pro-
blemach dnia codziennego. 

Dziecko ma wrodzoną potrzebę autorytetu. Wszędzie stara 
się poszukiwać wzoru do naśladowania, najpierw w domu, później 
w szkole, a na końcu w grupie rówieśników czy wśród osób, z któ-
rymi przebywa. Niestety Dorosłe Dziecko Alkoholika ma problem 
z odnalezieniem autorytetu w rodzinie. Jeżeli nie znajdzie go także 
w środowisku pozarodzinnym, to w konsekwencji może doświad-
czać braku zaufania do autorytetów i zatarcia się potrzeby ich od-
nalezienia.  

 
1. Pojęcie rodziny problemowej 
Kazimierz Pierzchała odwołuje się do zdania twórcy socjolo-

gii Augusta Comte’a zdaniem którego rodzina jest najistotniejszą, 
zasadniczą grupa społeczną. Na niej oparte jest całe społeczeństwo. 
Tutaj zachodzi proces socjalizacji, kształtowanie umysłu dziecka 
oraz przyswajanie podstawowych zasad i norm postępowania. 
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Każdy rodzic powinien być świadomy, że proces wychowywania 
jest ciągłym i długotrwałym oddziaływaniem na osobowość dziec-
ka, w celu osiągnięcia zmian, które ukształtują jego charakter1. 

Definicja rodziny z problemem alkoholowym nie jest jedno-
znaczna. W literaturze przedmiotu spotykamy się także z terminem 
rodzin problemowych czy rodzin wieloproblemowych. Nie zawsze 
te pojęcia można stosować zamiennie.  

Rodzina wieloproblemowa jest wtedy gdy „przejawiają się w 
jej życiu dwa spośród trzech problemów stwarzających szczególne 
zagrożenie. Są to niewydolność materialna rodziny przyczyniająca 
się do zależności ekonomicznej, stany chorobowe w rodzinie oraz 
nieprzystosowanie społeczne przejawiające się zarówno w braku 
dojrzałości emocjonalnej rodziców, jak tez w alkoholizmie, prze-
stępczości, prostytucji. W rodzinach wieloproblemowych występu-
ją takie sytuacje jak: niedożywienie, zaniedbanie dzieci, upośledze-
nie umysłowe, zaburzenia w pełnieniu ról matki i ojca, brata lub 
siostry, zaburzenia w funkcjonowaniu małżeństwa oraz braki eko-
nomiczne rodziny”2.  

Zdecydowanie szerszym terminem jest określenie rodzina 
problemowa. Maria Ziemska podaje dwie kategorie rodzin pro-
blemowych: w znaczeniu społecznym – rodzina, w której sytuacje 
skomplikowane są odrzucane przez otoczenie jak też przez sama 
rodzinę. Potrzebują pewnych rozwiązań społecznych. Drugi typ to 
rodzina w znaczeniu psychologicznym – rodzina, która jest w 
trudnej sytuacji, jednak jest tego świadoma i stara się pokonać dany 
problem3. 

Rodzina problemowa nie zaspokaja poprawnie podstawo-
wych funkcji wychowawczych. Dzieci z takich środowisk w po-
równaniu do swoich rówieśników posiadają gorsze warunki do 

                                                 
1 K. Pierzchała, Wpływ rodziny i środowiska na przyszłe życie człowieka, [w:] K. 

Pierzchała, C. Cekiera (red.), Człowiek a patologie społeczne, Wyd. Adam Marsza-
łek, Toruń 2009, s. 65. 

2 I. Lepalczyk, E. Marynowicz-Hetka, Rodzina z problemem alkoholowym. Po-
moc. Profilaktyka, Wyd. PAN, Wrocław 1989, s. 25. 

3 M. Ziemska, Psychospołeczne aspekty patologii rodziny, [w:] I. Lepalczyk, E. 
Marynowicz-Hetka (red.), Rodzina z problemem alkoholowym. Pomoc. Profilaktyka, 
wyd. PAN, Wrocław 1989, s. 25-26. 
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życia oraz do rozwoju fizycznego, emocjonalnego i kulturalnego. 
Najważniejsze funkcje rodzicielskie są źle wykonywane. Zaburzo-
ny jest proces socjalizacji, który wpływa na dalsze funkcjonowanie 
w społeczeństwie4. Niepowodzenia dzieci w szkole są wynikiem 
zaburzonych procesów emocjonalnych w rodzinie. W środowisku 
szkolnym dzieci z takich domów mają problemy z koncentracją 
uwagi, często wykazują zachowania społecznie negatywne, a cza-
sami są nadpobudliwe. Porażki szkolne, brak prestiżu w sferze ró-
wieśniczej, bierność społeczna oraz brak wiary w swoje możliwości 
niewątpliwie prowadzą do utrwalenia wcześniej wykształconych w 
domu patologicznych schematów odpowiadania na daną sytuację, 
a także nabywania określonych cech osobowości5. 

 
2. Patologiczne wzory ról dziecka w rodzinie z problemem 

alkoholowym 
Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przeżywają w zdecydowanie 

większej dawce zakłócenia w stanie poczucia swojego bezpieczeń-
stwa. Są bardziej narażone na lęki i osamotnienie, są zdezoriento-
wane. Dzieci takie często nie radzą sobie w szkole, szybko sięgają 
po alkohol, papierosy lub narkotyki. Często są agresywne w sto-
sunku do rodziców, nauczycieli bądź rówieśników. Szybko uczą 
się, że nie mogą polegać na swoich rodzicach, dlatego są nieufne w 
stosunku do innych ludzi. Niektóre dzieci czują się odpowiedzialne 
za sytuację w domu, szybciej dojrzewają i pełnią obowiązki doro-
słych. Opiekują się młodszym rodzeństwem, próbują pokonywać 
problemy. Są opiekuńcze, dobro najbliższych jest dla nich najważ-
niejsze. Ten stan rzeczy powoduje, że dzieci podejmują w swoim 
życiu określone postawy życiowe. 

Sytuacja dzieci osób z problemem alkoholowym jest trudna, a 
temat ten jest dla nich bolesny. Podlegają one „wpływowi streso-
gennych i patogennych czynników”6. Alicja Pacewicz podaje za-
sadnicze wymiary sytuacji emocjonalnej dziecka pochodzącego z 

                                                 
4 A. Pacewicz, Dzieci alkoholików, jak je rozumieć, jak im pomagać, Wyd. BIVAR, 

Warszawa 1994, s. 15. 
5 Tamże, s.18. 
6 Tamże, s. 10. 
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rodziny dysfunkcyjnej: brak zaspokojenia potrzeby przynależności, 
oparcia, uznania, kontaktu psychicznego z rodzicem – tzw. potrzeb 
psychicznych, pełna negatywnych emocji atmosfera w domu, złe, 
bądź niskiej jakości warunki do życia, trudności szkole, bierność 
społeczna, brak dostępu do różnych odmian życia kulturalnego, 
nieodpowiednie kontakty z rówieśnikami, samotność matek7. 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych (PARPA) podaje pięć wzorów ról podejmowanych przez 
dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych: 

1. bohater rodzinny; 
2. wspomagacz; 
3. wyrzutek; 
4. maskotka; 
5. zagubione dziecko8. 
Pierwszym wzorem jest bohater rodzinny. W zdecydowanej 

większości są to najstarsze dzieci, które wyrzekają się wielu rzeczy i 
poświęcają całe swoje życie rodzinie. By innym członkom rodziny było 
łatwiej, osoba taka nakłada na siebie wszystkie problemy. Rezygnuje z 
własnego szczęścia, a na pierwszy plan wysuwa dobro rodziców i 
rodzeństwa. Pragnie za wszelką cenę pogodzić rodziców. Chce 
kształcić młodsze rodzeństwo, nawet gdyby miałoby się to odbywać 
kosztem jej własnej kariery zawodowej. Ciągle myśli o problemach 
swoich najbliższych zapominając o sobie. Czasami kończy się to 
kosztem własnego zdrowia. Nawet gdy znajdzie się w szpitalu, nie 
przejmie się własnym stanem zdrowia. Nie odczuwa zmęczenia. Taka 
życiowa postawa wielu osobom niewątpliwie ułatwia funkcjonowanie 
w społeczeństwie, ale jednocześnie uczy lenistwa. Na dłuższą metę nie 
przynosi korzystnych rezultatów. Wręcz przeciwnie, w ostateczności 
nie służy nikomu9. 

Drugim wzorem funkcjonowania w społeczeństwie podejmowa-
nym przez dziecko z rodziny patologicznej jest wspomagacz. Postawa 
ta nazywana jest także „dziecko-rodzic”. Osoby należące do tej grupy 

                                                 
7 Tamże, s. 13. 
8 W. Sztander, Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Wyd. Instytut Psy-

chologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1993, s. 15-19.  
9 Tamże, s. 15-16. 
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często opiekują się osobą pijącą, czują się za nią odpowiedzialne. Nie 
mają świadomości, że chroniąc alkoholika przed skutkami picia poma-
gają w rozwoju jego choroby. Zamiast pomagać jeszcze bardziej szko-
dzą. Wspomagacz to osoba która wylewa alkohol do zlewu gdy za-
uważa że, nadmiar szkodzi rodzicowi, albo go kupuje gdy widzi, że 
jest potrzebny. Jest zaangażowany w poszukiwanie sytuacji w których 
rodzic nie będzie pił, albo przynajmniej spożyje go mniej. Cała jego 
energia życiowa jest poświęcana na obserwowanie zachowania alkoho-
lika. Przeważnie osoba, która reprezentuje taką życiową postawę w 
dorosłym życiu pozostanie mężem bądź żoną osoby uzależnionej10. 

Trzecia postawa to wyrzutek. Inna nazwa tego wzoru to ko-
zioł ofiarny. Jest to osoba, która buntuje się. Jej zachowanie spro-
wadza ją na margines życia społecznego. Osiąga złe wyniki w na-
uce. Często opuszcza lekcje lub nie chodzi na nie wcale. Jest obiek-
tem wyładowań i agresji alkoholowej. Nie wraca do domu na noc, 
ucieka z domu. Nie posiada żadnych miękkich uczyć, jest oziębła w 
stosunku do najbliższych. Potrafi w oschły sposób prowadzić kon-
wersację z rodzicami i rodzeństwem. Nie przejmuje się zaistniałą 
sytuacją. Chcąc zemścić się za zniszczone dzieciństwo, będzie dą-
żyć do zniszczenia samej siebie. Szuka uznania wśród rówieśników 
o wiele starszych, również nastawionych antyspołecznie. Bardzo 
wcześnie sięga po alkohol i inne środki psychoaktywne. Rujnuje 
siebie i najbliższych. Staje się potencjalnym kandydatem do tego by 
stać się zastępcą rodzica w spożywaniu alkoholu, co prowadzi do 
przedłużenia tej dynastii11. 

Czwarta postawa to maskotka, spotykana także pod nazwą bła-
zen. Głównym zadaniem osób należących do tej grupy jest zmniejsza-
nie napięcia rodzinnego. Poprzez opowiadanie żartów czy anegdot 
chcą zmienić daną sytuację. Dzieci te nazywane są śmieszkami. Są to 
ulubieńcy rodziców, pupile. Często wykorzystywane, by załagodzić 
sytuację, np. mama prosi maskotkę, aby porozmawiała z tatą i go 
uspokoiła. Osoby takie są najbardziej narażone na wykorzystywanie 
seksualne, gdyż rodzic nie zawsze wie gdzie jest granica, do której mo-
że się posunąć przy wyrażaniu uczuć względem dziecka. Najgorszy w 

                                                 
10 Tamże, s. 16. 
11 Tamże, s. 16-17. 
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tej całej sytuacji jest fakt, że żaden członek rodziny nie traktuje błazna 
poważnie. Występują sytuacje, w których nikt nie jest w stanie odróż-
nić śmiechu od płaczu, czy przyjemności od bólu. Nawet gdy dochodzi 
do tragedii, osoba reprezentująca taką postawę zawsze zrobi dobrą 
minę do złej gry. Jest to pewnego rodzaju ucieczka od problemów, któ-
re występują w jej środowisku12. 

Ostatnia postawa, którą opisuje Wanda Sztander to zagubione 
dziecko. Inna nazwa to: dziecko we mgle, aniołek czy niewidoczne 
dziecko. Przeważnie jest to najmłodsze dziecko. Osoby, które zalicza-
my do tego grona są ciche i spokojne. Wyalienowane, odsunięte od 
swoich najbliższych. Siedzą cicho w swoim kąciku, oddając się swoim 
pasjom i marzeniom. Nie mają przyjaciół. Nie utrzymują stałych kon-
taktów. Czasami nie wiadomo gdzie w danym momencie się znajdują, 
nie są powodem kłótni rodziców. Nie sprawiają problemów wycho-
wawczych. Tak naprawdę to odejście od otaczającego je świata, pro-
wadzi do ich regresji. Tracą chęci do kontaktu z drugim człowiekiem, 
wyrabiają w sobie odruch chowania się przed problemami, z myślą, że 
gdy przeczekają to one znikną. Narasta w nich tzw. „znieczulica” na 
wszelkie życiowe przykrości. W dorosłym życiu, mogą mieć problemy 
z odczuwaniem bólu, z ukazywaniem uczuć adekwatnych do danej 
sytuacji. Uciekając od problemów, szukają innej drogi rozwiązania ich, 
np. przez alkohol, narkotyki czy inne środki psychoaktywne13. 

Dzieci zaliczające się do poszczególnych grup mają odmienne 
wizje swoich członków rodziny. W badaniu psychologicznym oso-
by należące do roli bohatera rodzinnego do narysowania obrazka 
użyły wielu kolorów. Swojej osoby nigdy nie rysowały na począt-
ku, a także umieściły ją z daleka od innych postaci. Dzieci zalicza-
jące się do grupy kozłów ofiarnych wykonały cały obrazek u dołu 
kartki, a siebie nie ukazywały w centrum. Osoby zaklasyfikowane 
jako dziecko maskotka w centrum rysunku ukazywały postać mat-
ki używając do tego jasnych kolorów. Badani zidentyfikowani jako 
dziecko zagubione mają niską samoocenę, rysują swoją postać 
osamotnioną, bądź nie ukazują jej wcale14. 

                                                 
12 Tamże, s. 17-18. 
13 Tamże, s. 18-19. 
14 A. Pacewicz, Dzieci alkoholików…, s. 23-24. 
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Powyższa klasyfikacja nie wyczerpuje wszystkich możliwych 
ról, które dziecko podejmuje chcąc w jakiś sposób funkcjonować w 
społeczeństwie. Jedna osoba nie musi od początku do końca stoso-
wać jednej życiowej postawy. Jej nastawienie może zmieniać się w 
każdej chwili. Dużo zależy od danej sytuacji i od samego jej nasta-
wienia. Może być tak, że z wyrzutka w każdej chwili może stać się 
bohater lub odwrotnie. Dziecko przechodząc kolejne fazy życia i 
borykając się po drodze z rożnymi problemami może przyjmować 
po kolei każdą rolę.  

Inną klasyfikację ról podejmowanych przez dzieci alkoholi-
ków podaje Sharon Wegescheider. Wyróżnia on cztery kreacje oso-
bowości: 

1. bohater rodzinny; 
2. kozioł ofiarny; 
3. stracone dziecko; 
4. maskotka. 
Jest to klasyfikacja bardzo podobna do wcześniejszej. W wielu 

przypadkach pokazuje się te kreacje w taki sposób, jakby były 
uzależnione od kolejności przyjścia na świat potomstwa. Nie 
można jednak zakładać, że jest tak w każdym przypadku. Czasami 
inne czynniki rozstrzygają o zróżnicowaniu tych kreacji15. 

Postawa Bohatera Rodzinnego spotykana jest pod nazwą: 
superdziecko, menadżer bądź strażnik. Dziecko należące do tej grupy 
to osoba, którą traktuje się z wielkim respektem, czasami także z 
zazdrością, gdyż potrafi zamienić zły los i zrozumieć poczucie 
własnej wartości. Osoba taka jest dojrzała i odpowiedzialna, potrafi 
podejmować decyzje tak jakby była dorosła. Czuje się 
odpowiedzialna za nałóg rodzica16. Często dochodzi do sytuacji kiedy 
nie radzi sobie z podjętymi obowiązkami, w związku z czym 
przeżywa silny zawód i ma poczucie wstydu. 

Superdziecko stara się radzić sobie w szkole, podejmuje każ-
de wyzwanie, na tyle na ile ma możliwości. Często wykonuje 
czynności ponad poziom, chcąc w ten sposób zaimponować i po-

                                                 
15 Tamże, s. 73. 
16 A. Margasiński, Analiza psychologiczna systemów rodzinnych z chorobą alkoho-

lową, Wyd. WSP, Częstochowa 1996, s. 46. 
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kazać, że potrafi wykonać wszystko co się od niego wymaga. Boha-
ter rodzinny to osoba, która ciągle jest chwalona przez dorosłych. 
W środowisku szkolnym nauczyciel potrafi docenić takiego ucznia, 
ponieważ jest posłuszny, nie sprawia problemów wychowawczych, 
zawsze jest w pełnej gotowości do działania17. 

Można pomoc takiemu dziecku. Na początku należy odszu-
kać dziecko „nadmiernie kompetentne”, które stara się wypełniać 
swoje zadania ponad własne siły. Dążyć do tego, by takie dziecko 
korzystało z zajęć pozalekcyjnych i nie wracało do domu stosując 
wymówkę, że jest zajęte. Adekwatnie wybierać zadania do możli-
wości dziecka. Dać do zrozumienia, że też ma czas na odpoczynek i 
przyjemności. Dowartościowywać dziecko na każdym kroku, bez 
względu czy poniosło porażkę czy sukces. Dbać o to by mogło wy-
rażać swoje emocje i uczucia w swobodnej rozmowie, bądź za po-
mocą wytworów artystycznych. Pomóc w podjęciu trudnych decy-
zji, które postawili przed nimi rodzice. Nauczyć akceptować po-
rażki i cieszyć się z sukcesów. Być z nimi podczas niepowodzeń. 
Organizować jemu czas wolny, by mogło się zrelaksować, pobawić, 
cieszyć się okresem dzieciństwa razem z innymi dziećmi18.  

Dziecko, które należy do grupy Kozłów Ofiarnych przeważ-
nie jest w centrum krytyki wszystkich członków rodziny, w szcze-
gólności rodzica pijącego. Staje się tak, ponieważ ukazuje w wielu 
różnych sytuacjach trudne zachowania, ciężkie nastroje. Podsta-
wowym celem kozła ofiarnego jest odciąganie uwagi od osoby spo-
żywającej alkohol. Dąży do pogodzenia się wszystkich członków 
rodziny, koncentrując ich uwagę na własnym nieudacznictwie. 

Dziecko ma wiecznego pecha w życiu. Często nic mu się nie uda-
je, podburza do siebie całe otoczenie, a także jest przez to uciskana. 
Szybko pozostawia swój dom rodzinny, czego powodem jest wczesne 
założenie własnej rodziny, wyprowadzenie się do krewnych, pobyt w 
ośrodku wychowawczym, bądź w poprawczaku. Nie potrafi radzić 
sobie z problemami, popada w różne patologie, takie jak alkoholizm 
czy narkomania. Nie stoi jednak do końca na straconej pozycji, ponie-

                                                 
17 A. Pacewicz, Dzieci alkoholików…, s. 74. 
18 B. Krześniak, Dzieci w rodzinach alkoholowych, 

http://www.oeiizk.edu.pl/wychowawca/krzesniak/alkoh.htm, (dostęp: 24.11.2012 r.). 
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waż istnieje możliwość, że pokona wszystkie problemy, jeżeli tylko 
uwierzy we własne siły19. 

Można pomóc takiemu dziecku. Należy patrzeć na jego za-
chowanie, nie przez pryzmat zagrożenia dla swojej osoby, lecz jako 
wołanie o pomoc. Nie uznawać go z góry za stracone. Starać się mu 
pomóc i traktować go sprawiedliwie. Nie traktować go negatywnie. 
Być uczciwym w wyrażaniu swoich uczuć, tłumaczyć co się nie 
podobało w jego zachowaniu, dążyć do poprawy jego zachowania. 
Unikać surowych kar, dążyć do odkrycia w nim dziecka i pozy-
tywnych stron zachowania. Wyznaczyć mu granice zachowania. 
Chwalić za dobre czyny. Prowadzić do właściwego wyładowania 
emocji. Pomóc innym rówieśnikom zrozumieć potrzeby takiego 
dziecka20. 

Osoba należąca do grupy Straconych Dzieci jest wyalienowa-
na, w rodzinie czuje się niepotrzebna. Często podejmuje taktykę 
wycofania się z życia rodzinnego. Stroni od wszelkich kontaktów, 
izoluje się od najbliższych. Zamyka się w sobie, traci wszelkie na-
dzieje na polepszenie swojej sytuacji, jest bezradna. Często nieśmia-
ła, nie wyróżniająca się z tłumu, trudno ją zauważyć, a tym bardziej 
zapamiętać. W środowisku szkolnym nie jest aktywna, nie zgłasza 
się do odpowiedzi, nie angażuje się w życie klasy. 

Działania wychowawców i terapeutów powinny dążyć do 
wypracowania w takim dziecku poczucia własnej wartości, zarad-
ności życiowej oraz do powrotu straconej nadziei na lepsze życie. 
Należy nauczyć je uzewnętrzniania własnych uczuć i emocji, czyn-
nego udziału w społeczeństwie, a także zaangażowania w życie21. 

Można pomóc takiemu dziecku. Należy dać mu poczucie, że 
jest ważną osobą w danym miejscu. Integrować je z rówieśnikami. 
Zachęcać do korzystania z zajęć wymagających integracji społecz-
nej. Wzmacniać pewność siebie. Chwalić jego pomysły. Wyznaczyć 
zadanie za które będzie odpowiedzialne na rzecz grupy do której 
należy. Kierować nim, by chciało wyrazić swoje uczucia za pomocą 
różnych środków przekazu. Starać się zauważyć z kim dziecko ma 

                                                 
19 A. Pacewicz, Dzieci alkoholików…, s.74-75. 
20 B. Krześniak, Dzieci w rodzinach alkoholowych…, (dostęp: 24.11.2012 r.). 
21 A. Pacewicz, Dzieci alkoholików…, s.75-76. 
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dobry kontakt i wyznaczyć im wspólne zadanie do wypracowania. 
Mieć je cały czas na oku, dążąc do tego by nie było odizolowane, 
tylko żeby czuło się ważne22. 

Maskota to przeważnie najmłodszy członek rodziny, chociaż 
nie jest to niepodważalna zasada. Wszyscy uważają go za kogoś, 
kto potrzebuje stałej opieki i troski. Każdy dąży do tego, aby dziec-
ko maskotka było szczęśliwe. Prowadzi do rozładowywania kon-
fliktów i napięć w rodzinie. Nie potrafi na dłuższą chwilę skoncen-
trować uwagi. Nie daje sobie rady w ciężkich, stresujących sytu-
acjach. Nie jest w stanie podjąć decyzji, za które byłby odpowie-
dzialny. Jego cechą charakterystyczną jest późna dojrzałość emo-
cjonalna. W różnych sytuacjach wymagających rozwiązania pro-
blemu wybiera zachowania agresywne. 

Działania wychowawczo – terapeutyczne powinny pomóc 
takiemu dziecku radzić sobie w codziennym życiu, uwolnić się od 
towarzyszącego im niepokoju. Działania te powinny prowadzić do 
traktowania swojej osoby poważnie23.  

Można pomóc takiemu dziecku. Starać się poświęcać mu wiele 
czasu. Dobrze je poznać. Pomóc zdobyć zaufanie do otoczenia i ukaza-
nia prawdziwego oblicza. Kierować dzieckiem by otworzyło się emo-
cjonalnie i wyraziło takie uczucia jak: smutek, rozpacz, lęk, strach itp. 
Ukazać mu adekwatne emocje do wydarzeń. Dążyć do tego, aby nie 
czuło, że musi zabawiać innych24. 

Atmosfera domowa w środowisku alkoholowym jest „nerwi-
cogenna”25. Liczne kłótnie, awantury i sprzeczki prowadzą do de-
stabilizacji życia rodzinnego. Szczególnie narażone są dzieci, które 
nie czują się bezpiecznie i tracą zaufanie do całego otoczenia. Żyją 
w ciągłym lęku. Ich dom nie jest dla nich miejscem bezpiecznym, w 
którym czują się kochani. Zdaniem Kazimierza Pierzchały: „być 
dzieckiem alkoholika oznacza mieć doświadczenia, które przerasta-
ją możliwości sprostania im. Takie doświadczenia to te zdarzenia w 
                                                 

22 B. Krześniak, Dzieci w rodzinach alkoholowych…, (dostęp: 24.11.2012 r.). 
23 A. Pacewicz, Dzieci alkoholików…, s. 76. 
24 B. Krześniak, Dzieci w rodzinach alkoholowych…, (dostęp: 24.11.2012 r.). 
25 K. Pierzchała, Nieprawidłowe postawy rodzicielskie przyczyną ryzykownych za-

chowań dzieci i młodzieży, [w:] K. Pierzchała, C. Cekiera (red.), Człowiek a patologie 
społeczne…, s. 117. 
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ludzkim życiu, których człowiek nie rozumie, nie potrafi prze-
trwać, umieścić w okolicznym porządku świata, nadać im wyraź-
nego znaczenia”26. Z takim uczuciem spotyka się każdy człowiek, 
jednak ilość i intensywność takich doświadczeń jest nieporówny-
walnie większa u dzieci z rodzin problemowych. 

Przedstawione role podejmowane w dzieciństwie dawały moż-
liwość przetrwania, natomiast podejmowane w okresie dorosłości sta-
nowiły główną przyczyną utrudnień w prawidłowym funkcjonowa-
niu. Trudnym zadaniem jest pozbycie się tych nawyków z życia, po-
nieważ zostały one wbudowane w osobowość DDA27.  

 
3. Potrzeba autorytetu 
Rodzice, którzy nie stanowią autorytetu dla swojego dziecka, 

uczą go przy okazji, że autorytety nie istnieją, że nikt nie może być 
wzorem i nikomu nie wolno do końca ufać. Dzieci wzrastające w 
takim środowisku podważają wartości proponowane przez osoby, 
które dla innych są wzorem. W codziennym życiu Dorosłych Dzie-
ci Alkoholików, problem ten może przejawiać się w kontaktach z 
innymi ludźmi, np. profesorami, przełożonymi, bądź współpra-
cownikami. Wykazują brak szacunku dla tych osób, wypowiadają 
się o nich w sposób lekceważący. W konsekwencji Dorosłe Dzieci 
Alkoholików doświadczają problemów w obszarach zarówno za-
wodowych, jak i prywatnych.  

Brak autorytetów objawia się też stałym poszukiwaniem war-
tości, które DDA może przyjąć jako swoje. Dla Dorosłych Dzieci 
Alkoholików ich znalezienie jest trudniejsze, a przecież istnienie 
norm i wartości jest niezbędne do tego, by wiedzieć w jakim kie-
runku zmierzać. Daje oparcie i poczucie tego, że wiemy, kim jeste-
śmy i w co wierzymy. Nieumiejętność zaufania autorytetom stwa-
rza też trudność w terapii z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, po-

                                                 
26 Tamże. 
27 M. Ryś, Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania Dorosłych 

Dzieci Alkoholików, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 118. 
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nieważ zdecydowanie trudniej jest im zaufać i uwierzyć w dobre 
intencje psychoterapeuty28. 

Dorosłe Dzieci Alkoholików nie pozwalają sobie na zmianę 
myślenia o tym co jest prawidłowe, a co nieodpowiednie. Często 
rezygnują ze swoich potrzeb, bo „tak trzeba”, nie umiejąc wyjaśnić 
z czego wynika ich przekonanie. Normy, którymi kierują się w ży-
ciu ograniczają ich. Dzieci z rodzi dysfunkcyjnych nie miały szans 
na to, by przejąć system wartości rodziców czy nawet zanegować 
go, bowiem system wartości rodziców był niejasny i niespójny. W 
konsekwencji, aby móc oprzeć się o jakiekolwiek normy, osoby z 
syndromem DDA mogą wybierać sobie zasady i reguły funkcjo-
nowania, których przestrzeganie sobie narzucają. Traktując te nor-
my sztywno, poddają się im nawet jeśli normy te nie są dla nich 
jasne. Efektem jest nadmierna sztywność, która pozwala widzieć 
świat tylko w kategoriach białe – czarne. Osoby takie są surowe dla 
siebie i swoich bliskich29. 

Najtrudniejszym elementem braku autorytetów u dzieci al-
koholików jest brak pewności własnej roli w rodzinie. Rodzice nie 
dali im wzorca prawidłowej rodziny. Dziecko do dyspozycji ma 
wizję tego, jak „nie powinno być”, ale często nie ma jasności jak 
powinna wyglądać szczęśliwa rodzina i jaką rolę może on w niej 
pełnić. Efektem jest unikanie odpowiedzialności i niechęć do for-
malizacji związków, ciągła potrzeba sprawdzania się w roli męża 
lub żony, uzyskiwania potwierdzenia, że jest się dobrym partne-
rem. Innym problemem może też być stworzenie przez Dorosłe 
Dziecko Alkoholika wizji „szczęśliwej rodziny” na podstawie lite-
ratury, filmów czy z obserwacji. Wizja ta jest nierealistyczna i w 
konsekwencji dziecko nie potrafi być szczęśliwe, bo rzeczywistość 
odbiega od ideału. Zdarza się również tak, że osoba z DDA tak 
bardzo chce zbudować dom inny niż jej dom rodzinny, że stale po-
równuje się z niepijącym rodzicem. Szczególnie jest to zauważalne 
u córek alkoholików. W efekcie, matka jest stale w związku obecna 
mentalnie. Córka na każdym etapie swojego życia porównuje się 

                                                 
28 http://www.psychika.eu/dda-problem-braku-systemu-wartosci/, (data: 

23.02.2014 r.). 
29 Tamże. 
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do matki, myśli o niej i nie jest w stanie wykonywać swoich co-
dziennych obowiązków30. 

Dorosłe Dzieci Alkoholików odczuwają chroniczny brak za-
ufania do innych ludzi, lęk przed bliskością z jednoczesnym jej 
pragnieniem, charakteryzują się większą możliwością popadania w 
uzależnienia, zawierają związki z nieodpowiednimi partnerami, co 
w konsekwencji doprowadza do zrujnowania swojego życia. DDA 
są wycofane i bezradne, nie potrafią się spontanicznie cieszyć i ba-
wić, ponieważ ciągle myślą o swoich problemach w rodzinie. Biorą 
na siebie zadania ponad własne siły. Mają poważne problemy w 
budowaniu relacji z autorytetami. Wynika to z braku wystarczają-
cej dojrzałości31.  

Dziecko od urodzenia traktuje swoich rodziców jako największy 
autorytet, podziwia ich zachowania, pragnie być podobnym do nich. 
W każdym występuje potrzeba autorytetu. Jest ona szczególnie silna u 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Poszukują oni mentorów, którzy po-
prowadzą je przez życie, pokażą co jest dobre, a co złe. Wynika to z 
braku wzoru godnego do naśladowania w dzieciństwie. 

 
Podsumowanie  
W dzieciństwie Dorosłych Dzieci Alkoholików panuje chaos. 

Dzieci cały czas starają się znaleźć jakiś autorytet, który będzie ich 
przewodnikiem przez życie. Nie są one w stanie funkcjonować bez 
autorytetu, który mu powie, co mają robić, czy raczej potwierdzi, 
że to, co akurat w tej chwili robią jest dobre, albo zaprzeczy, czyli 
stwierdzi, że to jest złe. W ten sposób dorosłe dzieci „zwalnia się” z 
podejmowania decyzji, przerzucając odpowiedzialność na autory-
tet. Posiadanie jakichś autorytetów samo w sobie nie stanowi za-
grożenia. Jest to zjawisko pozytywne i pożądane. Każdy człowiek 
podpiera się wypowiedziami czy myślami osoby wybitnej, będącej 
dla niego autorytet. Najczęściej dotyczy to tylko określonej dzie-
dziny życia, prywatnej bądź zawodowej. Zagrożenie w postaci po-
siadania autorytetu, w wypadku Dorosłych Dzieci Alkoholików 

                                                 
30 Tamże. 
31 J. Wawerska-Kus, Dzieciństwo bez dzieciństwa, Wyd. DYWIZ, Warszawa 

2009, s. 21-22. 
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polega na tym, że nie potrafią one korzystać z wolności, z wolności 
wyboru, odwagi w podejmowaniu własnych decyzji. Są osobami 
bezwolnie poddającymi się władzy autorytetu. Autorytetem dla 
dorosłych dzieci nie jest jakaś jednostka wybitna, ale ktoś silniejszy 
od nich psychicznie czy fizycznie. Często są to osoby, które nie ma-
ją żadnych wątpliwości, w przeciwieństwie do wątpiących wciąż 
we własne siły i możliwości dorosłych dzieci. W ten sposób dorosłe 
dzieci mogą stać się potencjalnymi ofiarami i nie tylko ofiarami, 
lecz także klientami rządów autorytarnych32. 

Dorosłe Dzieci Alkoholików, które doświadczają problemów 
w strukturze wartości nie są skazane na wieczne poszukiwanie au-
torytetów – w ramach psychoterapii DDA, terapeuta diagnozuje 
ten obszar i jeśli wymaga on pomocy, pracuje się nad obszarem 
wartości i potrzeb. 

 
Streszczenie 
Tematem artykułu był: „Problem braku autorytetu u DDA”. 

W poszczególnych częściach artykułu, autor przedstawił treści 
związane z pojęciem rodziny problemowej. W dalszej części arty-
kułu, autor przedstawił zagadnienia związane z rolami podejmo-
wanymi przez dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, a tak-
że podejmowanie tych ról w dorosłym życiu przez DDA. W ostat-
niej części autor przedstawił treści związane z potrzeba autorytetu 
dzieci pochodzących z rodzin problemowych, skupiając się szcze-
gólnie na Dorosłych Dzieciach Alkoholików. 

 
Summary 
The subject of the article was: "The problem of lack of author-

ity in the DDA." In the particular parts of the article, the author 
presented contents to the notion of problematic family. Later in the 
article, the author presents issues related to the roles undertaken by 
children in a family with alcohol problems, as well as taking roles 
in adult life by the DDA. In the last part the author presents the 
content related to the need for the authority of the children coming 

                                                 
32 http://www.alko.fora.pl/dda-ddd-czytelnia-podreczna,25/ddd-dda-o-

wplywie-dziecinstwa-na-zycie-dorosle,3818.html, (dostęp: 23.02.2014 r.) 
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from families of problem, focusing particularly on Adult Children 
of Alcoholics. 
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Zbigniew Kargol (PL) 

 
Autorytet pracodawcy 

Wstęp  
Podstawową sprawą w życiu człowieka jest praca. Jest ona nie 

tylko źródłem utrzymania, ale przede wszystkim źródłem ludzkie-
go rozwoju. Na pracę można patrzeć z dwóch perspektyw tzn. pra-
codawcy bądź pracownika. Na płaszczyźnie, na której spotyka się 
pracownik i pracodawca powstaje między nimi zależność, która 
wynika z ich wspólnych interesów. Procesy, jakie następują w wy-
niku zaistnienia tych zależności można określić jako procesy funk-
cjonowania zawodowego w organizacji.  

Przełożony to osoba i stanowisko w przedsiębiorstwie, zaj-
mowane najczęściej przez ludzi, którzy dzięki swojej pracy, inteli-
gencji i kreatywności dążą do sukcesu. Aby utrzymać wypracowa-
ną pozycję nie mogą spocząć na laurach. Muszą oni ciągle dosto-
sowywać się do zmian zachodzących w gospodarce, polityce i oto-
czeniu społecznym. Przyszłość rysuje kontury nowoczesnych prze-
łożonych, nie urzędników i biurokratów, lecz przedsiębiorców, 
moderatorów i promotorów. Efektywność ich działania w dużej 
mierze zależy od cech osobowości, zdolności, kompetencji i kre-
atywności, rozumianej jako odkrywanie, projektowanie, twórcza 
inwencja. Współcześni przełożeni muszą sprostać o wiele bardziej 
poważnym i skomplikowanym wymaganiom niż te, które stały 
przed nimi w ubiegłym stuleciu. Sukces zarówno przełożonych jak 
i całej organizacji zależy często od tego, w jaki sposób przygotują 
siebie oraz cały personel do nadchodzących zmian. Stają się autory-
tetem. Rola przełożonych we współczesnej organizacji nasuwa 
stwierdzenie o istocie autorytetu. O tym, jaki jest, a jaki powinien 
być „dobry” pracodawca.  

 
1. Autorytet pracodawcy, charakterystyka, sposoby pozy-

skiwania i zjednywania podwładnych  
Autorytet w organizacji można określić jako element wywierają-

cy szczególny wpływ na pracowników, w wyniku, którego wykonują 



330 
 

oni założone przez przełożonego zadania i cele1. Wyszczególnić moż-
na autorytet formalny, który ściśle związany jest z zajmowany stano-
wiskiem oraz podkreślany przez strukturę organizacyjną firmy. Za-
kłada on, że władza zaczyna się na wysokim szczeblu a następnie 
zgodnie ze schematem strukturalnym organizacji przekazywana jest 
w dół. W takim przypadku podwładni mają obowiązek wykonywa-
nia polecenia przełożonych.  

Jednakże bardzo ważnym, o ile nie ważniejszym jest autorytet 
nieformalny. Człowiek może posiadać autorytet formalny, jednakże 
nie cieszyć się dużym uznaniem wśród swoich podwładnych bądź 
współpracowników. Autorytet nieformalny nie wynika on ani z peł-
nionej w firmie funkcji, ani zajmowanego stanowiska a umożliwia 
sprawowanie nieformalnego przywództwa wyłącznie poprzez cechy 
charakteru. Dlatego szczególnie on jest przez wielu pracodawców tak 
pożądany. 

 
2. Autorytet pracodawcy dawnej  
Jednostki, zdolne do wpływania na grupy ludzkie od dawna 

fascynowały społeczeństwa. Wielcy przywódcy, bo o nich mowa, 
poprzez swoje działania zmieniali rzeczywistość. Postaci takie jak 
Aleksander Wielki, Napoleon do dziś fascynują historyków. Wraz 
ze zmianą priorytetów, we współczesnym świecie wielkich autory-
tetów dostrzega się w przedsiębiorcach. Bill Gates, Jack Welch są 
podziwiani, stają się bohaterami, symbolami sukcesu i wzorem do 
naśladowania2. 

W czasach starożytnych i średniowieczu rolę pracodawcy 
sprowadzano do przywództwa. Rolą przywódcy było wówczas 
wydawanie sprawiedliwych wyroków oraz dbanie o ład i porzą-

                                                 
1 Por. B. Nogalski Wójcik-Karpacz A., Karpacz J. Praca kierownicza w przed-

siębiorstwie zarządzanym procesowo. [w:] Problemy pracy kierowniczej we 
współczesnym przedsiębiorstwie. Red. K. Krzakiewicz Wyd. KREOS, Szczecin 
2008, s. 136. 

2 Por. E. Bojar. Przywództwo w zarządzaniu lokalnym. Kompetentna Gmina. 
Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2010, 
http://www.bfkk.pl/libs/ckfinder/userfiles/files/administracja_publiczna/Prz
yw%C3%B3dztwo%20w%20ZRL.pdf, stan na 10.03.2014 r. 
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dek. Wśród cech przywódcy wymieniano przede wszystkim mą-
drość, umiejętność doradzania, intuicję i odwagę. 

W średniowieczu przywódcami były pojedyncze osoby lub in-
stytucje. Instytucją sprawującą władzę, cieszącą się szczególnym 
autorytetem był Kościół. To właśnie on posiadał ogromny wpływ 
na wszystkie dziedzin życia wliczając kulturę, oświatę, filozofię, 
literaturę oraz sztukę. Ludzie w tych czasach szczególnie szukali 
wsparcia i pomocy. Kościół stanowił dla ludzi on nie tylko drogo-
wskaz moralny, ale zapewniał także schronieniem w czasach kry-
zysu czy wojny. Wskazuje to nam na kolejną bardzo ważną cechę 
przełożonego - autorytetu, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa. 
Ludzi, którzy czują się bezpiecznie łatwiej przekonać do współpra-
cy. Nie tylko sukcesy, ale również rzeżywane tragedie, konflikty i 
ryzyko łączą jednostki. Jeśli przełożony ma wizję, entuzjastycznie 
podchodzi do realizacji celu, nie boi się zaryzykować i poprosić o 
pomoc, to inni podążą za nim, ponieważ „niczego, co wielkie nie 
udało się osiągnąć bez entuzjazmu”3. 

W dawnych czasach panowało przekonanie, że pracodawca 
powinien opierać swoją pozycję bardziej na budzeniu strachu 
wśród podwładnych niż tworzeniu swojego stanowiska poprzez 
autorytet. Machiavelli uważał, że „lider nie powinien zwracać 
uwagi na kierowane w jego kierunku wskazówki, porady, czy zale-
cenia, jeżeli nie są one wywołane jego oczekiwaniami”.4 W tym ro-
zumieniu pracodawca powinien ignorować rady innych i polegać 
głównie na własnych spostrzeżeniach. Przede wszystkim na pierw-
szym miejscu pracodawca stawia siebie i swoje potrzeby, a wobec 
podwładnych powinien być szczery, okazywać im litość, ale nie 
zawsze unikać pogardy.  

 
4. Autorytet pracodawcy dziś  
Obecnie autorytet pracodawcy w organizacji sprowadza się 

do podejmowania decyzji przez kierownika, jak również skutecz-

                                                 
3 N. Thomasa. Przywództwo według Johna Adaira. Przeł. M. Lany, Wyd. 

Wolters Kluwers, Kraków- Warszawa 2009, s.125. 
4 R. Karaszewski. Przywództwo w środowisku globalnego biznesu. Towarzystwo 

Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 19. 
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nego egzekwowania ich wykonania. Pracodawca w danej organi-
zacji, powinien wiedzieć, jakie czynniki motywują jego podwład-
nych. Ważna cechą w procesie zarządzania pracownikami jest 
zdolność do tworzenia klimatu wzbudzającego motywację. Wynika 
ona z cech osobistych pracodawcy takich jak urok osobisty, atrak-
cyjność czy elokwencja. Za ostatni element autorytetu pracodawcy 
często wymienia się styl. Jest to pewien sposób, w jaki pracodawca 
oddziałuje na swoich podwładnych. Styl kierownika, który jest ak-
ceptowalny przez resztę grupy pracowniczej, wywołuje pozytywne 
rezultaty w postaci wykonywania celów przedsiębiorstwa5. 

Obecny pracodawca musi posiadać świadomość, że należy 
tworzyć warunki stymulujące rozwój kreatywności pracowników. 
Bardzo istotne jest stworzenie takiej atmosfery pracy, w której 
podwładni nie będą obawiali się ujawniać posiadanych umiejętno-
ści bądź nie będą mieli oporów przed zaproponowaniem rozwią-
zania problemu. Często dochodzić może do sporów na płaszczyź-
nie pracodawca-pracownik, które dla firmy okazać się mogą roz-
wojowe i innowacyjne6. Pracodawca ustala cele, ale konsultuje je z 
grupą. We współczesnej organizacji pracodawca posiadający auto-
rytet planuje działania grupy i tak jak menedżer nadzoruje działa-
nie podwładnych, ale swoim postępowaniem daje równocześnie 
dowód własnego zaangażowania w zadanie. Pracodawca organizu-
je pracę podwładnym w oparciu o procedury.  

Pracodawca - autorytet koncentruje się w dużym stopniu na 
zasobach ludzkich. Potrafi docenić to, że to właśnie pracownicy są 
najcenniejszym zasobem, który umożliwia rozwój firmy oraz 
wzrost jej konkurencyjności. Również w zakresie kontroli posiada-
jący autorytet pracodawca monitoruje i rozwiązuje problemy, pod-
czas gdy przełożeni bez autorytetu przełamują jedynie napotykane 
na swojej drodze bariery.  

Współczesny pracodawca budzący autorytet „jest to osoba, 
która dzięki swojej pasji, zaangażowaniu i konsekwencji skutecznie 
dąży do celu. I która sprawia, że inni chcą być przy niej i za nią po-

                                                 
5 Por. U. Gros. Zachowanie organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania. 

Wyd. PWN. Warszawa, 2003, s. 184. 
6 Por. R Karaszewski. Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, s. 40. 
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dążać”7. Pracodawca ten buduje trwałe relacje z grupą poprawiając 
w ten sposób komunikację i zyskując zaufanie podwładnych. W 
grupie, w której panuje atmosfera współpracy łatwiej bowiem 
wprowadzać zmiany, osiągnąć sukces i przetrwać sytuacje kryzy-
sowe. Stąd też waga autorytetu przywódcy.  

 
5. Autorytet – kto nim może być? 
Żadna literatura nie wyjaśnia, dlaczego niektórzy ludzie od-

noszą sukcesy: stają się liderami i autorytetami, osiągają powodze-
nie, w odróżnieniu od innych. Nie sposób też przewidzieć, czy da-
na osoba będzie dobrym pracodawcą- autorytetem, czy też poniesie 
klęskę. Wybitni przywódcy, tacy jak Konosuke Matsushita, Steve 
Jobs, Bill Gates, zaczynając swoje kariery nie mieli wielu konkuren-
tów. Trudno byłoby przewidzieć ich późniejsze sukcesy. Konosuke 
Matsushita był drugorzędnym inspektorem w Osaka Electric Light 
Company, kiedy w wieku 23 lat wpadł na pomysł produkcji roz-
dzielacza do prądu. Ten innowacyjny pomysł zapoczątkował po-
wstanie koncernu Matsushita. W latach sześćdziesiątych Konosuke 
Matsushita był jednym z najbogatszych ludzi w Japonii. Bill He-
wlett i Dave Packard, dwaj zdolni inżynierowie, poznali się przy-
padkiem, gdy zostali sąsiadami. Rok później zainwestowali swoje 
oszczędności i zbudowali w garażu pierwszy oscylator dźwięko-
wy. Po kilku latach firma Hewlett-Packard była już znanym produ-
centem sprzętu elektronicznego, a w 2010 roku stała się drugą na 
świecie firmą informatyczną pod względem obrotów. Właściciele 
firmy od samego początku propagowali jej harmonijny rozwój w 
połączeniu z najważniejszą jej częścią czyli pracownikami. 

Przykładów na to, jak ludzie nie uznawani przez otoczenie za 
potencjalne autorytety stawali się wybitnymi przywódcami, jest 
wiele. Wybitni przywódcy, zarówno w sferze gospodarczej, poli-
tycznej, duchowej, jak i wojskowej, są fenomenem nie poddającym 
się wyjaśnieniu, ponieważ posiadają autorytet. Przywołać można 
tutaj postać Karola Wojtyły urodzonego 18 maja 1920 roku w Wa-
dowicach. Pochodził on ze skromnie żyjącej rodziny, nie bał się 
pracy i sam przez ponad cztery lata pracował fizycznie w kamie-

                                                 
7 M. Gryn. Być jak Piłsudski. Lider w organizacji. „Personel”, nr 02(28)/2010 s. 76. 
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niołomie i oczyszczalni sody. Czy można było przypuszczać, że 
Karol Wojtyła po latach zostanie duchowym przewodnikiem Ko-
ścioła na całym świecie? Słowa Jana Pawła II nie znały granic, tra-
fiały do serc ludzi na całym świecie. Karol Wojtyła stał się nie tylko 
autorytetem ale i duchowym przywódcą dla wielu z nas.  

Model autorytetu opiera się na założeniu, że przywództwo 
jest ciągłą wymianą prowadzoną między przełożonym a innymi 
uczestnikami procesu pracowniczego. Jego rozwinięciem jest kon-
cepcja lidera - autorytetu, który przekształca organizację bazując na 
wizji, mobilizacji i instytucjonalizacji. Przywództwo w zakładzie 
pracy jest odpowiedzią na nowe zjawiska oraz nowe tendencje. W 
obecnych bowiem warunkach, przedsiębiorstwa działające na glo-
balnym rynku muszą się ciągle dostosowywać do zmian, zmienia-
jąc siebie. Nowoczesne przedsiębiorstwo powinno więc być kiero-
wane przede wszystkim przez osobę kompetentną i posiadającą 
autorytet w zespole.  

Należałoby dodać, że aby przewodzenie ludźmi było możli-
we, muszą zachodzić pewne okoliczności. Pracodawcy powinni 
zgodnie, że swoimi zamiarami wpływać na działanie innych. Z kie-
rowaniem pracownikami ściśle wiążą się tzw. czynności przywód-
cze, które polegają na wykonywaniu typowych funkcji przywód-
czych. Pojęcie funkcji przywódczych stworzył i wprowadził H. 
Foyol, który wyróżnił ich cztery. Planowanie, czyli obmyślanie kie-
runków rozwoju przedsiębiorstwa i rozkazywanie, które wyznacza 
kierunki działania dla pracowników oraz doprowadza do wykona-
nia powierzonych zadań. Wyszczególnić również można koordy-
nowanie, czyli harmonijne funkcjonowanie działań organizacji dla 
osiągnięcia pożądanych celów, oraz kontrolowanie czyli spraw-
dzanie realizowanych planów8. Zasadniczo wpływają one na bu-
dowanie autorytetu. 

Każdy przełożony powinien wykonywać każdą z wymienionych 
funkcji. Nie można uznać za dobrego przełożonego kogoś, kto wyko-
nuje tylko jedną z wymienionych funkcji. Istotną przesłanką realizacji 
funkcji przełożonego jest nadrzędność, czyli taki stan, w którym dys-
ponuje się określoną możliwością stosowania również środków wład-

                                                 
8 Por. M. Gryn Oczekiwania wobec lidera. ”Personel Plus”, nr 2/2010, s. 77. 



335 
 

czych np. możliwość zastosowania sankcji w przypadku niewykonania 
poleceń służbowych. W sferze stosunków wewnętrznych przewodze-
nie ma na celu zapewnienie sprawnego działania organizacji jako sys-
temu9. Przewodzenie za pomocą autorytetu będzie więc skuteczne tyl-
ko wówczas, gdy zapewni osiągnięcie określonych celów. W przeciw-
nym wypadku – nie odpowiada ono danej rzeczywistości.  

„W zasadzie można powiedzieć, że autorytetem nie trzeba się 
urodzić, lecz można się nim stać”10. Obecnie wyboru przełożonego 
i jego oceny dokonuje się na podstawie podejmowanych przez nie-
go działań i rezultatów tych działań, więc proces ten może być dłu-
gotrwały. Autorytet wyłania się spośród grupy w konkretnej sytu-
acji, podczas gdy wyboru przełożonego dokonuje się zazwyczaj na 
podstawie posiadanych przez niego kwalifikacji. „Entuzjazm łatwo 
się udziela, dlatego przekonana o jakiejś idei osoba jest w stanie 
zaszczepić ją innym”11. Tylko osoby, które potrafią zarazić innych 
entuzjazmem, są dla innych wzorem do naśladowania, posiadają 
fachową wiedzę, rozumieją potrzeby pracowników, ufają ze wza-
jemnością pracownikom mogą pełnić funkcje przywódcze.  

Autorytetem w organizacji może więc zostać osoba, która jest 
zdeterminowana w działaniu, sama wyznacza sobie cele, jest kre-
atywna, realizuje zadania z entuzjazmem, oraz nie boi się ryzyka. 
Ważna jest również umiejętność abstrakcyjnego myślenia potrzeb-
na do przewidywania problemów i łagodzenia ich skutków. Pod-
władni będą podążać za osobą, która wspiera ich w zadaniach, 
stymuluje ich rozwój, nagradza najbardziej zaangażowanych pra-
cowników, a przy tym pozwala im na wybór sposobu rozwiązania 
zadania. Przełożony skupia się na tym, jak wykonać zadanie, co 
wynika z kształcenia umiejętności technicznych i jednoczesnym 
rozwoju umiejętności społecznych. Posiada wiedzę na temat finan-

                                                 
9 Por. A Syrek-Kosowska, A. Chmiel. Lider przyszłości, Centrum Szkoleń 

psychologii Biznesu. CSiPB, 
http://www.csipb.pl/uploads/Lider%20przysz%C5%82o%C5%9Bci.pdf, stan z 
dn. 21.05.2013 r. 

10 N. Thomasa Przywództwo według Johna Adaira, s. 122. 
11 I. Majewska-Opiełka Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wie-

ku. Wyd. Medium, Warszawa, 1998, s. 240.  
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sów, procesów produkcji, zasobów firmy, ale wiedza ta nie wpływa 
na zaangażowanie pracowników w działalność firmy.  

Przełożony posiadający autorytet to menedżer, który oprócz 
kompetencji merytorycznych, wiedzy, kwalifikacji zawodowych, do-
świadczenia biznesowego posiada także w najwyższym stopniu roz-
winięte umiejętności tzw. miękkie. Umiejętności takie pomagają w 
zostaniu charyzmatycznym przywódcą, oraz budowanie satysfakcjo-
nujących relacji interpersonalnych na każdym poziomie zarządza-
nia12. Taki zestaw umiejętności wymaga przede wszystkim wysokiej 
świadomości samego siebie. Dobry lider powinien posiadać wiedzę, 
w jaki sposób podnosić swoje kompetencje w konkretnych obszarach, 
oraz umiejętność motywowania do stawiania sobie celów rozwojo-
wych i konsekwentnej ich realizacji13. 

Przełożeni szczególny nacisk kładą na takie cechy jak14:  
• silny charakter, czyli zespół postaw i wartości, prawość działania, 

które powodują, że przełożony staje się wzorem do naśladowania,  
• zdolność do koncentrowania się w działalności na zadaniu, 

jakie jest do wykonania, a nie tylko na własnej osobie,  
• otwartość na ludzi, myślenie kategoriami zespołu,  
• intuicja, która jest wsparta wiedzą i kompetencje pozwalają-

ce na właściwy wybór rozwiązań, gdy nie ma czasu na długie ana-
lizy, rozważania, gdy decyzję należy podjąć natychmiast, 

• umiejętność wyważenia znaczenia spraw długo- i krótko-
terminowych, znalezienia równowagi między sprawami ogólnymi 
i szczegółowymi, umiejętność wyważenia szansy i ryzyka w dzia-
łalności instytucji. 

Charakterystyczną cechą obecnych pracodawców jest umie-
jętność analizowania stanu obecnego, projektowanie zmian oraz 
kierowanie ich realizacją. Na pracodawcach spoczywa także obo-

                                                 
12 Por. Syrek- Kosowska A., Chmiel A., Lider przyszłości, Centrum Szkoleń 

psychologii Biznesu. 
13 Por. F. T. Abell. T. F. Derek. Dualizm w zarządzaniu: dziś i jutro firm. 

Wyd. Poltext, Warszawa, 2000, s 36. 
14 Por. K. Pawłowski. Przywództwo w okresie zmian. Lider przyszłości. Rzeczpo-

spolita, stan na 31.01.1998 r., 
http://archiwum.rp.pl/artykul/157017_Lider_przyszlosci.html, z dn. 07.03.2014 r. 
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wiązek uczestniczenia w procesach informacyjnych towarzyszą-
cych zmianie.  

Czytelny przekaz jest podstawowym wymiarem oddziaływania 
autorytetu pracodawcy. Stanowi on wzór stosunku do pracownika, 
inspirujący do budowania cywilizacji pracy. Inspiracja ta nabiera 
szczególnego znaczenia dla wszelkich działań zawodowych. Uświa-
damia ona, że w każdym działaniu wobec drugiego człowieka obowią-
zuje respektowanie jego godności, każdemu pracownikowi przysługu-
je prawo do szacunku i uznania. Wobec pracownika rozpoczynającego 
pracę obowiązywać powinna szczególnie wzmożona troska o wartości, 
które zabezpieczają jego interesy pracownicze (tzn. fizycznie, psychicz-
nie i duchowo). Te wymagania dotyczą wszystkich uczestników proce-
su zawodowego – przełożonych, pracowników, władz instytucjonal-
nych i odbiorców usług/produktów. Posiadanie władzy w organizacji 
niesie ze sobą wiele prac, ale również wiele obowiązków w stosunku 
do podwładnych. 

Co więcej obserwacja obecnego systemu zarządzania personelem 
w większości przedsiębiorstw skłania do wskazania następujących cech 
charakteru, umiejętności i wartości, które ułatwiają sukces przełożonego 
w przedsiębiorstwie. Wyszczególnić można m.in.15:  

• otwartość na zmiany,  
• skłonność do akceptowania innowacji i myślenie innowacyjne,  
• odporność na niepowodzenia, porażki, stresy,  
• pozytywne wizjonerstwo, oraz 
• autorytet, który poprzez unikalne zdolności i umiejętności jed-

nostki łączy wszystkie pozostałe elementy w osobie przełożonego.  
Pracodawcy, „jeśli chcą wywierać właściwy wpływ na pod-

władnych, muszą wiedzieć, jakie czynniki decydują o tym, że cha-
rakter wywieranego wpływu zmienia formalnego przywódcę w 
osobę, która działa jak magnes w wymiarze realnej organizacji w 
procesie budowania relacji”16. Pracodawca musi, więc zyskać za-
ufanie pracowników i być wiarygodny w kwestii posiadanej wie-

                                                 
15 Por. Pawłowski K., Przywództwo w okresie zmian. Lider przyszłości.  
16 R. E. Boyatzis, A. McKee Przywództwo bez władzy, Wyd. Hellion - One 

Press, Gliwice 2006 s. 108. 
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dzy i umiejętności, by w ten sposób mieć wpływ na osiąganie 
wspólnych celów.  

 
6. Znaczenie autorytetu w pracy  
Pozostaje kwestia czy warto być autorytetem w pracy? Siła au-

torytetu może być wielka. Kompetencje, kwalifikacje, zdolności i 
mniej lub bardziej mistyczne właściwości rysują i formułują postaci 
idealnych przywódców i przełożonych, którzy są w stanie sprostać 
skomplikowanym zadaniom w złożonej rzeczywistości. Szczegól-
nej wymowy w tym kontekście nabiera następująca myśl Platona: 
„prawdziwym autorytetem jest ten, który, po pierwsze potrafi nie 
zgasić, lecz rozniecić w duszach uczniów miłość prawdy, piękna i 
sprawiedliwości objawiającej się normalnie w duszy młodzieńca 
oraz, po drugie, pomagać im przy realizacji tych wartości, przy od-
krywaniu przez nich prawda i piękna, nie zaś narzucać im swoje 
poglądy”17. Przekładając powyższą myśl na kwestię zarządzania 
firmą nie da się pominąć wagi jaką niesie autorytet w postaci prze-
łożonego w zarządzaniu organizacją.  

Czy warto więc dbać o autorytet pełniąc rolę przełożonego we 
współczesnej organizacji? Odpowiedź jest jednoznacznie prosta: 
tak. Autorytet jest budulcem sukcesu nowoczesnej firmy i daje jej 
szansę na funkcjonowanie w konkurencyjnej rzeczywistości gospo-
darczej.  

 
Podsumowanie 
Zmieniające się warunki gospodarcze, społeczne oraz polityczne 

wytworzyły w perspektywie lat nowe, wszechstronniejsze oczekiwania 
wobec pracodawców. Poza klasycznymi kompetencjami, które bazują 
głównie na określeniu strategii i podejmowaniu decyzji, planowaniu, 
organizowaniu, motywowaniu i wynagradzaniu oraz kontrolowanie 
do istotnych kwalifikacji pracodawców należą również kompetencje 
przywódcze.  

Pracodawca, który nie jest zdolny do łączenia wysokich kwali-
fikacji merytorycznych z zachowaniami przywódczymi nie zdobę-

                                                 
17 S. Hessen. Filozofia, kultura, wychowanie. Zakład Narodowy im. Ossoliń-

skich Wydawnictwo PAN, Wrocław –Warszawa - Kraków - Gdańsk 1973, s. 10. 
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dzie autorytetu wśród swoich współpracowników. Przełożony taki 
szczególnie nie znajdzie uznania u pracowników, których charak-
ter pracy ma nie tylko podłoże finansowe, ale również charakter 
moralny i ideowy.  

Ideałem dla pracodawcy jest odniesienie sukcesu w trzech 
płaszczyznach: praca, rodzina, środowisko w miejscu zamieszka-
nia. Przełożony a w zasadzie przywódca musi przede wszystkim 
uczyć się nowego. Świat zmienia się w szybkim tempie. Wczorajsze 
koncepcje stają się przestarzałe, a to, co dzisiaj jest uważane za do-
skonałe, jutro już może być tylko dostatecznie dobre. Dotyczy to 
także organizacji, których pracodawcy muszą rozwiązywać złożo-
ne problemy z pożytkiem dla własnych pracowników, otoczenia, 
ale również dla własnej przyszłości. 

Określenie pracodawcy jako planisty, organizatora, przywód-
cy i kontrolera jest dużym uszczupleniem jego roli w organizacji. 
Osoby pracujące na tym stanowisku pracują praktycznie z każdym 
i na każdym szczeblu wewnątrz i na zewnątrz macierzystej organi-
zacji. Autorytetem jest każdy, kto może przyczynić się do osiągnię-
cia celów jednostki lub całej organizacji.  

Pracodawca doprowadza do równowagi między konkurencyj-
nymi celami i ustala priorytety zadań w organizacji. W dowolnym 
momencie każdy z nich stoi wobec wielu organizacyjnych celów, pro-
blemów i potrzeb, którym musi sprostać aby nie zawieść zarówno wła-
snych pracowników jak i kontrahentów. Ze względu na to, że zasoby te 
zawsze są ograniczone, przełożony musi doprowadzić do najbardziej 
efektywnej alokacji czynników między różnymi celami i potrzebami. 
Przełożony w organizacji oprócz podstawowych funkcji musi być także 
dobrym analitykiem oraz negocjatorem chociażby w dziedzinie współ-
pracy ze kontrahentami spoza firmy. Ponadto zakres obowiązków 
przełożonego jest rozszerzany w zależności od gałęzi przemysłowej, do 
której odnosi się działalność firmy.  

Reasumując, przewodzenie ludźmi wymaga specyficznych 
umiejętności osoby zarządzającej, co sprawia, iż przełożony musi cha-
rakteryzować się nie tylko specjalistycznym wykształceniem, ale tak-
że wszechstronnością i innymi kluczowymi kompetencjami. Istotne 
jest, aby jego działania były pozytywnie skorelowane z efektywnością 
pracy. Nie jest to zadanie łatwe. Pracodawca musi być świetnym spe-



340 
 

cjalistą w zakresie motywowania, koordynowania i organizowania 
pracy personelu. Zwrócić należy jednak uwagę na to, iż pracodawcy 
radzić sobie muszą z wieloma problemami nie tylko wewnątrz firmy, 
ale również w komunikacji z otoczeniem. To przyczynia się w głów-
nej mierze do tego, iż trudno jest być autorytetem kompletnym. Jeżeli 
jednak znajdzie się pracodawca odpowiadający ideałowi, tym więk-
sza jest jego rola w zarządzaniu pracownikami, oraz jego pośredni 
wkład w zarządzanie całym przedsiębiorstwem.  

 
Streszczenie 
W przewodzeniu ludźmi najważniejsze jest działanie zgodne z 

własnym charakterem. Trzeba pamiętać o tym, że pracodawca nie mo-
że być ,,alfą i omegą” we wszystkich dziedzinach. Siłą autorytetu szefa 
jest umiejętność przyznania się do niewiedzy i błędu oraz niejedno-
krotne korzystanie z opinii specjalistów w niektórych sprawach. Arty-
kuł stara się przybliżyć problem autorytetu pracodawcy. Odpowiada 
na pytanie czy warto dbać o autorytet pracodawcy, czym powinien 
charakteryzować się współczesny pracodawca i w jaki sposób powi-
nien zjednywać sobie podwładnych. W niniejszym artykule autor 
przybliża podejście do zarządzania personelem w organizacji, a także 
przedstawia pewnego rodzaju narzędzie przy doborze własnego po-
dejścia do kierowania podwładnymi. Autor artykułu podkreśla, że au-
torytetu nie zyskuje się poprzez obranie jednego sposobu kierowania 
podwładnymi, a często poprzez nowatorskie i niespodziewane zacho-
wanie, które często przyczynia się do zaskoczenia konkurencji i budo-
wania zaufania podwładnych. 

 
Abstract  
The authority of the employer 
The most important thing in leading people is acting in 

compliance with your own character . You have to remember that the 
employer cannot be ‘the alpha and omega’ in all areas. The strength of 
the boss’s authority is an ability to admit lack of knowledge and 
mistakes, and, in some cases, listening from time to time to experts’ 
opinion. The article tries to bring closer the problem of employer’s 
authority. It answers the question whether it is worth taking care of an 
employer’s authority, which should be a characteristic feature of a 
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contemporary employer, and how he should win his subordinates’ 
respect. In this article the author deals with an approach to employees 
management in an organization, and he also presents a kind of tool in 
the selection of own approaches to managing subordinates. The author 
of this article emphasizes the fact that the authority is not gained by 
choosing one method of managing employees, but often by innovative 
and unexpected behavior, which often contributes to taking 
competitive firms by surprise and building confidence in subordinates. 
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Renata Matusiak (KUL) 

 
Uzależnienie od autorytetów 

 
Wstęp 
Współczesny świat został zawładnięty nowoczesną technologią, 

nowymi wymaganiami od człowieka, jednocześnie dając mu 
możliwość wyboru łatwych rozwiązań. Każdy człowiek w swoim 
życiu dokonuje różnych wyborów, od tych najbardziej podstawowych, 
które nie mają wpływu na nasze życie do tych, które zmieniają je na 
zawsze. O naszych losach decydują wybory jakich dokonujemy w 
życiu. W przypadku ważnych decyzji każdy z nas szuka punktu 
odniesienia, czyli osoby, która stanowi dla nas autorytet.  

 Środki masowego przekazu podsuwają nam takie autorytety, 
czyli osoby, które mają swoje sądy w każdej dziedzinie i sytuacji. 
Należy zadać pytania czy takie osoby to faktycznie autorytety? Czy 
dysponują solidnymi podstawami, aby mówić nam odbiorcom jak 
mamy postępować i jak myśleć? Kim są współczesne autorytety? 
Czy zasługują na to miano? Inwazja telewizyjnych i internetowych 
autorytetów spowodowała, że mamy niezliczoną liczbę osób, które 
są autorytetami w każdej sprawie i tym samym w pewien sposób 
decydują o naszym życiu. Zagrożeniem jest nie tyle sam fakt 
licznych autorytetów, ich jakości, ale to, że my sami bardzo chętnie 
słuchamy jaki proszek mamy kupić, bo taki kupuje sławny 
sportowiec, jaką polisę na życie wybrać, bo taką wybiera aktor 
grający księdza, a wreszcie jak mamy żyć, bo tak mówi lubiana 
przez nas piosenkarka. Jesteśmy uzależnieni od autorytetów, które 
są nam dawkowane przez telewizje, internet jak "środek 
uzależniający". Konsekwencja jest także nieumiejętność wybierania 
wartościowych autorytetów. Podstawowe pytanie w niniejszej 
publikacji to czy autorytety są nam potrzebne? Odpowiedzią nie są 
tylko poniższe badania, ale także dogłębna analiza tego tematu 
przez każdego z nas.  
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1. Znaczenie autorytetu 
Autorytet pełni rolę wychowawczą. Oznacza to, że pomaga w 

ukształtowaniu odpowiednich postaw i sposoby myślenia. Jest 
podstawowa i najbardziej istotna rola, która jednocześnie może 
przynieść korzyści w wychowaniu młodego człowieka przy 
zastosowaniu autorytetów ukazujących znaczenie wartości w życiu 
takich jak rodzina, wiara, dobra moralne i postawy etyczne. Może 
jednak stać się dużym zagrożeniem przy ukazywaniu 
nieodpowiednich wzorców. Do takich wzorów kształtujących 
nieprawidłowe postawy należą pseudo-autorytety, które przedstawiają 
za wartości: kult siły, młodości, wyższości nad drugim człowiekiem, 
przemocy, kult pieniędzy i sukcesu zawodowego z pominięciem 
rodziny, więzi emocjonalnych z drugim człowiekiem, wiary1.  

Zadaniem wychowawcy rodzica, nauczyciela, opiekuna a 
także państwa, kościoła, mediów jest dobór właściwych 
autorytetów dla młodych ludzi, którzy są najbardziej podatni na 
przyjmowanie postaw zgodnych z ukazanymi wzorami2. 
Nieprawidłowość doboru wzorców powoduje takie skutki jak 
między innymi uzależnienia, poczucie zagubienia, nieumiejętność 
nawiązywania trwałych relacji w kontakcie z drugim człowiekiem, 
zaniedbanie w sferze duchowej, odrzucenie wychowania w duchu 
chrześcijańskim, zachowania przestępcze.  

Autorytet to osoba ciesząca się uznaniem innej osoby lub 
grupy ludzi, doceniających szczególne cechy autorytetu, który ma 
istotny wpływ na styl życia codziennego i różne jego dziedziny. 
Wobec przedstawionego rozumowania autorytetu należy zadać 
pytanie czy prezentowane autorytety w mass mediach to 
autorytety godne tej nazwy i mające pozytywny wpływ na 
odbiorcę, czyli także młodego człowieka- wychowanka? Media 
pełnią także istotną rolę w wychowaniu, gdyż ukazują różne 
zjawiska społeczne, elementy kulturalne, informacyjne mające 

                                                 
1 A. Valisova, Autorytet a manipulacja – problem kierowania rozwojem. [w:] 

Pedagogika alternatywna – dylematy teorii. B. Śliwerskiego (red.), Łódź – Kraków 1995, 
s. 321-323. 

2 Tamże. 
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wpływ na kształtowanie światopoglądu odbiorców3. Prezentowane 
wzory osobowe w mediach najczęściej można określić jako idoli, 
lub pseudo-autorytety. Nie można ich utożsamiać z pojęciem 
prawdziwego autorytety, gdyż nie kształtują postaw pomagających 
w rozwiązywaniu problemów życiowych , nie posiadają stosownej 
wiedzy, praktyki w zakresie tematów na jakie się wypowiadają. 
Główną cechą idoli jest ich rozpoznawalność przez najczęściej 
dzieci i młodzież, oraz zachowania często sprzeczne z ogólnie 
przyjętymi normami. Idol nie pokazuje jak należy żyć, jak dążyć do 
osiągnięcia wyznaczanych przez siebie celów z poszanowaniem 
godności drugiego człowieka, nie jest w stanie wykształcić w 
odbiorcach swojego wizerunku postaw pozwalających rozwiązać 
problemy życiowe, gdyż w prezentacji swojej osoby nie podejmuje 
tego typu dylematów natury egzystencjalnej.  

 
2. Autorytet a badania 
Autorytet to niewątpliwie pojęcie bardzo zachwiane we 

nowoczesnym społeczeństwie, bowiem nie łatwo obecnie 
rozpoznać autorytet wartościowy. W celu zbadania opinii na temat 
autorytetów dokonano badań, których wyniki zostaną 
przedstawione w dalszej części artykułu. 

 Głównym problemem badań było określenie jakie są opinie 
internautów na temat autorytetów? W ramach problemu głównego 
zostały określone następujące problemu szczegółowe: 

� Jak internauci postrzegają pojęcie autorytet? 
� Czy współczesna młodzież potrzebuje autorytetów? 
� Jaką rolę Twoim zdaniem spełnia autorytet? 
� Kto jest dla Ciebie autorytetem? 
� Gdzie zdaniem badanych można pozyskać godny 

autorytet? 
� Czy media prezentują autorytety godne naśladowania? 
� Czy idol to synonim autorytetu? 

                                                 
3 J. Braun, Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo, , Warszawa 2005, 

s. 5. 
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 Badania mają na celu pokazać opinię ankietowanych 
internautów na temat autorytetu, jego roli i postrzegania w 
kontekście tego, czy autorytet jest potrzebny w obecnych czasach. 

 
3. Próba badawcza 
Jednym z elementów niniejszych badań była charakterystyka 

próby badawczej. Badania zostały przeprowadzone sieci 
internetowej w okresie dwóch miesięcy listopad grudzień 2013 
roku. Istotą internetu jest działanie jednostek, które funkcjonują w 
społeczności internetowej wykorzystując narzędzia technologiczne 
do odnalezienia i wykorzystania informacji znajdujących sie w 
zasobach sieci. Ankiety zostały umieszczone na losowo wybranych 
portalach społecznościowych oraz serwisach tematycznych. W 
badaniu wzięło udział 100 osób.  

 Charakterystyka próby: 
• Płeć: 
- 73 osoby kobiety (73%),  
- 27 osób mężczyźni (27%). 
• Wiek: 
- 54 (54 %) osób w wieku 18-25, 
- 17 (17 %) osób powyżej 35 lat, 
- 15 (15 %) osób w wieku 25-35, 
- 9 (9 %) osób w wieku 15-18, 
- 5 (5 %) osób poniżej 15 lat. 
• Miejsce zamieszkania: 
 - 49 (49 %) osób miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców, 
 - 16 (16 %) miasto 50-100 tyś, mieszkańców, 
 - 14 (14 %) miasto 25-50 tyś. mieszkańców, 
 - 11 (11 %) wieś, 
 - 10 (10 %) miasto poniżej 25 tyś. mieszkańców. 
• Wykształcenie: 
- 41 (41%) osób średnie, 
- 35 ( 35 %) osób wyższe, 
- 13 (13%) osób zawodowe, 
- 6 (6 %) osób policealne, 
- 5 (5 %) osób podstawowe. 
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Z badań wynika, że przeciętna jednostka wypełniająca 
ankietę to kobieta w wieku 18-25 lat zamieszkująca miasto powyżej 
100 tyś. mieszkańców, posiadająca wykształcenie średnie. 

 
4. Pojęcie i rola autorytetu w opinii badanych 
Badani odpowiedzieli na pytania dotyczące rozumienia przez 

nich pojęcia autorytet i tego jaką ich zdaniem spełnia role w życiu 
współczesnego człowieka. 

Na wykresie numer jeden 51% osób badanych odpowiedziało, że 
jest to osoba, która im imponuje, co stanowi ponad połowę badanych. 
Kolejno 21% odpowiedziało, że jest to osoba, która osiągnęła sukces, 
11%, że jest to osoba znana. Poniżej 10% odpowiedziało, że jest to 
osoba, która daje dobry przykład postępowania, godna naśladowania, 
tylko 2% udzieliło innych odpowiedzi. Wyznacznikiem pojęcia 
autorytet jest odczucie badanych względem autorytetu oraz sukces jaki 
dana osoba osiągnęła (wymiar sukcesu zawodowego, pozycji, statusu 
społecznego).  

Ankietowani jako mniej istotną kwestię uznali, iż jest to osoba 
która swoim postępowaniem daje dobry przykład oraz jest godna 
naśladowania.  

Wykres nr 1. Pojęcie autorytetu.  

 
Źródło: badania i opracowanie własne 
Na drugim wykresie przedstawiono zdanie badanych na 

temat tego jaką rolę ich zdaniem spełnia autorytet. 38% badanych 
stwierdziło, że rolą autorytetu jest bycie wzorem do naśladowania, 
24% stwierdziło, że kreuje on model właściwego życia. Kolejno 23% 
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badanych wybrało odpowiedź, że autorytet uczy właściwej 
postawy. Niesienie pomocy w trudnych sytuacja jako rolę 
autorytetu wybrało 11% ankietowanych, 2% nie ma zdania na ten 
temat oraz 2% twierdzi, że autorytet nie spełnia żadnej roli. 

 
Wykres nr 2. Rola autorytetu. 

 
Źródło: badania i opracowanie własne. 
 
5. Potrzeba autorytetów we współczesnym świecie 
Jednym z pytań jakie zostało zadane badanym była pytanie o 

potrzebę autorytetów we współczesnym świecie. 86% badanych 
potwierdziło iż istnieje potrzeba kreowania autorytetów we 
współczesnym świecie, jedynie 11% takiej potrzeby nie dostrzega, a 3% 
badanych nie ma zdania na ten temat. Badani zostali zapytani także, 
czy sami posiadają autorytet godny według ich zdania do 
naśladowania, 88% potwierdziło posiadanie tak owego wzorca, 9% nie 
posiada wzoru w postaci autorytet, a 3% nie ma zdania na ten temat. 

Wykres nr 3. Zapotrzebowanie na autorytet w opinii badanych. 
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Źródło: badania i opracowanie własne. 
Badani (wykres numer 4) dostrzegają potrzebę posiadania 

wzorca osobowego do naśladowania, a jednocześnie sami 
posiadają taki wzorzec. Z wypowiedzi ankietowanych wnioskuje 
się, że mimo młodego wieku jest dla nich istotne posiadanie 
punktu odniesienia w postaci autorytetu w swoim życiu i w 
podejmowanych przez nich decyzjach oraz wyborze drogi 
życiowej, stylu życia.  

Wykres nr 4. Posiadanie własnego autorytetu przez badanych. 

 
Źródło: badania i opracowanie własne. 
 
5. Autorytet i miejsce jego poszukiwań 
Wykres numer 5 przedstawia udzielone odpowiedzi na pytanie 

kim jest autorytet dla badanych. 41% badanych odpowiedziało, że dla 
nich autorytetem są rodzice. 15% ankietowanych udzieliło odpowiedzi 
znani sportowcy, kolejno 14%, że są to ludzie bogaci. Tylko dla 4% 
autorytetem są nauczyciele. Wśród badanych 10% udzieliło 
odpowiedzi inne, w której wymieniono aktorzy, piosenkarze, 
przyjaciele, osoby duchowne.  

Wykres nr 5. Indywidualny autorytet badanych. 
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Źródło: badania i opracowanie własne. 
Wykres numer 6 ukazuje w jakich miejscach zdaniem 

badanych należy szukać prawdziwych autorytetów, najczęściej 
udzielaną odpowiedzią było w domu- 59%. Kolejno w 
telewizji/internecie 24%. 15% badanych uważa, że autorytetu 
należy szukać w szkole i kościele. Ankietowani mają świadomość 
dotyczącą rozróżnienia prawdziwego autorytetu od pseudo-
autorytetu. Prawdziwy autorytet ich zdaniem znajduje się w domu, 
co potwierdza także odpowiedź, iż to rodzice są prawdziwymi 
autorytetami, oraz w domu rodzinnym można zyskać godne 
wzorce naśladowania. 

 
Wykres nr 6. Miejsca poszukiwania autorytetów. 

Jak myślisz, gdzie można znaleźć dziś 
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Źródło: badania i opracowanie własne. 
 
6. Media a autorytety 
W części dotyczącej związku mediów z autorytetami grupa 

badanych udzieliła odpowiedzi na pytanie czy media w swoim 
przekazie prezentują autorytety godne naśladowania (wykres nr 6). 
Zdecydowana większość odpowiedziała, że nie-84%. Tylko 11% 
stwierdziło, że tak. Pozostali nie posiadają zdania na ten temat. 
Pytanie pozwala stwierdzić, że badani są świadomi, że media 
kreują autorytety, które nie dają dobrego przykładu do 
naśladowania i nie maja nic wspólnego z prawdziwą definicją i rolą 
autorytetu. 

Wykres nr 6. Media a autorytety. 
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Źródło: badania i opracowanie własne. 

 
 Ostatnie zadane pytanie dotyczyło świadomości badanych w 

kwestii różnicy w znaczeniu słowa idol i autorytet. Badani (72%) 
wiedzą, że idol nie jest synonimem autorytetu. 

Tylko 17% uważa, że są to słowa o tym samym znaczeniu.  
 
Wykres nr 7. Idol a autorytet. 

 
Źródło: badania i opracowanie własne. 
 
Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić, że w istnieje 

potrzeba godnych naśladowania autorytetów. Odbiorcy medialnej 
rzeczywistości są świadomi tego, że rozpowszechniane autorytety 
nie zasługują na miano prawdziwych. Niezmierne istotny jest fakt, 
że wśród istotnych cech autorytetu wymieniano osiągnięcie 
sukcesu życiowego, bogactwo, umiejętność imponowania bliżej 
nieokreślonymi cechami. Sugeruje to, że wartości autentycznego 
autorytetu jak przykładne postępowanie, bycie wzorem moralnym 
i etycznych, pomoc drugiemu człowiekowi nie stanowią istotnej 
wartości. Niezmienny pozostaje fakt, że mimo wielu materialnych 
przesłanek w kwestii postrzegania wartości autorytetu, to rodzice 
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pozostają autorytetem i zdaniem badanych wartościowego 
autorytetu należy poszukiwać w domu. Wszystkie odpowiedzi 
świadczą o świadomości, że współczesny człowiek jest uzależniony 
od autorytetów tzw. idoli, którzy przecież w pierwotnym 
znaczeniu tego słowa autorytetami nie są. Z wyników badań 
wyłania się potrzeba prawdziwego autorytetu, jednak pozostaje 
pytanie czy tak owy znajdziemy w telewizji, internecie, prasie? 
Myślę, że w pewny stopniu tak, bo zdarzają się i solidne autorytety 
ukazywane w mediach. Tylko dlaczego jest ich tak mało, a 
dominują pseudo-autorytety przepełniając plazmowe ekrany... 

 
Zakończenie 
W wielu słownikach słowo autorytet jest wyrażane za 

pomocą wyrazów bliskoznacznych takich jak fachowiec, znawca, 
arbiter, wyrocznia, alfa i omega czy nawet mistrz4. Wszystkie te 
pojęcia sugerują, że jest to osoba posiadająca stosowną wiedzę na 
dany temat, godna naśladowania, mogąca wyrażać sądy i swoje 
opinie co do zaistniałych faktów, sytuacji. I tak właśnie dzieję się 
współcześnie. Środki masowego przekazu ukazują niezliczone 
autorytety, które wyrażają swoje opinie np. na tematy kontrowersyjne 
takie jak aborcja, eutanazja, kara śmierci. W zasadzie nie byłoby w tym 
nic dziwnego poza faktem, że najczęściej osoby te nie posiadają 
fachowej wiedzy, wykształcenia, istotnych wiadomości na temat o 
którym mówią. Kreowany przez media autorytet najczęściej to osoba 
znana, celebryta, aktorka, sportowiec czy muzyk. Popularność takiej 
osoby powoduje, iż odbiorcy ulegają jej zdaniu, zaczynają traktować 
jako wzór godny do naśladowania, a wyrażanie opinie jako 
prawdziwe, które należy poprzeć i także reprezentować takie 
stanowisko jak znana osoba. Jest to bardzo poważne zagrożenie 
współczesnych czasów, gdyż powoduje, że odbiorcami, czyli całym 
społeczeństwem można łatwo manipulować. Manipulacja wywiera 
wpływ nie tylko na zdanie odbiorców, ale także na ich postępowanie. 
Wielokrotnie zostało to już opisane w badaniach dotyczących 
marketingu i reklamy jak za pomocną sławnych osób wywrzeć 
odpowiednią postawę na kupujących dany produkt. Zagrożenie tego 

                                                 
4 S. Skorupka (red.), Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa 1990, s. 3 
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rodzaju wkracza jednak na nowy obszar. Tym obszarem jest moralność 
i etyka.  

Polska jako społeczeństwo chrześcijańskie, silnie zakorzenione w 
tradycji Boga i Chrystusa, który w swym przekazie jasno określa różne 
kwestie moralne stoi w obliczu pewnego zagrożenia. Badania 
pokazują, że Kościół nie jest już tak silnym autorytetem dla ludzi 
młodych, gdyż nie propaguje się go jako autorytet, ale jako przeżytek. 
Taka sytuacja jest wynikiem powielania w internecie, telewizji, prasie 
tzw. "popularnych autorytetów", negatywnie odnoszących się do misji 
Kościoła i samych wiernych. Potrzeba autorytetów ujawniona w 
badaniu oznacza także wielką szansę na odbudowanie pozycji 
autorytetu, na budowanie prawdziwych autorytetów, a nie 
"lansowanie pseudo autorytetów". Młodzi ludzie potrzebują godnych 
autorytetów z uwagi na sam fakt, że jest ich obecnie tak mało w 
środkach przekazu. Należy przeciwdziałam modzie promującej 
fałszywe, bezwartościowe autorytety, co można nazwać nawet 
uzależnieniem od autorytetów we współczesnych społeczeństwie, a 
jednocześnie uczyć dzieci i młodzież jak w życiu wybierać 
odpowiednie wzorce do naśladowania.  

 
Streszczenie 
Współczesne społeczeństwo jest uzależnione od autorytetów 

pojawiają się w każdej sprawie, dotykają nie tylko kwestii reklam 
czy marketingu, ale są promowane w każdej kwestii, a ich 
najbardziej niebezpieczny wpływ możemy obserwować na 
obszarze moralności i etyki. Artykuł traktuje o potrzebie 
autorytetów i opiniach użytkowników internetu na temat 
autorytetów, oraz ukazuje wyniki badań jakie zostały 
przeprowadzone na ten temat w roku 2013. W ramach publikacji 
autorka pochyliła się także nad kwestią prawdziwych autorytetów 
i tych pseudo- autorytetów, a także znaczeniem słowa i funkcji 
autorytetów we współczesnym społeczeństwie. Dodatkowo 
podkreślono silną rolę mass mediów w kreowaniu wzorców do 
naśladowania. Owe wzorce to osoby, które nie posiadają właściwej 
wiedzy, wykształcenia, doświadczenia w zakresie spraw w których 
się wypowiadają, a ich jedyną siłą jest fakt rozpoznawania przez 
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odbiorców. Taka praktyka owocuje wieloma zagrożeniami i może 
wywołać negatywne zjawiska społeczne.  

 
Abstract 
Addiction authorities 
Modern society is dependent on the authorities appear in any 

case, affect not only the issue of advertising and marketing, but 
they are promoted in each issue , and the most dangerous effect can 
be observed in the area of morality and ethics. The article discusses 
the need for authorities and opinions of Internet users in the au-
thority, and shows the results of the research have been conducted 
on this topic in 2013. In the context of the author as she leaned over 
the issue of real authority and those pseudo - authority, as well as 
the meaning of the word, and the function of authority in contem-
porary society. Additionally, highlighted the strong role of the 
mass media in creating role models . These patterns are people who 
do not have the proper knowledge, education , experience in mat-
ters in which they speak, and their only strength is that recognition 
by the public. This practice results in many threats and can have 
negative social phenomena. 
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Przez realizację zadań, wiedzę i postawę do autorytetu 
 
Wstęp 
Przeobrażenia dokonujące się we współczesnym świecie, charak-

teryzujące się wielowymiarowością sprawiają, że człowiek jest „skaza-
ny” na ciągłe poszukiwanie swojego miejsca w zmieniającej się rzeczy-
wistości. Zaczyna żyć pomiędzy unifikacją i fragmentaryzacją, poczu-
ciem bezsilności, a możliwością sprawowania kontroli, niepewnością a 
pewnością, doświadczeniem osobistym, a doświadczeniem urynkowio-
nym1. Czy w takim świecie jest jeszcze miejsce na autorytet? 

 
1. Autorytet – jak go rozumieć? 
Słowo autorytet pochodzi z łac. auctoritas czyli powaga, znacze-

nie. Encyklopedia Katolicka interpretuje owo pojęcie w znaczeniu wła-
ściwym, dalszym i specjalnym. Właściwe znaczenie odnosi się do oso-
by, „która dzięki zespołowi cech osobowościowych, szczególnie kom-
petencji w danym zakresie, wpływa na kształtowanie się sądów i po-
staw innej osoby lub grupy społecznej, uznających jej wartość”2. W 
znaczeniu dalszym, autorytet to „symbol, wytwór, funkcja lub surogat 
zastępujący osobę. Rolę autorytetu pełnią wtedy elementy osobowo-
ściowe (rozum, wola, sumienie), naturalne grupy społeczne (rodzina, 
naród, rasa, klasa), władza, instytucje, organizacje (państwo, Kościół, 
szkoła, stowarzyszenie, partia, klub), systemy religijno – moralne lub 
ideologiczne (utopia, idol), struktury abstrakcyjno – poznawcze (język, 
nauka, światopogląd, filozofia, teologia), produkty kultury masowej 
(moda, reklama, film, telewizja), wytwory cywilizacyjno – techniczne 
(produkty maszyn i urządzeń), różne zjawiska natury i jej przedmio-

                                                 
1 Por. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 1994, s. 257-274. 
2 Z. Chlewiński, S. Majdański, Autorytet, [w:] EK, red. F. Gryglewicz, R. Łu-

kaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, s. 1164. 
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ty”3. Znaczenie specjalne odnosi się do danych empirycznych logiki, 
systemu, teorii4. 

Dla pedagogów, autorytet to „wpływ osoby lub organizacji 
cieszącej się ogólnym uznaniem na określoną sferę życia społecz-
nego”5. S. Jaroszko, powołując się na B. Schymona, autorytet w pe-
dagogice utożsamia ze wzajemnym stosunkiem jaki zachodzi po-
między wychowawcą, a wychowankiem. Cechą charakterystyczną 
tegoż stosunku jest „dobrowolne uznanie woli wychowawcy przez 
wychowanka oraz chętne podporządkowanie się jego poleceniom. 
Wychowanek w takiej relacji jest posłuszny i przepełniony szacun-
kiem wobec osoby, do której ma zaufanie i którą nierzadko wręcz 
adoruje”6. 

Powyższe opisy zawierają następujące elementy: 
1. posiadanie autorytetu ma ścisły związek z byciem osobą 

obdarzoną szacunkiem i uznaniem; 
2. autorytet pozwala wywierać znaczący wpływ tak na 

jednostkę, jak i na grupę ludzi; 
3. osoba ciesząca się autorytetem jest godna naśladowania; 
4. autorytet jest cechą dobrego wychowawcy. 
Inne rozumienie prezentuje psychologia. W niej autorytet odnosi 

się do konkretnej jednostki, stanowi cechę lub właściwość, którą dany 
człowiek ma lub którą mu się przypisuje (tzw. cecha astrybutywna)7. R. 
Stach w autorytecie dostrzega „uznanie i poważanie społeczne przypi-
sywane osobie, grupie społecznej lub instytucji”8. Jego źródłem mogą 
być: umiejętności i wiedza, cechy osobowe, sposoby działania, postę-
powanie zgodne z ogólnie uznanymi wartościami. Bywa, że źródłem 
autorytetu jest pozycja społeczna lub zajmowane stanowisko9. Autor 
wyróżnia 3 rodzaje autorytetu: merytoryczny, moralny i formalny. Au-

                                                 
3 Tamże. 
4 Por. tamże. 
5 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 25. 
6 S. Jarmoszko, Autorytet. Kontrowersje i aksjomaty, Warszawa 2010, s. 29. 
7 Por. A. Marcińczuk, Autorytet wiadomy: geneza i funkcje regulacyjne, Katowice 

1991, s. 64. 
8 R. Stach, Autorytet i przywództwo, [w:] Encyklopedia psychologii, red. W. 

Szewczuk, Warszawa 1998, s. 27. 
9 Por. tamże.  
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torytet merytoryczny jest wynikiem wysokiej społecznej „oceny wie-
dzy lub umiejętności, dotyczących konkretnej dziedziny nauki, a także 
tzw. mądrości życiowej, dotyczącej wielu aspektów indywidualnego i 
społecznego życia ludzi”10. Autorytet moralny dotyczy osób lub insty-
tucji, których „postępowanie jest zgodne z ogólnie cenionymi warto-
ściami etycznymi i moralnymi”11. Autorytet formalny osadza się na 
„autorytecie merytorycznym i/lub moralnym, a autorytet moralny 
<<wspierany>> jest merytorycznym”12. 

Na temat autorytetu religijnego wypowiada się teologia 
wskazując na „uznanie i poważanie, którym w religiach cieszą się 
zwierzchnicy wspólnot religijnych, tradycje w religiach i księgi 
święte; związany z utrzymanie ładu i porządku oraz sposobem eg-
zekwowania posłuszeństwa; występuje zarówno w religiach et-
nicznych jak i w religiach uniwersalnych”13. 

 
2. Typy autorytetów 
W literaturze o charakterze pedagogiczno – psychologicznym 

znaleźć można określenia dotyczące autorytetu jako wyzwalające-
go i ujarzmiającego oraz autorytetu wewnętrznego i zewnętrzne-
go14. Autorytet wyzwalający odnosi się do inspirującego i kon-
struktywnego wpływu na postępowanie osób, których uznaniem 
się cieszy. Taki rodzaj autorytetu wydaje się być znaczącym w pra-
cy z dziećmi czy młodzieżą. Wychowawca cieszący się takim auto-
rytetem daje impuls wychowankom do podejmowania inicjatyw i 
samodzielnych działań z jednoczesnym poczuciem odpowiedzial-
ności za swój własny rozwój. 

Autorytet ujarzmiający ma swoje źródło w nazbyt wygóro-
wanych ambicjach i żądzy władzy nie będąc osobistą zaletą czy 
zasługą nosiciela. W przypadku wychowawcy czy przywódcy 
mamy tu do czynienia z osobą oczekującą na bezwzględne podpo-

                                                 
10 Tamże. 
11 Tamże. 
12 Tamże. 
13 A. Wąs, Autorytet w religii, [w ]: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Ru-

secki, K. Kaucha, I. Ledwoń, J. Mastej, Lublin – Kraków 2002, s. 132. 
14 Por. M. Łobocki, Autorytet w wychowaniu, Problemy opiekuńczo – wycho-

wawcze 9 (1993) s. 22. 
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rządkowanie przez stosowanie wszelkich form przymusu. Posta-
wiony sobie cel uzyskuje się poprzez nakazy i zakazy, a nie po-
przez dyskusję czy kompromis.  

Autorytet wewnętrzny charakteryzuje się dobrowolną uległo-
ścią innych osób oraz gotowością do podporządkowania się ze 
względu na odczuwalny podziw i uznanie. Powyższy rodzaj auto-
rytetu przypisywany jest konkretnej osobie ze względu na jej in-
dywidualne cechy charakteru jak i wartości, które uznaje i realizuje 
w życiu i postępowaniu. 

Autorytet zewnętrzny ma miejsce wówczas, gdy podporząd-
kowanie nie jest dobrowolne. Jest on przypisywany ze względu na 
piastowane stanowisko oraz pełnienie określonych funkcji. 

Autorytet wyzwalający i wewnętrzny to autorytety prawdziwe. 
Oprócz nich w tej grupie mieści się jeszcze autorytet epistemologiczny, 
deontyczny i moralny15. 

Autorytet epistemologiczny czyli intelektualny przysługuje oso-
bie o rozległej wiedzy i kompetencjach. Deontyczny inaczej zwany au-
torytetem przełożonego jest wynikiem pełnionej funkcji. J. M. Bocheń-
ski dzieli go na autorytet sankcji i autorytet solidarności. Autorytet 
sankcji polega na wspólnym celu immanentnym i drugim celu, różnym 
zwanym transcendentnym. Autorytet solidarności - podmiot i przed-
miot autorytetu mają wspólne cele immanentne i transcendentne16. 
Niezastąpioną rolę w pedagogice odgrywa autorytet moralny. Osoba 
ciesząca się autorytetem moralnym staje się wzorem postępowania, 
osobą stojącą na straży zasad moralnych, człowiekiem prawdy, wraż-
liwym na potrzeby drugiego człowieka i całego świata. To człowiek w 
którym niejako zespalane są wartości moralne i osobowe. 

 
3. Źródła autorytetu 
Środowiska wychowawcze do których bez wątpienia zali-

czamy rodzinę, Kościół i szkołę wywierają znaczący wpływ na 
funkcjonowanie osoby ludzkiej. Ze względu na pewną specyfikę 
mają one do zrealizowania charakterystyczne dla siebie zadania. 

                                                 
15 Por. J. M. Bocheński, Logika i filozofia, Warszawa 1993, s. 142. 
16 Por. tamże. 
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Zadania rodziny zostały nakreślone przez Jana Pawła II w 
Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio. Należą do nich: two-
rzenie wspólnoty osób, służba życiu, uczestnictwo w rozwoju spo-
łeczeństwa, uczestnictwo w życiu i misji Kościoła17. 

Podstawowe zadania rodziny zostały określone przez miłość. 
Na pierwszym miejscu Jan Paweł II wymienia zadanie urzeczy-
wistniania i przeżywania prawdziwej Komunii, to znaczy jedności 
osób tworzących rodzinę. Jedynie osoby posiadają zdolność do by-
towania w komunii dlatego każdy poszczególny członek rodziny 
zobowiązany jest do codziennego, permanentnego jej budowania, 
czyniąc w ten sposób z rodziny szkołę bogatszego człowieczeń-
stwa. Wspólnota rodzinna winna zapewnić swoim członkom takie 
środowisko życiowe, którego głównymi składnikami są: zaspoko-
jenie potrzeb materialnych, poczucie bezpieczeństwa, miłość, war-
tości religijne i kulturowe, ranga społeczna. Aby zaś rodzina mogła 
doświadczać pełni komunii i uczestnictwa koniecznym się wydaje, 
aby międzyosobowe relacje jej poszczególnych członków ożywiała, 
kształtowała i wzmacniała czynna miłość i duch ofiary. Takiej do-
skonałej i trwałej spójni domaga się osobowy rozwój jednostek 
tworzących wspólnotę rodzinną.  

Rodzina tworzy podstawową grupę społeczną opartą na wła-
ściwej sobie hierarchii wartości. Podstawową wartością jest życie. 
To rodzice są tymi, którzy przekazują dzieciom życie. Ono jest naj-
większym błogosławieństwem świata ponieważ człowiek w trakcie 
własnego życia nadaje pełny wyraz swej osobowości. Spełnia swe 
zadanie życiowe, rozwija się, okazuje serce innym, służy narodowi, 
społeczeństwu, Bogu i całej ludzkości. Dla rodziny dziecko jest bło-
gosławieństwem. Dzięki niemu rodzina przedłuża swoje trwanie, 
przekazuje swe tradycje, zabezpiecza się na starość, pracuje dla ca-
łego narodu. W rodzinie wyrabiają się zalety i przymioty, właści-
wości duchowe oraz cnoty społeczne. Życie społeczne i rozwój kul-
tury dopominają się o dobrze wychowanych i odpowiednio przy-
gotowanych do życia obywateli. Warunkiem szczęścia w niebie jest 

                                                 
17 Por. Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 17-64. 
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narodzenie się na ziemi. Gdy człowiek pragnie żyć w łasce na zie-
mi, to pragnie też szczęśliwego życia w wieczności18. 

Jan Paweł II wskazuje na życie jako dar dla nowo narodzonego 
bowiem jego życie jest pierwszym darem Stwórcy dla stworzenia, dla 
rodziny w której jest miejsce dla wzajemnego oddania się sobie oraz 
wyrażania gotowości dawania i przyjmowania życia, dla każdego 
członka rodziny i dla społeczeństwa19. 

Papież przypominając prawdę, że rodzina stanowi niejako 
kolebkę życia i miłości, w której rodzi się i wzrasta każda osoba 
ludzka, apeluje: “Trzeba odkryć na nowo, ze rodzina jest sanktu-
arium życia. Istotnie bowiem jest ona święta: jest miejscem, w któ-
rym życie , dar Boga , może w sposób właściwy być przyjęte i 
chronione przed licznymi atakami, na które jest ono wystawione, 
może też rozwijać się zgodnie z wymogami prawidłowego ludz-
kiego wzrostu. Wbrew tak zwanej kulturze śmierci, rodzina stano-
wi ośrodek kultury życia”20 . Życie ludzkie posiada bowiem niena-
ruszalną wartość i najwyższą godność, zwłaszcza z tego względu, 
iż każda ludzka istota została stworzona przez Boga z miłości i do 
miłości, powołana do uczestnictwa w Jego wiecznym życiu. Na 
rodzinie spoczywa zatem szczególna odpowiedzialność, a miano-
wicie służba życiu i jego obrona od pierwszej chwili poczęcia aż do 
momentu naturalnej śmierci, obrona tak istotna w świecie, w któ-
rym ustawicznie ścierają się ze sobą dwie antagonistyczne cywili-
zacje – cywilizacja życia i cywilizacja śmierci, w świecie słusznie 
przez papieża nazwanym areną bitwy o życie.  

Kolejnym zadaniem rodzin jest jej uczestnictwo w rozwoju 
społeczeństwa. Rodzina, będąca podstawową komórką życia spo-
łecznego, stanowi podstawę każdej społeczności, wobec której 
spełnia najbardziej fundamentalne zadania. Gwarantuje ona cią-
głość istnienia, odnowę moralną, postęp duchowy oraz rozwój fi-
zyczny. Jest także nosicielką kultury, przekazicielką wartości i 

                                                 
18 Por. S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. II, Warszawa 1995, s. 54-57; Por. M. Pa-

rzyszek, Rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aspekt pedagogiczny, 
Lublin 2012, s. 81. 

19 Por. Jan Paweł II, LR 40-42 
20 Jan Paweł II, Centesimus annus, nr 39. 



361 
 

norm moralnych, wśród których priorytetowe miejsce zajmują war-
tości duchowe. „Rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i orga-
niczne więzi, stanowi ona bowiem jego podstawę i stale je zasila 
poprzez swe zadanie służenia życiu: w rodzinie przecież rodzą się 
obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, 
które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa”21. Misją 
rodziny bezpośrednio wynikającą z zadania prokreacji i wychowa-
nia jest przygotowanie potomstwa do życia społecznego, a zatem 
socjalizacja. Rodzina jako społeczność podstawowa łączy osobę 
ludzką ze społeczeństwem, jest więc niejako pośrednikiem między 
jednostką a społeczeństwem, pośrednikiem zapewniającym jej 
identyfikację społeczną, wskazującym również należną jej rolę i 
miejsce w społeczeństwie, jest czynnikiem adaptacji i integracji tak 
narodowej, jak i międzynarodowej. W ten sposób niewątpliwie 
przyczynia się do uspołecznienia człowieka, do jego socjalizacji.  

Następnym zadaniem rodziny, omawianym przez Jana Pawła 
II jest jej uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła. Rodzinę 
chrześcijańską papież nazywa Kościołem domowym, małym Ko-
ściołem oraz Kościołem w miniaturze, wskazując tym samym na jej 
ścisły związek z Kościołem powszechnym. Prawdę tę potwierdza 
w Liście do Rodzin mówiąc, że Chrystus wprowadził swój Kościół 
na drogi ziemskiej egzystencji człowieka, a „pośród tych wielu 
dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniej-
szą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą 
szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest 
każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się 
odłączyć”22.  

Rodzina chrześcijańska jako komunia osób zjednoczonych 
miłością jest znakiem i zarazem odzwierciedleniem komunii Boga 
Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Chrześcijańskie małżeństwo 
jest zatem tym naturalnym środowiskiem, w którym stopniowo 
poprzez odrodzenie chrzcielne i wychowanie w wierze dokonuje 
się włączenie osoby ludzkiej do wspólnoty Kościoła – rodziny Bo-
żej. Rodzice chrześcijańscy mają prawo i obowiązek wychowania w 

                                                 
21 Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 42. 
22 Jan Paweł II, List do Rodzin, nr 2. 
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wierze swego potomstwa, co domaga się stałego uświęcenia sa-
mych rodziców, jak i permanentnej ewangelizacji całej rodziny. 
Członkowie domowego Kościoła są wezwani do autentycznego 
dialogu z Bogiem poprzez życie sakramentalne, ofiarę życia oraz 
modlitwę, są również zobowiązani do urzeczywistniania w swoim 
życiu ustanowionego przez Chrystusa nowego przykazania – 
przykazania miłości. 

Rodzina chrześcijańska, będąca cząstką nadprzyrodzonej 
wspólnoty Kościoła, wezwana jest do komunii z Bogiem i z innymi 
rodzinami chrześcijańskimi oraz do współudziału w zbawczej misji 
Kościoła powszechnego. Oprócz tego uczestniczy ona w urzeczy-
wistnianiu się Kościoła jako wspólnoty życia i miłości, bowiem to 
właśnie miłość i życie są rdzeniem jej zbawczego posłannictwa w 
Kościele i dla Kościoła.  

Tymczasem przemiany zachodzące po roku dziewięćdziesiątym 
stały się źródłem zagrożeń funkcjonowania współczesnej rodziny. Dez-
organizacja sfery emocjonalnej, konflikty międzyludzkie, pogarszanie się 
warunków materialnych związanych z utratą pracy, bieda, rozwody, 
alkoholizm, agresja, przestępczość, seksualizacja coraz to młodszych 
dzieci to wszystko nie sprzyja budowaniu autorytetu rodziców.  

Bez wątpienia autorytet rodziców jest związany z szeroko rozu-
mianymi działaniami wychowawczymi, świadectwem, wzorem, przyj-
mowaniem postaw moralnych. Opiera się on na trzech przesłankach: na 
autorytecie miłości, autorytecie zaangażowania i autorytecie doświad-
czenia życiowego23. Autorytet powoduje posłuszeństwo, szacunek, wy-
rabia cechy charakteru. Rodzice cieszący się autorytetem łatwiej i szyb-
ciej wpływają na zachowania własnych dzieci.  

Nie bez znaczenia jest autorytet jakim winien cieszyć się Ko-
ściół. Jego zadania zostały nakreślone w dokumentach soborowych 
m.in. w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współcze-
snym Gaudium et spes. 

1. Kościół pochodzący z miłości Ojca przedwiecznego, założony 
w czasie przez Chrystusa Odkupiciela, zjednoczony w Duchu Świę-
tym, ma cel zbawczy i eschatologiczny, który jedynie w przyszłym 
świecie może być osiągnięty w pełni. Sam zaś istnieje tu na ziemi zło-

                                                 
23 Por. J. Homplewicz, Pedagogika rodziny, Rzeszów 2000, s. 108. 
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żony z ludzi, którzy będąc członkami ziemskiego państwa, powołani są 
do utworzenia już w ciągu dziejów ludzkich rodziny dzieci Bożych, 
mającej ciągle się powiększyć aż do przyjścia Pana. Tak to Kościół, sta-
nowiąc zarazem zrzeszenie dostrzegalne i wspólnotę duchową, kroczy 
razem z całą ludzkością i doświadcza tego samego losu ziemskiego co 
świat, istniejąc w nim jako zaczyn i niejako dusza społeczności ludzkiej, 
która ma się w Chrystusie odnowić i przemienić w rodzinę Bożą. (…). 
Kościół idąc ku swemu własnemu zbawczemu celowi, nie tylko daje 
człowiekowi uczestnictwo w życiu Bożym, lecz także rozsiewa na ca-
łym świecie niejako odbite światło Boże, zwłaszcza przez to, że leczy i 
podnosi godność osoby ludzkiej, umacnia więź społeczeństwa ludz-
kiego oraz wlewa głębszy sens i znaczenie w powszednią aktywność 
ludzi (KDK 40). 

2. Kościół otwiera człowiekowi oczy na sens własnej jego egzy-
stencji, czyli na najgłębszą prawdę o człowieku. Kościół naprawdę wie, 
że sam Bóg, któremu służy, odpowiada najgłębszym pragnieniom ser-
ca ludzkiego, którego pokarmy ziemskie nigdy w pełni nie nasycą. (…). 
Mocą tej wiary Kościół jest zdolny jak zabezpieczyć godność natury 
ludzkiej przed wszelkimi zmianami poglądów, które na przykład ciało 
ludzkie bądź zbytnio poniżają, bądź nieumiarkowanie wynoszą. Przez 
żadne prawa ludzkie godność osobista i wolność człowieka nie da się 
tak stosownie zabezpieczyć, jak przez Ewangelię Chrystusową powie-
rzoną Kościołowi (KDK 41).  

3. Właściwe posłannictwo, jakie Chrystus powierzył swemu Ko-
ściołowi, nie ma charakteru politycznego, gospodarczego czy społecz-
nego: cel bowiem, jaki Chrystus nakreślił Kościołowi, ma charakter re-
ligijny. Ale z tejże właśnie religijnej misji wypływa zadanie, światło i 
siły, które służyć mogą założeniu i utwierdzeniu wspólnoty ludzkiej 
według prawa Bożego. Również tam, gdzie zależnie od okoliczności 
czasu i miejsca będzie to potrzebne. Kościół może, owszem - powinien, 
powodować powstawanie dzieł, jakimi są dzieła miłosierdzia lub inne 
tego rodzaju przeznaczone na posługę wszystkim, zwłaszcza ubogim. 
Kościół uznaje ponadto wszystko to, co jest dobre w dzisiejszym dy-
namizmie społecznym: przede wszystkim ewolucję ku jedności oraz 
proces zdrowej socjalizacji i stowarzyszania się obywatelskiego i go-
spodarczego (KDK 42). 
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 4. Sobór upomina chrześcijan, obywateli obydwu społeczności, 
aby przykładali się do wiernego wypełniania swych obowiązków 
ziemskich, kierując się w tym duchem Ewangelii. Odstępują od praw-
dy ci, którzy wiedząc, że nie mamy tu trwałego państwa, lecz że po-
szukujemy przyszłego, mniemają, iż mogą wobec tego zaniedbywać 
swoje obowiązki ziemskie, nie bacząc na to, że na mocy samej wiary 
bardziej są zobowiązani wypełniać je według powołania, jakie każde-
mu jest dane. Ale nie mniej błądzą ci, którzy na odwrót sądzą, że mogą 
tak się pogrążać w interesach ziemskich, jakby one były całkiem obce 
życiu religijnemu, ponieważ to ostatnie polega, wedle ich mniemania, 
na samych aktach kultu i wypełniania pewnych obowiązków moral-
nych (KDK 43). 

5. Sam bowiem Kościół, od początku swej historii, nauczył się 
wyrażać Nowinę Chrystusową przy pomocy pojęć i języka różnych 
ludów, a ponadto starał się objaśniać ją z pomocą mądrości filozofów w 
tym celu, aby w miarę możności dostosować Ewangelię czy to do zdol-
ności rozumienia przez ogół, czy też do wymagań mędrców. I to wła-
śnie dostosowywanie się w głoszeniu objawionego słowa powinno stać 
się prawidłem wszelkiej ewangelizacji (KDK 44). 

6. Kościół zarówno pomagając światu, jak też wiele od niego 
otrzymując, zmierza ku temu jednemu, aby nadeszło Królestwo 
Boże i żeby urzeczywistniło się zbawienie całego rodzaju ludzkie-
go. Wszelkie zaś dobro, jakie Lud Boży w czasie swego ziemskiego 
pielgrzymowania może wyświadczyć rodzinie ludzkiej, wypływa z 
tego, że Kościół jest "powszechnym sakramentem zbawienia", uka-
zującym i zarazem realizującym tajemnicę miłości Boga do czło-
wieka (KDK 45).  

Powyższe zadania nakreślone przez Sobór Watykański II jak-
że bardzo wydają się być aktualne i jednocześnie trudne do realiza-
cji w sekularyzowanym świecie pogrążonym w doczesności w któ-
rym często odmawia się sprawom wiary należytego miejsca. Zani-
ka świadomość Boga, a wzrasta świadomość człowieka o własnej 
samowystarczalności. Kościół przez całe wieki nauczał i naucza, że 
człowiek ma własną świętość osiągnąć w Kościele. Ten musi być 
niestrudzony, pokorny i mężny. Gdy napotyka na sprzeciw, gdy 
bywa oskarżany nie może zaprzestać głoszenia Ewangelii. Jako 
Ciało Chrystusa jest „warunkiem Chrystusowej obecności i działa-
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nia w świecie”24, a jako instytucja ludzka potrzebuje wciąż oczysz-
czenia i odnowy25. 

Instytucją przekazującą wiedzę, rozwijającą umiejętności 
współżycia i współdziałania jest szkoła. Ona także ma do spełnie-
nia wiadome dla siebie zadania. Zostały one zapisane w podstawie 
programowej Dz. U. nr 14 z dnia 23 lutego 1999. „Nauczyciele win-
ni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego 
celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej 
realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia 
umiejętności i wychowania. Zadania te stanowią wzajemnie uzu-
pełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.  

Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym za-
kresie obowiązki rodziców winni zmierzać do tego, aby uczniowie 
w szczególności: 

1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju 
osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, 
zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym). 

2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 

3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno 
poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na 
danym etapie. 

4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w 
jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie 
dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za 
siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością 
innych. 

5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy 
do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla 
odnalezienia własnego miejsca w świecie. 

6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy 
życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w 
społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa 
kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. 

                                                 
24 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 121. 
25 Por. tamże, s. 120. 
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7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, 
dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość 
doskonalenia się. 

8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność 
słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i 
współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów”26. 

Tak więc na autorytet szkoły składa się uznanie wysokiej 
wartości i prawa do przewodzenia oraz bycia wzorem. Stąd wyni-
ka zgoda na podporządkowanie i naśladowanie. Do realizacji po-
wyższych zadań potrzebni są dziś nauczyciele mający świadomość 
powierzonej im misji. Dzisiejsza szkoła potrzebuje mistrzów, któ-
rzy zaimponują tym, którzy ich obserwują lub się od nich uczą. Po-
trzebuje „miłości dusz ludzkich” która sprawi, że nauczyciel od-
najdzie sens życia i wewnętrzną harmonię stając się godnym podą-
żania za nim. Owa „miłość dusz” jest źródłem entuzjazmu, wiary 
w swe powołanie, siły w pracy, jest też tajemnicą główną powo-
dzenia, wyjaśnieniem faktu, że w życiu człowieka, wypadkiem, 
momentem, który o życiu tym decyduje, może być i jest czasem 
jakiś jeden nauczyciel”27. 

 
Zakończenie 
Przywołane treści wskazały, że autorytet jest zjawiskiem spo-

łecznym. „Być autorytetem to być za autorytet uznawanym. Być 
uznawanym – to znaczy być kimś, z czyim zdaniem czy postępo-
waniem ktoś inny się liczy. (…). Uznanie musi być oparte na obiek-
tywnych podstawach. Nie można bezpośrednio stworzyć autoryte-
tu, nie można arbitralnie powołać go do istnienia. Na autorytet 
trzeba zasłużyć. To znaczy, że podmiot autorytetu musi odznaczać 
się obiektywnymi cechami, które urzeczywistniają się w nim w 
stopniu nieprzeciętnym”28. 

W tym miejscu można już zadać pytanie: czy dzisiejszemu 
światu potrzebni są jeszcze ludzie o których mówimy, że są autory-

                                                 
26 Dz. U. nr 14 z dnia 23 lutego 1999 (dostęp 22.02.2014) 
27 W. Okoń, Opracowanie i wstęp. Osobowość nauczyciela, [w:] J. Wł. Dawid, O 

duszy nauczycielstwa, Warszawa 1959, s. 38. 
28 W. Stróżewski, W kręgu wartości, Kraków 1992, s. 27-28. 
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tetem? czy są tacy, których chcemy naśladować? czy są tacy, któ-
rych uznajemy za przewodników po ścieżkach życia? Przecież w 
zindywidualizowanym świecie żyją zindywidualizowane jednost-
ki. Zmienia się człowiek, zmienia się jego hierarchia wartości, 
zmniejsza się rola religii i tradycji, kwestionuje się prawdy absolut-
ne, osłabia się życie wspólnotowe, następuje rozpad więzi społecz-
nych, poszukuje się przyjemności, a odrzuca się ból i nie dostrzega 
się wartości cierpienia. Czy można mówić o kryzysie autorytetów? 
Jeśli tak, to czym on jest? jak go należy rozumieć?  Kryzys auto-
rytetu „to kryzys hierarchicznego obrazu świata, kryzys sakralnego 
obrazu świata. (…). Wszelki porządek wartości jest możliwy tylko 
w sytuacji, gdy istnieje jakiś najwyższy ograniczający wszystko 
sens. Chodzi o punkt odniesienia, który w erze relatywizacji stał się 
niemożliwy do wskazania”29. 

 
Streszczenie 
Autorytet to z jęz łac. auctoritas czyli powaga, znaczenie. Dla pe-

dagogiki posiadanie autorytetu ma ścisły związek z byciem osobą ob-
darzoną szacunkiem i uznaniem. Pozwala on wywierać znaczący 
wpływ tak na jednostkę, jak i na grupę ludzi. Osoba ciesząca się autory-
tetem jest godną naśladowania. Autorytet jest cechą dobrego wycho-
wawcy. W zindywidualizowanym świecie, niepewnością, a pewnością, 
doświadczeniem osobistym a doświadczeniem urynkowionym po-
trzeba nam osób godnych naśladowania wywodzących się z takich 
środowisk wychowawczych jak rodzina, szkoła i Kościół. 

 
Summary 
The word authority, derived from Latin auctoritas, means com-

mand, influence. In pedagogy the authority is very closely tied with be-
ing a person who is bestowed with respect and recognition. It has also a 
substantial influence on an individual and on a group of people. A per-
son of recognized authority represents a model to follow. The authority 
is a feature of a good educator. In an individualized world, between the 
uncertainty and certainty, between a personal experience and commer-

                                                 
29 O autorytecie. W poszukiwaniu punktu odniesienia, red. J. Jagiełło, Kraków 

2008, s. 43-44. 
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cialised experience there is a need for people who are worthy to follow 
and who originate from the educational environments like family, school 
and the Church. 
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Maria Michna (KUL) 

 
Patron szkoły jako źródło autorytetu 

 
1. Autorytet, wzór, mistrz 
Pojęcie autorytetu jest w literaturze niejednoznacznie definiowa-

ne. Termin ten pochodzi od łacińskiego słowa autor, auctoritas i oznacza 
on „radę, wolę, ważność, powagę moralną, nawet wpływową osobę”1. 
W. Okoń definiuje pojęcie autorytetu jako „wpływ osoby lub organiza-
cji cieszącej się ogólnym uznaniem na określoną sferę życia społeczne-
go”2. Oznacza to, że autorytet odgrywa w życiu innych ludzi szczegól-
ną rolę. Ważne by pomiędzy dwiema osobami zaszły takie relacje, w 
których „jedna z nich uznaje wolę drugiej, do tej woli się dostosowuje i 
ulega jej”3. W opinii J. Kosmali autorytet jest to „szacunek, poważanie i 
zaufanie do osoby, grupy osób lub pewnych treści, reprezentujących co 
najmniej nieprzeciętne wartości intelektualne lub moralne (lub inne) 
cenione w danym społeczeństwie, a przejawiające się zaufaniem wobec 
podmiotów – nosicieli tychże wartości – oraz podporządkowaniem ich 
woli”4. Zdaniem H. Rowid autorytet to „pewna swoista właściwość, 
tkwiąca immanentnie w osobie względnie instytucji, dzięki której to 
właściwości podporządkowują się jej inne osoby, instytucje i grupy 
społeczne w sposób mniej lub bardziej dobrowolny”5. Autor podkreśla, 
że istotne znaczenie mają cechy autorytetu, które pozwalają na jego 
pozytywny odbiór oraz utożsamianie się z nim. 

M. Łobocki podkreśla, iż „autorytet może zaistnieć tylko w 
wyniku określonej relacji między co najmniej dwiema osobami, z 
których jedna wyróżnia się pod pewnym względem, a druga to 

                                                 
1 W. Pomykało (red.). Encyklopedia pedagogiczna. Wydawnictwo Fundacja In-

nowacja. Warszawa 1993, s. 35. 
2 W. Okoń (red.). Nowy słownik… dz. cyt., s. 29. 
3 K. Sośnicki. Autorytet a wychowanie. „Nowa Szkoła” 1958. nr 10, s. 29. 
4 J. Kosmala. Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych. Wydaw-

nictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Częstochowa 1999, s. 10. 
5 H. Rowid. Podstawy i zasady wychowania. Wydawnictwo „Wspólna sprawa”. 

Warszawa 1957, s.257 
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dostrzega i z tego powodu jest pełna uznania dla tamtej. Stąd też 
autorytet powstaje zawsze jako rezultat całkiem dobrowolnego ak-
tu uznania kogoś za osobę w pełni na to zasługującą. Można zatem 
stwierdzić (…), iż źródłem autorytetu jest nie tyle osoba o wyróż-
niających ją cechach, ile ci zwłaszcza, dla których zasługuje ona na 
szczere uznanie i podziw”6. Zatem fundamentem autorytetu jest 
drugi człowiek, który dostrzega jego wyjątkowość, nie możliwe jest 
zaś stanowienie autorytetu samemu dla siebie. 

Pojęcie autorytetu wiąże się również z takimi określeniami 
jak wzór, przykład i mistrz. Wzorem określamy człowieka, który 
„jest przyjęty bądź wskazany jako obiekt do naśladowania, wzo-
rowania się na nim”7. Najogólniej rzecz ujmując „jest to opis lub 
wyobrażenie jakiejś osoby, której cechy bądź czyny uważa się za 
godne naśladowania; może to być konkretna osoba historyczna lub 
żyjąca współcześnie, bądź postać fikcyjna np. wzięta z literatury, 
filmu, widowiska telewizyjnego, czy też zestaw właściwości czło-
wieka lub norm postępowania, składających się na wzór idealny 
pod jakimś względem. Wzór osobowy spełnia regulacyjną funkcję 
wobec pewnego tylko odsetka dzieci i młodzieży, zależy to od wie-
ku, płci, od stosunku młodzieży do starszego pokolenia, od stopnia 
jej niezależności. Poszukiwanie wzoru osobowego przez młodzież 
wiąże się z jej społecznym i kulturalnym wrastaniem we własne 
środowisko społeczne, z dobieraniem dla siebie tych wzorów, które 
mogłaby pełnić w życiu oraz z przyswajaniem – na zasadzie mode-
lowania – tych wartości i wzorów zachowań, które wiążą młodych 
ludzi z historią, współczesnością i przyszłością własnego kraju, 
własnego narodu”8. 

Być dla kogoś przykładem oznacza „iż dany człowiek jest po-
tencjalnie lub realnie obserwowany przez drugiego, czy szerzej – 
przez innych, ze względu na poszczególne swoje cechy, zachowa-
nia, działania, postawy, które są stosunkowo wyraźne, łatwe do 

                                                 
6 Za. M. Łobocki. Wychowanie moralne dz. cyt., s. 108. 
7 K. Olbrycht. O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobo-

wym. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2007, s. 112. 
8 W. Okoń (red.). Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie 

„Żak”. Warszawa 2001, s. 456. 
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uchwycenia, czytelne. Stanowienie sobą przykładu nie zakłada 
wywoływania u obserwatora reakcji naśladowania. Z drugiej stro-
ny człowiek będący przykładem nie musi być świadomy swojego 
oddziaływania. Zależnie od uwarunkowań sytuacyjnych i osobo-
wościowych obserwowanego i obserwatora, przykład osobowy 
może: 

a) wyjaśniać sens danego określenia poprzez fakt, iż jest 
uosobieniem treści pojęć, które opisują ludzi; 

b) może udowadniać możliwość istnienia takich postaw, za-
chowań, cech, które uosabia, uświadamiać, iż „są tacy ludzie”; 

c) pobudzać do myślenia o danej postawie czy zachowaniu, 
„dawać do myślenia”; 

d) może zachęcać lub zniechęcać do przyjmowania podobnych 
postaw, przejawiania podobnych zachowań, ze względu na ich efekty 
obserwowane doraźnie i w dłuższym czasie”9. 

Pojęcie mistrza związane jest zaś z osobą, która „zostaje do-
browolnie obrana przez ucznia/uczniów za autorytet i wzór do 
jakiegoś rodzaju naśladowania, wzorowania się”10. Mistrz oznacza 
zatem „człowieka przewyższającego innych biegłością i umiejętno-
ścią w jakiejś dziedzinie; człowieka, którego obiera się za wzór, na-
uczyciela”11. 

Zdaniem W. Stróżewskiego „choć autorytet i mistrz to pojęcia 
bardzo bliskie - bycie mistrzem zakłada bycie autorytetem – jednak 
role te nie są tożsame. Mistrz niejako dodaje do bycia autorytetem 
szczególne „promieniowanie mistrzostwa”, które jest efektem tego, 
iż zaświadcza on sobą, własną osobą, zgodność znawstwa z oso-
bowością, uznawanymi i realizowanymi wartościami”12. Pełnić 
funkcję mistrza „oznacza raczej bycie autorytetem społecznym, 
którego powaga jest społecznie uznawana i wywołuje społeczne 
zaufanie, liczenie się z jego zdaniem. Może to być autorytet w okre-
ślonej dziedzinie bądź – co często zakłada się mówiąc o autorytecie 

                                                 
9 K. Olbrycht. O roli przykładu… dz. cyt., s. 112. 
10 K. Olbrycht. O roli przykładu, wzoru…, dz. cyt., s. 114. 
11 W. Tatarkiewicz. O doskonałości. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 

Warszawa 1976, s. 33. 
12 W. Stróżewski. Promieniowanie mistrza. „W drodze” 2007 nr 2, s. 18. 
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i czego od autorytetów się oczekuje – w sferze moralności. Autory-
tet moralny uznawany jest za mistrza życia”13. 

Autor określił również konieczne do spełnienia warunki, któ-
re umożliwiają bycie mistrzem, są nimi: 

a) „przekazywanie hierarchii wartości, a w niej – miejsca tego, 
czemu mistrz się poświęcił; 

b) przekazywanie uczniom swoich metod postępowania poprzez 
zgodę na ich podpatrywanie i udział w ich wykorzystywaniu; 

c) nie narzucanie poglądów i rozstrzygnięć; 
d) nie aspirowanie do bycia życiowym guru uczniów; 
e) życzliwość i gotowość udzielania uczniom pomocy, głow-

nie – poświęcania im własnego czasu”14. 
Warunki te sprawiają, że uczniowie pragną pracować z mi-

strzem, wzorować się na nim i kroczyć jego drogą moralności. 
Podczas analizowania pojęcia autorytetu istotne znaczenie 

mają wartości, które stanowią jego fundament. I. Jazukiewicz i J. 
Kosmala jako podstawę autorytetu nauczyciela podają wartości: 

- „intelektualne – związane z kwalifikacjami zawodowymi, 
wiedzą i doświadczeniem; 

- dydaktyczne – polegające nie tylko na posiadaniu wiedzy, 
ale także na umiejętności jej przekazywania w jasny, logicznie po-
wiązany sposób; 

- walory moralne – kształtowanie pożądanych zasad postępowa-
nia, umiejętność utrzymywania poprawnych stosunków międzyludz-
kich, tworzenie postaw uczuciowych w obcowaniu z innymi ludźmi; 

- zewnętrzna atrakcyjność - zespoły cech nauczyciela, które 
uczeń dostrzeże już w pierwszych kontaktach”15. 

                                                 
13 K. Olbrycht. O roli przykładu, wzoru…, dz. cyt., s.31. 
14 Za: W. Stróżewski. Dwaj mistrzowie. [w:] Mistrz i uczeń. Materiały z sympo-

zjum 18-19 marca 1996 Kraków. Wydawnictwo Bratnia Pomoc Akademicka im. św. 
Jana z Kęt „Cantianum”. Duszpasterstwo Akademickie przy Kolegiacie św. An-
ny. Kraków 1996, s. 32. 

15 Za: M. Kowaluk. Autorytet nauczyciela – prawda czy fikcja?. [w:] Kompetencje 
nauczyciela – stan potrzeby i kierunki zmian. B. Materna (red.). Wydawnictwo Ofi-
cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra 2002, s. 30. 
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Takie zestawienie wartości stanowiących podstawę autoryte-
tu pozwalają wyodrębnić pewne typy autorytetu w odniesieniu do 
osoby nauczyciela: 

- autorytet intelektualny – twórcze zachowanie się w różnych 
sytuacjach, przewidywanie zdarzeń pedagogicznych w procesie 
pracy z uczniami; 

- autorytet moralny – normy i cnoty moralne przejawiające się 
w toku relacji między nauczycielem a uczniami; 

- autorytet dydaktyczny – wiedza specjalistyczna w danej 
dziedzinie; 

- autorytet metodyczny – umiejętność przekazania posiadanej 
wiedzy; 

- autorytet wychowawczy – poszanowanie indywidualności i 
odrębności każdego ucznia; 

- autorytet społeczny – równe traktowanie wszystkich 
uczniów, bez jakichkolwiek uprzedzeń i negatywnych nastawień; 

- autorytet kulturowy – wiedza o kulturze na świecie oraz 
kulturalne zachowanie wobec innych; 

- autorytet światopoglądowy – naukowość, prawdziwość, 
spójność i dojrzałość w poglądach; 

- autorytet naukowy – wszelka działalność innowacyjna w 
dziedzinie wiedzy oraz w dziedzinie dydaktyki i metodyki na-
uczania – uczenia się”16. 

Zwięźlejszy podział autorytetów przedstawia M. Łobocki, 
który wyróżnił trzy rodzaje autorytetu – epistemiczny, deontyczny 
(za J. M. Bocheńskim) i moralny: 

- autorytet epistemiczny odnosi się do osoby, która posiada 
rozległą wiedzę w danej dziedzinie nauki, sztuki, kultury, filozofii, 
religii itd. Nazywany bywa też autorytetem intelektualnym, wie-
dzącym lub znawstwa. Miano autorytetu epistemicznego może 
posiadać osoba, która przekazuje swoją wiedzę nie tyle w sposób 
atrakcyjny, lecz ze względu na zawarte w niej treści, które są odbie-
rane jako przekonywujące, trafne i rzetelne w opinii odbiorcy17. 

                                                 
16 Za tamże. 
17 Zob. M. Łobocki. Wychowanie moralne… dz. cyt., s. 110-111. 
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- autorytet deontyczny (przełożonego) odnosi się do osób, 
które sprawują władzę, pełnią jakąś funkcję. Warunkiem pojawie-
nia się autorytetu deontycznego jest jakiś cel praktyczny, który sta-
nowi pragnienie przedmiotu autorytetu. Osoba, która jest podpo-
rządkowana autorytetowi deontycznemu jest przekonana, że „po-
słuszeństwo wobec dawanych jej poleceń jest warunkiem urzeczy-
wistnienia jej własnych pragnień”18. 

- autorytet moralny (osobisty, wychowawczy) odnosi się do 
osoby, którą wyróżniają cechy charakteru, działalność charytatyw-
na, czy też nieustanne niesienie pomocy potrzebującym. Jest ona 
autentycznym wzorem postępowania moralnego, a co za tym idzie 
„może wywierać konstruktywny wpływ na sposób myślenia i dzia-
łania wielu ludzi”19. Autorytet moralny powinien dawać przykład 
własnym życiem, w którym kieruje się określonymi zasadami dając 
innym wzór zachowań moralnych. 

M. Łobocki wyróżnił także autorytet wyzwalający (we-
wnętrzny, nieformalny) i ujarzmiający (zewnętrzny, formalny). 
Pierwszy z nich odnosi się do osób, które nie tyle stanowią autory-
tet poprzez swoje zachowanie i realizowane działania, ale istota 
tego autorytetu tkwi w samym człowieku – jego cechach charakte-
ru oraz w wartościach jakimi kieruje się w życiu. Natomiast autory-
tet ujarzmiający tkwi nie tyle w jego osobistych zaletach, lecz w 
nadmiernej żądzy władzy i ambicji. Fundamenty takiego autoryte-
tu budowane są w oparciu o siłę nakazów, zakazów oraz presji 
wywieranej na podopiecznych20. 

K. Olbrycht zwraca uwagę na istotną rzecz – osoba posiadają-
ca miano autorytetu wśród społeczeństwa może być przez nie ak-
ceptowana, ale bez poczucia i potrzeby naśladowania go21. Inna 
sytuacja ma miejsce, gdy mówimy o autorytecie moralnym – jego 
uznawanie powinno oznaczać (choć nie zawsze tak jest) gotowość 
do podobnego postępowania moralnego22. Dlatego też tak ważne 

                                                 
18 Tamże, s. 112. 
19 Tamże, s. 113. 
20 Zob. Tamże, s. 114-115. 
21 Zob. K. Olbrycht. O roli przykładu, wzoru, … dz. cyt., s. 30-35. 
22 Zob. tamże, s. 113-114. 
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staje się by patron szkoły był wzorem osobowym, moralnym, du-
chowym oraz by stanowił przykład osoby, która reprezentuje urze-
czywistnianie właściwej hierarchii wartości. 

Patron, jako autorytet w wychowaniu, promieniujący na 
wszystkie podmioty szkoły daje możliwość wszechstronnego rozwo-
ju. Pierwszym ogniwem oddziaływań patrona są nauczyciele, którzy 
powinni pozostawać pod nieustannym ‘płaszczem’ patrona szkoły. 
To oni stanowią źródło informacji o patronie i to oni są wzorem dla 
uczniów. Nauczyciele akceptując autorytet patrona szkoły decydują 
się na przyjęcie określonych wartości, zasad, postaw i cech, które będą 
urzeczywistniane w życiu codziennym. Tak, jak uczniowie potrzebują 
autorytetu, tak i nauczyciele są spragnieni wzoru i przykładu swoich 
działań wychowawczych. W świecie „demokracji i pluralizmu doce-
nianie autorytetu odgrywa pierwszorzędną rolę w wychowaniu”23. 
Nauczyciele mają za zadanie budowanie autorytetu patrona poprzez 
własne uznanie go, pielęgnowanie i rozwijanie każdego dnia. Wy-
chowanie oparte na autorytecie chroni młodzież przed poczuciem 
zagubienia, relatywizmem wartości – daje zaś możliwość integralne-
go rozwoju opartego na właściwych wartościach. 

We współczesnym świecie obserwujemy nasilające się zjawisko 
degradacji autorytetu. Fundamentem musi zatem stać się kreowanie 
właściwej hierarchii wartości wśród uczniów szkół. Dokonać tego 
można poprzez wybór odpowiedniego patrona szkoły, który będzie 
wzorem dla wszystkich podmiotów szkoły i stanie się autorytetem w 
wychowaniu. Urzeczywistnianie wartości, jakimi kierował się wybrany 
patron, przez całą wspólnotę szkoły pozwala na wybudowanie moc-
nego fundamentu spajającego środowisko szkolne. 

 
2. Patron szkoły 
Wybór patrona szkoły jest ważnym wydarzeniem dla jej 

podmiotów. Należy zwrócić uwagę, aby stanowił on fundament do 
projektowania działań wychowawczych, kształtowania postaw 
oraz urzeczywistniania właściwej hierarchii wartości. Patronem 
szkoły powinna być zatem postać godna naśladowania, bliska ide-
ałom młodzieży, a także rodząca wśród młodzieży przeświadcze-

                                                 
23 M. Łobocki. Wychowanie moralne… dz. cyt., s. 117. 
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nie o właściwej drodze postępowania. Podstawowa definicja pa-
trona brzmi: „w starożytnym Rzymie obywatel sprawujący opiekę 
materialną i prawną nad osobą lub grupą osób z którymi pozosta-
wał w układzie stosunków zwanych patronatem”24. Patron jako 
opiekun oznacza natomiast „świętego, którego imię nadawane jest 
przy chrzcie i któremu oddaje się w opiekę osoby lub określone 
grupy społeczne25”. 

Jak podkreśla A. Borowski słowo patron, patronat pochodzi z ję-
zyka łacińskiego i oznacza „opiekę roztaczaną nad wyzwoleńcem”26. 
Istotny jest wybór patrona – może nim być postać religijna lub np. histo-
ryczna. Jeżeli za wzór postawimy osobę świętą, wówczas „pojęcie pa-
tronatu będzie oddziaływało na tej samej zasadzie opieki sprawowanej 
w sensie nadprzyrodzonym i pojmowanej w kategoriach wiary”27. O ile 
bohaterowie Kościoła stanowią niepodważalny wzór cnót, moralności i 
właściwej hierarchii wartości, problem może pojawić się w sytuacji pa-
tronów o charakterze historycznym, którzy niejednokrotnie hańbili na-
ród swym zachowaniem28. Dlatego też, tak ważny staje się moment wy-
boru patrona, którego w demokratycznym głosowaniu i w pełni świa-
domie powinni wybrać wszyscy przedstawiciele szkoły, uprzednio za-
znajamiając się wnikliwie z życiorysem poszczególnych kandydatów. 

Nadanie imienia szkole regulują odpowiednie przepisy 
prawne Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz pu-
blicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 
10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 
2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz.222).  

                                                 
24 B. Petrozolin-Skowrońska (red.). Patron. [w:] Nowa Encyklopedia Powszechna 

PWN, tom IV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1996, s. 802. 
25 R. Łąkowski (red.). Patron… dz. cyt., s. 572. 
26 A. Borowski. O patronie, patronach i o patronacie. [w:] Patron szkoły – promie-

niowanie wartości. Materiały z konferencji Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców 
oddział w Tarnowie „Charyzmat postaci patrona szkoły i jego spuścizna w środowisku” 
5-7 października 2007 Gródek nad Dunajcem. red. i korekt. D. Ciszek, K. Przybyło, 
U. Zych, M. Iwaniec, M. Czosnyka, A. Buchała. Wydawnictwo BIBLOS. Tarnów 
2009, s. 21. 

27 Tamże, s. 22. 
28 Zob. tamże, s. 21-23. 
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Prawo oświatowe wskazuje, że „szkole nadaje imię organ 
prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady 
pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego”29. 
Przepisy te dotyczą szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, li-
ceum profilowanego, technikum uzupełniającego i szkoły policeal-
nej. W przypadku zespołu szkół imię nie może być nadane całemu 
zespołowi, lecz poszczególnym szkołom (placówkom), które 
wchodzą w skład tego zespołu30. Ważny jest również zapis, który 
mówi, że „szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ce-
remoniał szkolny”31. Ustawodawca nie podaje konkretnego termi-
nu, w którym należy zgłosić wniosek o nadanie imienia, może on 
być zatem przedkładany w dowolnym czasie. Składany do organu 
prowadzącego wniosek powinien w jasny sposób wyrażać wspólną 
wolę trzech organów szkoły. Proces ten poprzedza ciężka praca 
wszystkich podmiotów szkoły nad wyborem imienia. Następnie, 
po przyjęciu wniosku i pozytywnym rozpatrzeniu go, ma miejsce 
uroczysta chwila nadania imienia szkole. Po tym uroczystym akcie 
następuje zorganizowana i systematyczna praca wychowawcza w 
oparciu o autorytet patrona, który jest wzorem dla całego środowi-
ska szkolnego. 

Istotnym elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest fakt, że 
postać patrona zostaje szkole i jej podmiotom nie tylko ‘dana’, ale i ‘za-
dana’. Oznacza to, że uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy 
szkoły powinni utożsamiać się z postacią patrona i naśladować jego 
postępowanie w codziennym życiu. Wychowanie nie jest możliwe bez 
prawdziwych, ‘żywych’ autorytetów – „autorytet bowiem jest ‘wpisa-
ny’ w postać patrona szkoły. Jeżeli patron nie jest autorytetem – może 
być – co się często zdarza ‘autorytetem okrojonym, albo (…) sztucznie 
wykreowanym, albo wręcz – antyautorytetem, to wówczas nie może 
być w ogóle patronem”32. 

                                                 
29 Dz. U. Nr 61, poz. 624 z poz. zm. 
30 Zob. tamże. 
31 Zob. tamże. 
32 A. Drożdż. Wychowanie patriotyczne poprzez postaci patronów szkół. [w:] Pa-

tron szkoły. Promieniowanie… dz. cyt., s. 35. 
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A. Drożdż wskazuje funkcje osobowo-twórcze jakie powinien 
pełnić patron. Po pierwsze patron powinien być „znakiem wskazu-
jącym na istnienie jakichś wartości, które sam osobowo wcielił w 
życie”33 – powinny to być wartości intelektualne, moralne, ducho-
we, estetyczne, ekonomiczne itp. Patron powinien być także „zna-
kiem przypominającym nie tylko jakieś ideały, dla których warto 
żyć, pracować i działać”34 – ma również świadczyć o godności jaką 
Bóg obdarował każdego człowieka. Po trzecie patron jest „znakiem 
uobecniającym wartości, bez których nie możliwe jest życie w pełni 
ludzkie i w pełni chrześcijańskie”35 – każdy człowiek bowiem po-
winien kierować się w życiu właściwą hierarchią wartości. Po 
czwarte zaś „patron jest osobowym znakiem zapowiadającym”36 – 
oznacza to, że jest przykładem uniwersalnych wartości, które two-
rzą i kreują przyszłość człowieka. 

Wiele szkół podejmuje się działań prowadzących do nadania 
imienia swojej placówce. Wybór imienia stanowi najważniejszy ele-
ment – etap ten musi być przemyślany i prawidłowo przeprowadzo-
ny. Wybór pada najczęściej na postacie związane z tradycją regionu, 
literaturą, sztuką lub wydarzeniami historycznymi. Społeczność 
szkolna poznaje wybranego patrona np. poprzez metodę projektu, a 
obchody związane z świętem patrona na stałe wpisują się w kalen-
darz uroczystości szkolny, a także lokalnych. Istotnym elementem 
staje się również wprowadzenie patrona do programu wycho-
wawczego37 – umożliwia to systematyczną pracę uczniów i nauczy-
cieli oraz ich integralny rozwój oparty m. in. na przykładzie życia 
patrona danej szkoły. Szkoła powinna mieć świadomość atutów 
wybranego przez siebie patrona. Praca wychowawcza (z patronem) 

                                                 
33 Tamże, s. 37. 
34 Tamże. 
35 Tamże, s. 38. 
36 Tamże. 
37 Zob. D. Ciszek. Nowe spojrzenie na patrona. [w:] Patron szkoły – promieniowa-

nie wartości. Materiały z konferencji Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców od-
dział w Tarnowie „Charyzmat postaci patrona szkoły i jego spuścizna w środowisku” 5-7 
października 2007 Gródek nad Dunajcem. red. i korekt. D. Ciszek, K. Przybyło, U. 
Zych, M. Iwaniec, M. Czosnyka, A. Buchała. Wydawnictwo BIBLOS. Tarnów 
2009, s. 77-78. 
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powinna mieć charakter stały i systematyczny, opiera się ona o ta-
kie sposoby działania jak, np. konkursy plastyczne, muzyczne, re-
cytatorskie, wiedzy, olimpiady, konferencje, sesje naukowe, debaty 
z zaproszonymi gośćmi, spotkania z kombatantami, happeningi, 
plenery malarskie, prezentacje multimedialne, zakładanie fundacji, 
sala patrona, albumy, pamiętniki o patronach itp.38 

Praca z patronem szkoły wymaga stosowania różnorodnych 
form i metod. Do najczęściej stosowanych należą: 

- „Uwzględnianie zadań związanych z patronem w szkolnych 
programach i planach. 

- Praca dydaktyczno-wychowawcza z odwołaniem do jego 
charyzmatu, wydarzeń i motywów z życia. 

- Rozwijanie samodzielnej twórczości uczniów w oparciu o 
dorobek patrona (konkursy wiedzy o życiu i działalności patrona, 
literackie, recytatorskie, plastyczne etc.). 

- Stałe lub okazjonalne wystawy, gabloty w klasach i na koryta-
rzach szkolnych, gazetki, informacje na stronach internetowych szkół. 

- Gromadzenie pamiątek, urządzenie kącika patrona, izby 
pamięci. 

- Współpraca z członkami rodzin patrona, instytucjami – w 
sposób pośredni lub bezpośredni z nim związanymi. 

- Organizowanie uroczystości środowiskowych (święto pa-
trona, dni patrona, msze św., inscenizacje, spotkania, montaże 
słowno-muzyczne itp.) oraz pielgrzymek, wycieczek i rajdów szla-
kami życia i działalności patrona. 

- Spotkania i zloty szkół o tym samym imieniu (Diecezjalna 
Rodzina Szkół im. Świętych i Błogosławionych, Diecezjalne Rodzi-
na Szkół im. Jana Pawła II, szkoły Tischnerowskie i in.)”39. 

W pracy wychowawczej z patronem mogą również pojawić 
się pewne trudności wychowawcze. Ważnym elementem staje się 
zatem „wyrazisty wizerunek szkoły, odróżniający ją od innych 
własną specyfiką. Szkoły, wybierając patronów, biorą na siebie 
obowiązek i odpowiedzialność za godne pielęgnowanie ich pamię-

                                                 
38 Tamże, s. 78-80. 
39 Tamże, s. 78. 
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ci”40. Sprawami wymagającymi większego zainteresowania i mo-
gącymi nastręczać pewnych trudności może być problem z dosto-
sowaniem wiedzy o patronie do poziomu wiekowego uczniów czy 
też kontrowersyjny i trudny życiorys patrona (np. autentyczność 
słów i czynów)41. 

D. Ciszek porusza bardzo ważne zagadnienie dotyczące no-
wego spojrzenia na patrona szkoły. Jak podkreśla „ważne jest mo-
dyfikowanie języka i form przekazywanych treści. Znaczenia na-
biera wykorzystanie środków komunikacji medialnej. Aby to, co 
patron sobą prezentuje zastało zaszczepione w wychowankach i 
pozostało w nich, potrzebne jest poznanie – przeżycie – uwew-
nętrznienie – ekspresja – twórczość. Aby wybitna osobowość 
przemówiła do współczesnego, młodego pokolenia, istotne jest 
ukazywanie jej z całym balastem ludzkich przeżyć i doświadczeń, 
także w cierpieniu, w sytuacji odczuwania dotkliwego braku, nie-
spełnienia, poszukiwania, odejścia, śmierci… W chwilach przeło-
mowych, dokonywaniu wyborów życiowych, przeżywaniu we-
wnętrznych przemian. Jako ludzi pełnych pasji, rozwijających swo-
je zainteresowania i spełniających się w działaniu, realizujących 
swoje powołanie”42. 

Wybór patrona dla szkoły stanowi odpowiedzialne zadanie, 
które spoczywa na wszystkich podmiotach szkoły. Powinien on 
być wzorem moralnym dla młodzieży, a dla nauczycieli stanowić 
inspirację wychowawczą. Jeżeli cała społeczność szkolna podejmie 
wyzwanie, zaznajomi się z postacią patrona, oceni obiektywnie, 
zinternalizuje go – wówczas zrodzi się szansa zbudowania praw-
dziwej wspólnoty opartej na dialogu i zaufaniu. 

 
3. Kreowanie tożsamości szkoły 
Pojęcie tożsamości kojarzy się z pytaniem ‘Kim jestem?’, ‘Co mnie 

wyróżnia spośród innych ludzi?’. Stanowi ona pewien zespół właściwo-

                                                 
40 Tamże, s. 79. 
41 Zob. tamże, s. 79-80. 
42 Tamże, s. 81. 
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ści i/lub wydarzeń związanych z kimś43. Z punktu widzenia logiki toż-
samość to „stosunek zachodzący między danym przedmiotem a nim 
samym”44. W filozofii zaś jest to, „to, co sprawia, że dany przedmiot jest 
całkowicie podobny do innego; stąd rozumienie jest często sprawdza-
niem nowej informacji, do tego, co już wiemy, co określa się jako identy-
fikowanie, bądź utożsamianie”45. 

Tożsamość jednostki kształtowana jest w określonej grupie spo-
łecznej – jest „związana z jednej strony – z autopercepcją jednostki, z 
drugiej – z postrzeganiem innego, jak też z identyfikacją z określoną 
grupą oraz z przypisaniem do grupy przez innych”46. Człowiek może 
budować obraz siebie w oparciu o grupę osób znaczących oraz w od-
niesieniu do określonej kultury. Wyróżnia się „tożsamość przypisaną 
(dziedziczoną), związaną z określonym kontekstem familijno-
środowiskowym, tożsamość nabywaną (kształtowaną) jako wynik so-
cjalizacji i członkostwa w określonych grupach oraz tożsamość świa-
domie wybieraną (odczuwaną) jako efekt mediacji między dziedzicze-
niem a nabywaniem społecznym (między naturą i dziedzictwem a kul-
turą i licznymi ofertami świata)”47. 

Tożsamość grupowa budowana jest z tożsamości osobistych, 
stanowi ona „zestaw wartości i celów strukturalizujących życie 
jednostki, które są nierozerwalne z ludzką egzystencją i z takimi 
pojęciami jak: wolność i wybór, odpowiedzialność i zobowiązanie 
przed sobą i grupą. Człowiek bez zobowiązań nie posiada odpo-
wiedzialności i tym samym jest pozbawiony wolności, stąd osobi-
sta tożsamość jest zawsze społeczną tożsamością”48. 

Dlatego też R. Jenkins podkreśla, że „społeczna tożsamości 
jest ważniejsza niż wewnętrzne życie jednostki. Przynależność do 

                                                 
43 Zob. T. Grzegorek. Tożsamość a poczucie tożsamości. [w:] Tożsamość człowieka. (red.) 

A. Gałdowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2000, s. 59. 
44 W. Okoń. Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo akademickie „Żak”, 

Warszawa 1998, s. 409. 
45 Tamże. 
46 J. Nikitorowicz. Tożsamość – istota, geneza, wymiary. [w:] red. T. Pilch. Encyklopedia 

XXI wieku. tom VI. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa 2007, s. 754. 
47 Tamże, s. 756-757. 
48 Tamże, s. 757. 
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grupy, regionu, społeczności otwiera bowiem wiele płaszczyzn wi-
dzenia siebie”49. 

Tożsamość społeczna jest to „zbiór samookreśleń, za pomocą 
których jednostka opisuje własną osobę, różnicuje między My – nie 
My (Oni)”50. Natomiast tożsamość osobista to „zbiór samookreśleń, 
za pomocą których jednostka opisuje własną osobę, różnicując po-
między Ja i Inni Ludzie w kategoriach Ja – nie Ja”51. Przykładem 
tożsamości społecznej jest szkoła, której fundamentem powinny 
być solidne podstawy – zasady, wartości, zwyczaje, tradycje itp. 

Jak zauważa Z. Kwieciński „obecny system kształcenia nie 
radzi sobie z kształtowaniem ludzi dobrze przygotowanych do 
otwartości, różnorodności i nieprzejrzystości świata oraz do stałej 
zmienności własnych ról i losu”52. W dynamicznym świecie, peł-
nym zmian i różnorodności ważne staje się kształtowanie młodzie-
ży, która poradzi sobie z nieustającą zmianą przy jednoczesnym 
zachowaniu fundamentalnych wartości i zasad. Szkoła jest miej-
scem, które posiada własną tożsamość budowaną i pielęgnowaną 
przez wszystkie podmioty szkoły. 

K. Chałas tożsamość szkoły definiuje jako „styl pracy charaktery-
styczny dla danej szkoły, pozwalający rozwiązywać stałe problemy, 
‘wpisane’ w jej istotę oraz problemy, których nośnikiem są nieprzewi-
dziane sytuacje. Ten styl pracy jest uwarunkowany przez poziomy toż-
samości jej podmiotów”53. Mówiąc o tożsamości szkoły mamy na myśli 
te elementy, które odróżniają ją od innych placówek. 

O tożsamości szkoły, jak podkreśla M. Szymański, „można 
sensownie mówić, przede wszystkim wówczas, gdy mamy do czy-

                                                 
49 Za. Tamże, s. 757. 
50 A. S. Reber, E. Reber. Słownik psychologii. Warszawa 2005, s. 805. 
51 Tamże. 
52 Z. Kwieciński. Szkoła jako uczestnik zmiany społecznej. [w:] Kreowanie tożsa-

mości szkoły. Tom 1 Konteksty teoretycznej, poglądy, wyniki badań. Wydawnictwo 
KUL. Lublin 2009, s. 16. 

53 K. Chałas (red.). Kreowanie tożsamości szkoły. Tom 1 Konteksty teoretyczne, po-
glądy, wyniki badań. Wydawnictwo KUL. Lublin 2009, s. 10. 
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nienia z istnieniem tej instytucji jako edukacyjnej wspólnoty”54. 
Każda szkoła powinna posiadać pewne cechy wyróżniające ją od 
pozostałych placówek. Natomiast podmioty szkoły powinny mieć 
poczucie specyfiki i wyjątkowości szkoły, którą współtworzą. Aby 
szkoła mogła nosić miano wspólnoty powinna posiadać cechy wy-
różniające ją jako grupę społeczną – taką szansę daje patron i wier-
ne utożsamianie się z nim. 

W budowaniu spójnej tożsamości szkoły ważnym elementem 
jest dialog – dialog z samym sobą i z drugim człowiekiem55. Po-
wstaje wówczas szansa zbudowania trwałej wspólnoty opartej na 
wspólnej, właściwej hierarchii wartości. 

Jak podkreśla E. Świdrak – „utożsamianie się ze swoją szkołą, 
a w szczególności z jej wartościami i tradycjami ma charakter wy-
chowawczy, gdyż w procesie społecznej identyfikacji dochodzi do 
internalizacji, czyli uwewnętrznienia i przyjęcia za własne przeka-
zywanych w szkole i klasie wartości, norm postaw i wzorów za-
chowań”56. Nośnikiem tejże asymilacji jest również patron szkoły. 

Każda szkoła prezentuję swój charakter i wyjątkowość za 
pomocą różnorodnych działań. Mają one na celu intensyfikację toż-
samości szkoły podkreślenie jej indywidualności oraz wzmocnienie 
identyfikacji uczniów z placówką. Podkreślenie i wyróżnienie spe-
cyfiki danej szkoły odbywa się za pomocą: 

1. „Symboli identyfikujących i reprezentujących daną szkołę. 
Tu przykładami mogą być: 

- logo szkoły noszone na stroju uczniów, 
- jednolity strój noszony na co dzień w szkole bądź przy róż-

nych okazjach, takich jak wycieczki czy zawody sportowe, 

                                                 
54 M. Szymański. Tożsamość szkoły jako edukacyjnej wspólnoty. [w:] Kreowanie tożsamości 

szkoły . Tom 1 Konteksty teoretycznej, poglądy, wyniki badań. Wydawnictwo KUL. Lublin 
2009, s. 49. 

55 M. Nowak. Pedagogika personalistyczna a tożsamość szkoły. M. Szymański. Tożsa-
mość szkoły jako edukacyjnej wspólnoty. [w:] Kreowanie tożsamości szkoły . Tom 1 Konteksty 
teoretycznej, poglądy, wyniki badań. Wydawnictwo KUL. Lublin 2009, s. 49. 

56 E. Świdrak. Tożsamość społeczna uczniów – korzyści i zagrożenia. [w:] Kre-
owanie tożsamości szkoły. Tom 2 Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, eduka-
cyjne. Wydawnictwo KUL. Lublin 2009, s. 254. 
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- pieśń lub hymn szkoły śpiewany przy różnych okazjach czy 
uroczystościach, 

- symbolika na sztandarze szkoły. 
Działania te związane z podkreśleniem specyfiki szkoły 

głównie za pomocą pewnych symboli, takich jak logo szkoły, jed-
nolity strój szkolny czy hymn szkoły, ukazują konotacyjne znacze-
nie tych symboli i dochodzi również do emocjonalnej i poznawczej 
identyfikacji z treściami niesionymi przez te symbole. 

2. Rytuałów szkolnych czy klasowych specyficznych tylko dla 
tej szkoły, na przykład: 

- obchodzenie uroczystości patrona szkoły, 
- modlitwa przed lekcjami w szkołach katolickich”57. 
Szkoła wychowuje poprzez wszystko co ją stanowi. Nie moż-

na ograniczać roli szkoły do jej programów nauczania, planów wy-
chowawczych i profilaktycznych – fundamentem szkoły jest jej 
spójność oparta na właściwych wartościach. Dlatego też tak ważną 
rolę odgrywa patron szkoły, który powinien stanowić autorytet 
moralny dla wszystkich podmiotów szkoły. Tylko taki wzór umoż-
liwi kreowanie spójnej tożsamości szkoły. 

 
4. Patron Jan Paweł II jako źródło autorytetu w świetle ba-

dań empirycznych 
Niekwestionowanym autorytetem i wzorem osobowym jest 

Jan Paweł II. Wiele placówek przyjmuje jego imię, decydując się 
tym samym na personalistyczną koncepcję wychowania. Imię Pa-
pieża Polaka to nie tylko zaszczyt, ale i zobowiązanie do odnosze-
nia się ku uniwersalnym chrześcijańskim wartościom we wszyst-
kich aspektach funkcjonowania szkoły. Jest to także trudne zadanie 
budowania klimatu wychowania do wartości zarówno w środowi-
sku szkolnym, jak i na gruncie lokalnym. Ojciec Święty stanowi 
wzór nie tylko dla ludzi wierzących, ale dla wszystkich którzy mie-
li możliwość poznania jego dobroci, miłosierdzia i pokoju jaki roz-
taczał wokół siebie. Karol Wojtyła jest autorytetem intelektualnym, 
dydaktycznym, metodycznym, społecznym kulturowym, świato-
poglądowym, naukowym, a przede wszystkim wychowawczym i 

                                                 
57 Tamże. 
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moralnym. Jest nauczycielem życia, życia usłanego prawdą, do-
brem i pięknem. Pozostawił po sobie niegasnący blask nadziei na 
lepsze jutro. Swym życiem dał świadectwo jak postępować, a jego 
słowa zapisane na kartach wielu książek powinny stać się dla 
współczesnego człowieka drogowskazem. Pozostaje mieć nadzieję, 
że placówki noszące imię Jana Pawła II będą stanowiły wzorowy 
model szkoły, a młodzież wychowywana na gruncie personalizmu 
stanie się obywatelem urzeczywistniającym właściwą hierarchię 
wartości i niezależnie od zaistniałej sytuacji zawsze będzie stawiała 
na pierwszym miejscu drugiego człowieka – tak jak czynił to Ojciec 
Święty Jan Paweł II. 

Badania dotyczące Jana Pawła II jako autorytetu w osobie pa-
trona szkoły, prowadzone były w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła 
II w Świdniku. Szkoła ta otrzymała imię Papieża Polaka 20 paź-
dziernika 2007 roku. Badana młodzież poproszona została o napi-
sanie swobodnej wypowiedzi, w której zawarto odpowiedź na py-
tanie: Jakie znaczenie ma dla Ciebie fakt, że uczęszczasz do szkoły, której 
patronem jest błogosławiony Jan Paweł II? W badaniu wzięli udział 
uczniowie klas II - 52 chłopców oraz 83 dziewczęta. Odpowiedzi 
uczniów zostały podzielone na kategorie. 

Jako pierwsze zaprezentowane zostaną wyniki dotyczące 
znaczenia patrona szkoły dla chłopców. 

Tabel nr 1. Znaczenie patrona szkoły dla chłopców – uczniów 
Gimnazjum nr 1 w Świdniku 

Jakie znaczenie ma dla Ciebie fakt, że uczęszczasz do 
szkoły, której patronem jest błogosławiony Jan Paweł II? 

N % 

Nie ma to dla mnie znaczenia. Zwracam bardziej 
uwagę na poziom nauczania  

24 46,15 

Czuję się zaszczycony, że moja szkoła nosi imię Ja-
na Pawła II 

4 7,69 

Jestem z tego dumny 6 11,54 
Jan Paweł II to wielka osoba 4 7,69 
Uważam, że jest przywilej chodzić do takiej szkoły 2 3,85 
To duża odpowiedzialność 2 3,85 
Jan Paweł II jest dla mnie autorytetem 6 11,54 
Jest to honor dla całej szkoły 4 7,69 
SUMA 52 100,00 
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Z powyższych danych wynika, że prawie połowa chłopców 
(46,15%) biorących udział w badaniu nie przywiązuje większej wa-
gi do faktu, że patronem szkoły, do której uczęszczają jest błogo-
sławiony Jan Paweł II. Ważny jest dla nich poziom nauczania, moż-
liwości własnego rozwoju, osiągnięcia w nauce. Żadna wypowiedź 
respondentów nie umniejszała w jakikolwiek sposób samej osoby 
bł. Jana Pawła II. Część (46,15%) uczniów klas gimnazjalnych trak-
tują istnienie patrona szkoły jako fakt mało znaczący dla ich rozwo-
ju i nauki. Wśród badanych są uczniowie (11,54%), którzy są dumni 
z faktu, że uczęszczają do szkoły, których patronem jest Jan Paweł 
II, i tacy, dla których Papież jest wielkim autorytetem. Uczniowie 
gimnazjum zwracają uwagę na fakt i są przekonani (7,69%), że bł. 
Jan Paweł II był wielką osobą i zaszczytem jest uczęszczać do szko-
ły noszącej Jego imię (7,69%). Z jednej strony jest to przywilej, z 
drugiej zaś uczniowie (3,85%) czują odpowiedzialność wynikającą 
z faktu bycia uczniem właśnie takiej szkoły. Poniższa tabela przed-
stawia odpowiedzi dziewcząt – uczennic gimnazjum, na postawione 
przed wypowiedzią pisemną pytanie. 

Tabel nr 2. Znaczenie patrona szkoły dla dziewcząt – uczennic 
Gimnazjum nr 1 w Świdniku 

Jakie znaczenie ma dla Ciebie fakt, że uczęszczasz do 
szkoły, której patronem jest błogosławiony Jan Paweł II? 

N % 

Nie ma to dla mnie znaczenia. Zwracam bardziej 
uwagę na poziom nauczania  

31 37,35 

Czuję się zaszczycona, że moja szkoła nosi imię Jana 
Pawła II 

16 19,28 

Jestem z tego dumny 7 8,43 
Jan Paweł II to wielka osoba 4 4,82 
Uważam, że jest przywilejem chodzić do takiej 
szkoły 

6 7,23 

To duża odpowiedzialność, powód żeby się bar-
dziej starać 

5 6,02 

Jan Paweł II jest dla mnie autorytetem, wzorem do 
naśladowania 

11 13,25 

Patron szkoły jest symboliczny 3 3,62 
SUMA 83 100,00 

Największy procent badanych dziewcząt (37,35%) nie przy-
wiązuje uwagi do faktu, że patronem szkoły, do której uczęszczają 
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jest bł. Jan Paweł II. Jest to mniejszy odsetek respondentek niż mia-
ło to miejsce w przypadku chłopców. Więcej dziewcząt niż chłop-
ców (19,28%) czuje się zaszczycone byciem uczennicą szkoły no-
szącej takie imię. Jan Paweł II dla 13,25% badanych dziewcząt jest 
wielkim autorytetem. Uczennice są dumne (8,43%) i uprzywilejo-
wane (7,23%), że mogą uczyć się w szkole, która przyjęła imię bł. 
Jana Pawła II. 

W ogólnym zestawieniu niecałe 41% uczniów zwraca bardziej 
uwagę na poziom nauczania w szkole. Pozostali uczniowie (ponad 
59%) są dumni i zaszczyceni z faktu, że Papież Polak jest patronem 
szkoły, do której uczęszczają. Uważają, że to duży przywilej i od-
powiedzialność. Uczniowie podkreślają też, że Jan Paweł II jest dla 
nich autorytetem i wzorem do naśladowania. 

Sumując odpowiedzi uczniów i przyporządkowując je po-
stawie pozytywnej i neutralnej/obojętnej – nie negatywnej, ponie-
waż negatywne odpowiedzi nie pojawiły się w wypowiedziach 
uczniów – to wówczas niewiele ponad 40% uczniów prezentuje 
postawę obojętną, a prawie 60% pozytywną. Nie oznacza to jed-
nakże, że w życiu osób reprezentujących postawę neutralną, osoba 
Jana Pawła II nie odgrywa istotnej roli – być może to oddziaływa-
nie nie jest w pełni uświadomione. 

Oprócz ilościowego zestawienia i przedstawienia odpowiedzi 
udzielanych przez gimnazjalistów, warte przytoczenia są fragmen-
ty swobodnych wypowiedzi uczniów. Są to wypowiedzi jednost-
kowe ale nie są one bez znaczenia dla pełniejszego przedstawienia 
stosunku uczniów gimnazjum odnośnie znaczenia imienia szkoły, 
którym jest Jan Paweł II. 

„Czuję, że moja szkoła, przez fakt, że nosi imię Jana Pawła II, jest 
wyróżniona pośród innych szkół.” 

„Dzięki temu, że uczęszczam do gimnazjum noszącego imię Jana 
Pawła II, czuję się bezpieczniej, czuję Jego opiekę.” 

„Nie wybrałam szkoły ze względu na patrona, ale bardzo się cieszę, 
że to właśnie Jan Paweł II jest moim patronem.” 

„Czuje na co dzień, że Jan Paweł II jest patronem mojej szkoły. Są 
apele, uroczystości i inne wydarzenia, w których mogę wziąć udział.” 

„Przez to, że Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły, czuję się zo-
bowiązany do dobrego postępowania.” 
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Wnioski i zakończenie 
Dokonana charakterystyka zagadnienia ukazuje istotę roli patro-

na szkoły dla jej podmiotów. Oddziaływanie patrona na nauczycieli i 
uczniów nie zawsze jest w pełni uświadomione, ale w codziennym 
życiu szkoły nieustannie promieniuje On na całe środowisko. Dla 
uczniów osoba bł. Jana Pawła II jako patrona szkoły jest wyróżnieniem, 
zaszczytem i honorem. Gimnazjaliści są dumni i czuję się uprzywilejo-
wani, że to właśnie Papież Polak objął nad nimi patronat. Dla wielu 
uczniów bł. Jan Paweł II niewątpliwie jest autorytetem na wielu płasz-
czyznach życia. Jako wzór do naśladowania niejednokrotnie staje się 
fundamentem i drogowskazem podejmowanych decyzji. Niezależnie 
od charakteru szkoły, czy jest ona katolicka czy też nie, osoba patrona 
odgrywa istotną rolę w życiu społeczności szkolnej. Należy zwrócić 
uwagę, że patron, jako autorytet w wychowaniu, promieniujący na 
wszystkie podmioty szkoły, daje możliwość wszechstronnego rozwoju. 
Szkoła, akceptując autorytet patrona, decyduje się przyjąć określone 
wartości, zasady, postawy i cechy, które będą urzeczywistniane w ży-
ciu codziennym. Wychowanie oparte na autorytecie chroni młodzież 
przed poczuciem zagubienia, relatywizmem wartości – daje zaś moż-
liwość integralnego rozwoju opartego na właściwych wartościach. 

 
Streszczenie 
Współczesna szkoła podlega nieustannym przeobrażeniom. 

Przed nauczycielami i uczniami wciąż stawiane są nowe zadania i 
wymagania. Coraz trudniej odnaleźć samego siebie i co ważniejsze - 
drugiego człowieka. Dzisiejsza młodzież przeżywa kryzys urzeczy-
wistniania wartości i związany z tym kryzys autorytetu. Jak podkreśla 
A. Drożdż „źródło kryzysu autorytetu tkwi w dechrystianizacji życia. 
Dlatego (…) należy przypomnieć fundamentalną zasadę antropolo-
giczno-etyczną, że siła osobowego autorytetu zależy przede wszyst-
kim od siły wartości moralnych – i konsekwentnie – od siły charakte-
ru danego patrona. Patronem może być tylko człowiek wierny naj-
piękniejszym wartościom”58. Dlatego tak ważny staje się patron szko-

                                                 
58 A. Drożdż. Wychowanie patriotyczne poprzez postaci patronów szkół. [w:] Pa-

tron szkoły. Promieniowanie wartości. Materiały z konferencji Katolickiego Stowarzy-
szenia Wychowawców oddział w Tarnowie „Charyzmat postaci patrona szkoły i jego 
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ły oraz pielęgnowanie wyznawanych przez niego wartości i idei. 
Szkoła, która uwrażliwia swoich podopiecznych na fundamentalne 
zasady i wartości, daje szansę przetrwania i odnalezienia się we 
współczesnym świecie bez utraty własnej tożsamości. 

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie roli patrona 
szkoły jako źródła autorytetu. W zawężonej formie zostaną przed-
stawione zagadnienia odnoszące się do autorytetu, wzoru, mistrza, 
patrona szkoły oraz kreowania tożsamości szkoły, a także wyniki 
badań dotyczące znaczenia patrona szkoły Jana Pawła II dla 
uczniów. 

 
Summary 
A school patron as a source of authority 
Contemporary school changes continuously. Either teachers 

or students have to aim new targets. It is more difficult to recognize 
oneself and, what is more important, another person. Present-day 
youths do not respect merits. As a result, they do not revere author-
ity. A. Drożdż said that „the source of the crisis of authority lies in 
the dechristianization of life. That is why (…) we have to remind a 
basic antropological and ethical rule – strength of personal author-
ity depends mostly on moral standards. On top of that, it is 
strongly connected with patron’s nature and character. Only a man 
who is faithful to highest merits can be a proper patron”. Summing 
up, that is the reason why a school patron, as well as his values and 
ideas, should be taken care of. A school, which shows its pupils the 
most fundamental rules and merits, give them the opportunity to 
live through modern world without losing their own. 

The aim of this work is to present the role of the school patron 
as a source of authority. This article summarizes the issues con-
nected with the authority, role model, master, school patron and 
the forming school identity. The results of research how pupils per-
ceive John Paul II as a school patron will be also presented.  

                                                                                                                         
spuścizna w środowisku” 5-7 października 2007 Gródek nad Dunajcem. red. i korekt. 
D. Ciszek, K. Przybyło, U. Zych, M. Iwaniec, M. Czosnyka, A. Buchała. Wydaw-
nictwo BIBLOS. Tarnów 2009, s. 35-36. 
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- patron – as a guardian, „a saint person whose name is given 
at baptism; he is a patron of a person or some social groups”. 

- authority – „the power of person or organization influence 
on a specific area of social life”; „standard, example, worthy de-
meanour, dignity, signification, influence, as well as fearlessness, 
authentication, credibility”. 
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Autorytet rodziców wobec współczesnych zagrożeń 

 
Wstęp 
W życiu codziennym spotykamy się z pojęciem „autorytet”. 

Jest ono rozumiane jako regulujący i porządkujący wewnętrzne 
życie w rodzinie. Rodzice skarżą się, że dziecko nie chce ich słu-
chać, że jest nieposłuszne, trudno je przekonać do określonego po-
stępowania. Takie reakcje dziecka świadczą o tym, że rodzicom 
brakuje autorytetu. Obraz życia społecznego, a zwłaszcza życia 
rodzinnego, w którym niekiedy zanika wpływ rodziców na wy-
chowanie dzieci stanowi treść niniejszego artykułu.  

 
1. Pojęcie autorytetu rodzicielskiego 
Autorytet rodzicielski określa się najczęściej jako władzę ro-

dziców w relacjach z dziećmi, charakteryzującą się możliwością 
wywierania wpływu na przekonania, decyzje i zachowania dziec-
ka. Posiadający autorytet mają moc (prawo) wydawania nakazów i 
zakazów, stawiania wymagań, egzekwowania posłuszeństwa oraz 
podejmowania działań i ostatecznych decyzji. Posiadany przez nich 
autorytet powinien ujawniać się w atmosferze miłości i szacunku 
dla dziecka. Tak pojmowany autorytet rodzicielski nie ogranicza 
wolności dziecka, lecz udziela mu wolności osądu i działania, sto-
sownie do jego możliwości. Wspiera się on na podwójnym funda-
mencie, czynniku kompetencji oraz czynniku mocy. Prawo obdarza 
ich władzą nad dzieckiem i obowiązkiem nadzorowania, by za-
chowywało się zgodnie z normami społecznego współżycia1. Kom-
petencja rodziców obejmuje ich mądrość życiową, ich wiedzę, sta-
nowiącą efekt radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi. Le-
ży u podstaw ich poczucia radzenia sobie w procesie wychowania. 
Wprowadza także zaufanie w relacji: rodzice - dziecko. Czynnik 
mocy natomiast opiera się na fakcie dysponowania materialnymi 

                                                 
1 E. Ozorkowski, Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa - Łomianki 1999, s. 31-32. 
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zasobami rodziny oraz na ich większej sile fizycznej. Na ten czyn-
nik składa się także odwaga rodziców i silna wola, które z innymi 
ich cechami pozwalają na rozwiązywanie problemów z korzyścią 
dla dziecka2.  

Autorytet rodziców związany jest też z ich rolą społeczną, 
mianowicie rolą żywicieli, opiekunów, wychowawców dzieci3. Stać 
się autorytetem dla własnych dzieci to największe wyzwanie, naj-
większa próba rodzicielstwa. Można inaczej powiedzieć, że być 
autorytetem to najwyższy rodzaj wychowawczego wtajemniczenia, 
a zarazem najdoskonalsza forma rodzicielskiej władzy4.  

Autorytet, który oddziałuje wychowawczo nie jest abstrakcją, 
lecz jest wcielony w osobę (ojca lub matki), która w swoim postępo-
waniu kieruje się pewnymi zamiarami i intencjami. Obserwując rela-
cje panujące w rodzinie, widzimy, że charakter i jego typ zależy 
głównie od ożywiających go intencji i motywów działania5. Jak za-
znaczono już wyżej, jest czynnikiem regulującym i porządkującym 
wewnętrzne życie w rodzinie6. Jest celem  wychowania i ośrodkiem 
ułatwiającym kształtowanie osobowości dziecka. Nie jest darem natu-
ry, nie można go też kupić, ale zdobywa się go mądrym postępowa-
niem, całym swoim życiem7. Autorytet łatwo utracić, ale niełatwo go 
odzyskać. Czasem przeżycie dziecka wywołane niewłaściwym po-
stępkiem rodzica może być tak silne i szokujące, że nigdy nie uda mu 
się odzyskać utraconego zaufania i pozycji w rodzinie.  

 
2. Przyczyny i skutki utraty autorytetu 
Podstawą autorytetu rodziców w oczach dzieci jest duże po-

czucie odpowiedzialności za wychowanie. Zdarzają się przypadki, 
że zachowanie się rodziców wobec sąsiadów, krewnych, znajo-

                                                 
2 C. Backus, Moc dla rodziców: jak wychowywać posłuszne dzieci?, Lublin 1994. 
3 Z. Zaborowski, O rodzinie - rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, War-

szawa 1980, s. 37-38.  
4 T. Biernat, Autorytet w wychowaniu, „Wychowanie na co dzień” 3 (1995), s. 23-24. 
5 J. Raczkowska, Kłopoty z autorytetem, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1 

(1999), s. 2-8. 
6 M. Łobocki, Autorytet w wychowaniu, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 9 

(1994), s. 5-9. 
7 U. Parnicka, Autorytet nie jest darem, „Edukacja i Dialog” 1 (1995), s. 27. 
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mych jest wysoce niewłaściwe. Dziecko, które widzi złe postępo-
wanie ojca czy matki, słyszy kłótnie, przestaje szanować najbliż-
szych i być im posłuszne. Tacy rodzice tracą w oczach dzieci auto-
rytet, a chcąc go odzyskać, popełniają znów wiele błędów wycho-
wawczych. Dążąc do tego, aby dzieci były posłuszne, osiągają au-
torytet oparty na często niewłaściwych założeniach8.  

Do najczęściej występujących przyczyn obniżających autorytet 
rodziców należą: niedostateczna więź emocjonalna rodziców z dziec-
kiem, naruszanie przez rodziców zasad współżycia społecznego, brak 
konsekwencji w postępowaniu z dzieckiem, niewłaściwe karanie 
dziecka. W rodzinie, w której rodziców charakteryzuje brak kontaktu 
emocjonalnego, dziecko czuje się źle. Nie okazuje się tam dziecku 
uczuć i kieruje się nim przy pomocy rozkazów i kar cielesnych. Relacje 
między rodzicami a dziećmi trwale istnieją w strukturze życia rodzin-
nego, toteż ich rola w kształtowaniu osobowości dziecka jest ogromna9. 
Struktura stosunków między rodzicami a dziećmi określa jakość i for-
mę pierwszych doświadczeń społecznych dzieci, co rzutuje na ich 
przyszłe reakcje emocjonalne10.  

Każda rodzina, jako grupa społeczna, podlega dynamicznym 
przemianom, które związane są z kolejnymi fazami jej rozwoju. 
Początkowy okres każdej fazy stanowi swojego rodzaju sytuację 
kryzysową związaną z adaptacją członków do nowych ról społecz-
nych, pozycji i zadań rodzinnych11. Wiele sytuacji kryzysowych w 
życiu rodziny można jednak przewidzieć i zapobiec ich nasilaniu. 
Są jednak sytuacje kryzysowe nie dające się przewidzieć, nie wyni-
kające z faz życia rodziny, ale pojawiające się nagle i niespodzie-
wanie. Są to np. ciężka choroba któregoś z rodziców, kalectwo, 
śmierć w rodzinie, utrata pracy12. Przezwyciężanie sytuacji kryzy-

                                                 
8 Czynem i prawdą. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny Księdza 

Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza, red. C. Rogowski, W. Nowak, A. Ko-
piczko, M. Wojciechowski, red. Olsztyn 2004, s. 31-38. 

9 C. Rogowski, Koncepcje katechetyczne po Soborze Watykańskim II, Lublin 1997. 
10 Z. Zaborowski, O rodzinie…, s. 55. 
11 C. Rogowski, Hermeneutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu i implikacje peda-

gogicznoreligijne. Studium pedagogicznoreligijne w wymiarze interdyscyplinarnym, 
Lublin 1999. 

12 F. Adamski, Miłość. Małżeństwo. Rodzina, Kraków 1988, s. 524-526. 
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sowej powoduje zwykle umacnianie spójności rodziny. Jednak w 
wielu wypadkach sytuacja kryzysowa może stać się punktem jej 
rozbicia, dezorganizacji lub niemożności realizowania w pełni za-
dań wobec jej członków, a także i zadań na rzecz społeczeństwa. 
Rodziny rozbite, zdezorganizowane, o zakłóconym funkcjonowa-
niu wpływają na swoich członków ujemnie, przyczyniając się do 
powstawania osobowości niedojrzałych, niezrównoważonych a 
nawet wręcz patologicznych. Do rodzin znajdujących się w sytuacji 
kryzysowej należy zaliczyć i takie, które wśród swych członków 
mają osoby (często ojca lub matkę) o wyraźnie patologicznym za-
chowaniu13. Do zachowań naruszających podstawowe normy 
współżycia społecznego należą: przestępczość, pasożytnictwo spo-
łeczne, hazard, prostytucja, kazirodztwo, alkoholizm, narkomania. 
Zakłócenie funkcjonowania takich rodzin jest łatwe do rozpozna-
nia, a skutki dla rozwoju osobowości dzieci i młodzieży łatwe do 
przewidzenia. Wszelkie objawy niewłaściwego zachowania się ro-
dziców w obecności dzieci – kłótnie małżeńskie i okłamywanie się 
wzajemne, zaniedbywanie obowiązków względem rodziny, kara-
nie w stanie nietrzeźwym dzieci, nałóg pijaństwa itp. obniżają nie 
tylko autorytet, ale powodują powolny rozkład moralny rodziny. 
Tego typu przeżycia niszczą system nerwowy dziecka i stają się 
przyczyną ciężkich urazów psychicznych. Tłumią jego energię i 
wszelką radość życia, są źródłem nieuleczalnego pesymizmu ży-
ciowego14.  

W procesie rozwoju społecznego dziecka stosunki łączące ro-
dziców z dziećmi stanowią istotny czynnik. Istotną funkcją rodziny 
jest zaspokajanie różnych potrzeb psychicznych dziecka, a zwłasz-
cza jego potrzeby bezpieczeństwa i afiliacji15. Rodzinę, w której ro-
dzice nie potrafią nawiązać z dziećmi konstruktywnych relacji na-
cechowanych ciepłem i miłością, w której dzieci zamiast zdobyć 
wiarę w ludzi i nauczyć się kochać innych doświadczają już na 
progu swej drogi życiowej uczuć wrogości i obojętności.  

                                                 
13 Tenże, Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, Kraków 1982, s. 518-523. 
14 Z. Szymańska, Mój tatuś pije, Warszawa 1962, s. 5-7. 
15 Z. Zaborowski, O rodzinie…, s. 55-57. 



397 
 

Często spotykamy rodziców, którzy swe uczucia nadmiernie 
koncentrują na dziecku i ulegają mu. Charakteryzuje ich brak kon-
sekwencji w postępowaniu z dzieckiem, nadmiernie starają się 
chronić dziecko przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem. Najczę-
ściej traktują oni dziecko jako małe nieporadne, przesadnie się nim 
opiekują, na wszystko pozwalają, nie doceniają jego możliwości i 
rozwiązują za niego wszystkie trudności, nie dopuszczając do sa-
modzielności. Takie postępowanie powoduje opóźnienie dojrzało-
ści emocjonalnej i społecznej dziecka, infantylizm, zależność od 
rodziców. Rodzice, którzy stwarzają dziecku sytuację uprzywile-
jowaną, ułatwiają mu na każdym kroku życie, nierzadko sami od-
rabiają za nie lekcje16. Dziecko w takiej rodzinie nie ma żadnych 
obowiązków domowych, rodzice je wyręczają, rezygnując z wypo-
czynku, wolnego czasu i życia towarzyskiego. Postawa taka znie-
kształca osobowość dziecka, przyzwyczaja do niesamodzielności, 
łatwizny życiowej, wyrabia egoizm. Dzieci takie często stają się za-
rozumiałe, zbyt pewne siebie, oschłe uczuciowo. Pewien procent 
tych dzieci charakteryzuje silna zależność od rodziców, duża bez-
radność życiowa, mała odporność psychiczna17. Rodzice, którzy 
stawiają wymagania dzieciom jedynie w postaci uwag, którzy nie 
potrafią systematycznie i konsekwentnie egzekwować swych wy-
magań, na ogół nie cieszą się zbyt dużym autorytetem u dzieci, a 
ich wpływ wychowawczy jest ograniczony. Rezultaty sporadycz-
nych akcji podejmowanych przez rodziców są zwykle krótkotrwa-
łe. Destruktywny wpływ wywiera schlebianie dzieciom, przeku-
pywanie ich nagrodami. Tego rodzaju „metody” prowadzą do 
utraty autorytetu rodziców18. Brak konsekwencji postępowania w 
stosunku do dziecka i nadmierna miłość rodziców prowadzą także 
do wykształcenia u dziecka nadmiernej pewności siebie, poczucia 
zawyżonej wartości, a nawet awanturniczości i terroryzowania ro-
dziców, a zwłaszcza matki. Dziecko tak wychowywane charaktery-
zuje się nadmiernymi wymaganiami w stosunku do rodziców i 

                                                 
16 Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, Warszawa 1986, s. 185-186. 
17 J. Rembowski, Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa 1972. 
18 A. Makarenko, Problemy wychowania szkole, Warszawa 1950, s. 64-66. 
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najbliższego otoczenia. Pozostawione sobie, czuje się niepewnie, 
jest niespokojne i nieszczęśliwe.  

Zachwianie stosunków między rodzicami i dziećmi może być 
spowodowane także nadmiarem stosowanych kar. Kary stosowane w 
stanach złości – niesprawiedliwe, poniżające dziecko wyzwalają często 
wrogość, chęć odwetu i niszczą więź uczuciową dzieci z rodzicami. 
Każda kara musi być głęboko przemyślana i uzasadniona. Przed wy-
borem odpowiedniej kary należy wysłuchać wyjaśnień i ewentualnych 
usprawiedliwień dziecka19. Dobierając jej rodzaj, należy uwzględnić 
wiek dziecka i cechy jego osobowości. Pamiętać należy, że musi być 
dobrze przemyślany cel nagany, a jej forma i wielkość współmierne do 
wielkości i rodzaju przewinienia20. Dziecko ganione winno odczuwać, 
że jest równocześnie kochane i że nagana była sprawiedliwa. Najczę-
ściej stosowanym środkiem karania jest bicie, które daje najczęściej 
efekty pozorne i krótkotrwałe, pozostawia skutki wyraźnie ujemne. U 
dzieci w ten sposób karanych pogłębiają się zaburzenia, powstaje po-
czucie zagrożenia, trwałe lęki, głębokie urazy psychiczne, kompleksy 
trwające przez całe życie, poczucie osamotnienia, niższości, niewiary 
we własne siły, nieufność wobec ludzi, zamykanie się w sobie, chęć 
zemsty, agresywność21. Dzieci w obawie przed biciem kłamią, uciekają 
z domu. Uczucie gniewu, jakiego doznają bite dzieci, wyzwala z jednej 
strony nienawiść, złość, chęć zemsty, z drugiej zaś uczucie bezgranicz-
nego żalu. Kara nie może być stosowana zbyt często, gdyż osłabia to 
emocjonalną więź z rodzicami. Dzieci często karane, w końcu godzą się 
z karą jako rzeczą nieuniknioną, kara staje się częścią składową ich ży-
cia, przestaje budzić strach.  

 
3. Dysfunkcje współczesnej rodziny 
Jak akcentowano niejednokrotnie, rodzina spełnia niezastąpioną 

rolę w przekazywaniu życia, a tym samym wpływa na utrzymanie 
ciągłości biologicznej społeczności ludzkiej. Jest początkiem i podstawą 
każdej ludzkiej społeczności, pełni najbardziej odpowiedzialną służbę 
społeczną. Przekazuje wielorakie wartości: kulturowe, etyczne, spo-

                                                 
19 J. Pielkowa, Jak im pomóc?, [w:] Rodzina i dom, Warszawa 1981, s. 113-116. 
20 H. Misiewicz, Rola rodziny w kształtowaniu postaw, Warszawa 1986, s. 86-87. 
21 Z. Zaborowski, O rodzinie…, s. 68-69. 
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łeczne, duchowe, religijne22. Jest więc wspólnotą wartościową zarówno 
dla społeczeństwa jak i dla państwa. Dla każdego człowieka rodzina 
stanowi gwarancję sensu i wartości życia, gwarancję miłości i rozwoju 
pod warunkiem jednakże, iż zapewnione ma określone warunki i 
przynależne jej prawa do tego, czy jest to rodzina prawidłowa czy nie-
prawidłowa, czy jest to rodzina zdrowa czy patologiczna. Każda ro-
dzina wyciska na dziecku swoje piętno: dobre, bądź złe. Wyposaża 
bowiem człowieka w schematy zachowań, które on mniej lub bardziej 
wiernie będzie powtarzał przez całe życie.  

Rodzina, która jest „pierwszą szkołą cnót społecznych, po-
trzebnych wszelkim społeczeństwom”23, grozi wiele niebezpie-
czeństw24. Współczesna cywilizacja stwarza pomimo swoich po-
stępów coraz większe zagrożenie dla rodziny, zakłócając jej funk-
cjonowanie. Wzrasta liczba rodzin patologicznych, zdegenerowa-
nych, dysfunkcyjnych, rodzin problemowych i wieloproblemo-
wych. Jak podkreślano wyżej przyczyną jest: alkoholizm, narko-
mania, przemoc, prostytucja, aborcja, eutanazja itd. Dom o takich 
wzorcach wywiera zły wpływ na dziecko, budzi w nim agresję, 
bunt i strach. W świecie pełnym sprzecznych norm i wartości, w 
którym trudne sytuacje życiowe zmuszają do walki o przetrwanie i 
lepszy byt, młodzież czuje się zagubiona i niepewna. Konsumpcyj-
ne podejście do życia, trudna sytuacja ekonomiczna rodziny to ko-
lejne zagrożenie dla młodego człowieka. Rodzice poświęcają więk-
szość czasu na pracę, w biegu za pieniądzem, przez co nie spełniają 
należycie swoich obowiązków. Dlatego dzieci, które nie znajdują 
oparcia we własnej rodzinie sięgają bardzo często po alkohol, nar-
kotyki, coraz więcej dzieci popełnia samobójstwo, wstępuje do sekt.  

Jest wiele czynników przyczyniających się do demoralizacji i 
do biologicznego niszczenia rodziny i poszczególnych jej członków. 
Te zagrożenia można podzielić na dwie grupy: zagrożenia ze-
wnętrzne, które atakują rodzinę z zewnątrz oraz zagrożenia we-

                                                 
22 Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Antologia wypowiedzi, red. J. Żuko-

wicz, Kraków 1990. 
23 C. Rogowski, Uzasadnienie uczenia religii w szkole, [w:] Katecheza w szkole, 

red. M. Majewski, Lublin 1992, s. 125-134. 
24 Por. Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, Warszawa 1980. 
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wnętrzne, tkwiące w samej rodzinie. Najczęściej są one ze sobą ści-
śle powiązane, jeden czynnik pociąga za sobą kolejny.  

Zewnętrzne czynniki zagrażające rodzinie to między innymi: 
brak zagwarantowania rodzinie odpowiednich warunków i praw 
(pracy, mieszkania, utrzymania, ochrony zdrowia i życia, wycho-
wania dzieci), fałszywy obraz miłości, małżeństwa i rodziny lan-
sowany w środkach masowego przekazu, działalność sekt i no-
wych ruchów religijnych25.  

Wewnętrznych przyczyn dysfunkcji rodziny jest wiele. Należą 
do nich między innymi: zaburzone relacje między członkami rodziny 
(nieporozumienia małżeńskie, konflikty rodzinne), alkoholizm jedne-
go lub obydwojga rodziców, rozpad życia małżeńskiego i rodzinnego, 
brak pełnej rodziny (samotne matki, samotni ojcowie).  

Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem 
rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturo-
wych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy dochowując wierno-
ści tym wartościom, które wobec swych zadań, a nawet niekiedy 
zwątpiły i niemal zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i 
prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego. Inne jeszcze, na skutek 
doznawanych niesprawiedliwości, napotykają na przeszkody w 
korzystaniu ze swoich podstawowych praw26.  

Nie brakuje niepokojących objawów degradacji niektórych 
podstawowych wartości: błędne pojmowanie w teorii i praktyce 
niezależności małżonków we wzajemnych odniesieniach, duży 
zamęt w pojmowaniu autorytetu rodziców i dzieci, praktyczne 
trudności, na które często napotyka rodzina w przekazywaniu war-
tości, stale wzrastająca liczba rozwodów, plaga przerywania ciąży, 
coraz częstsze uciekanie się do sterylizacji; faktyczne utrwalanie się 
mentalności przeciwnej poczęciu nowego życia27. Wiąże się to z 
coraz powszechniejszym zjawiskiem rozpadu rodziny, następ-
stwem występującej w różnych warstwach społecznych niewiedzy, 

                                                 
25 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności życia 

ludzkiego, Watykan 1995, nr 3-4. 
26 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świe-

cie współczesnym Familiaris consortio, nr 1, [w:] AAS 74 (1982) 81-191. 
27 Familiaris consortio, nr 6. 
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pogardy lub niezachowywania norm ludzkich i chrześcijańskich 
odnoszących się do rodziny. Rozwód przekreśla wzajemną pomoc i 
stabilizację życiową, rozbija wspólnotę małżeńską, zamiast rozwią-
zać sprawę, przymnaża nowych problemów i jeszcze bardziej 
komplikuje życie. Przekreśla wzajemne doskonalenie małżonków. 
Małżonkowie zamiast być sobie pomocą w dążeniu do zbawienia, 
są powodem grzechu. Nierozerwalność małżeńska jest także po-
trzebna i konieczna dla dobra dzieci. Dzieci najbardziej potrzebują 
trwałego związku małżeństwa swoich rodziców i one są najbar-
dziej poszkodowane na skutek ich rozejścia się. Rozwód w świat 
życia małżeńskiego wprowadza duży zamęt i krzywdę – tak samo 
wprowadza zamęt i wyrządza krzywdę dziecku. Utrudnia wycho-
wanie dziecka. Są sytuacje, że żadne z rodziców nie chce się zająć 
dzieckiem, ponieważ chce być wolne. W rezultacie dzieckiem 
(dziećmi) opiekuje się ktoś bliższy, czy dalszy z rodziny albo dom 
dziecka.  

Wstrząsające jest społeczne sieroctwo dzieci. Na całym świe-
cie, jak również w Polsce żyje dużo dzieci opuszczonych, nie wy-
chowywanych przez swoje własne matki, w swoich własnych ro-
dzinach, zdanych na domy dziecka, które są instytucjami społecz-
nymi, pożytecznymi, ale nie zastąpią matki. „Żaden dom dziecka 
nie zastąpi domu rodzinnego, miłujących, rodzicielskich ramion”28. 
Dziecko żyje w stanie napięcia i lęku, zostaje pozbawione miłości, 
przeżywa wewnętrzny tragizm, że jest niechciane. Na skutek roz-
wodu w domu często brakuje wzoru postępowania, moralnego 
autorytetu rodziców. Błędy wychowania powodują wiele wypa-
czeń charakteru dziecka. Wiele z nich schodzi na drogę przestępczą 
tworząc tzw. margines społeczny, niektóre z dzieci na skutek na-
gromadzonych przykrych przeżyć wpadają w choroby psychiczne, 
trafiają do zakładów poprawczych, albo targają się na własne życie. 
Rozwód dzieje się zawsze za cenę wielkiej krzywdy dziecka29.  

                                                 
28 Jan Paweł II, Przemówienie w Gębarzewie 3.06.1979, [w:] Pielgrzymka Jana 

Pawła II do Polski, Poznań-Warszawa 1979, s. 32. 
29 Por. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, red. W. Szewczyk, Warszawa 

1992, s. 132-135. 
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U korzeni tych negatywnych objawów często leży skażone po-
jęcie i przeżywanie wolności, rozumianej nie jako zdolność do reali-
zowania prawdziwego zamysłu Bożego wobec małżeństwa i rodziny, 
ale jako autonomiczna siła, utwierdzająca w dążeniu do osiągnięcia 
własnego egoistycznego dobra, nierzadko przeciwko innym30. Zagro-
żenia natury religijnej wypływają z niewystarczającej znajomości 
wymiarów sakramentalnych małżeństwa w planie Boga31.  

Współczesny człowiek często zagubiony jest przez brak żywej 
wiary. Bóg obdarowuje człowieka wiarą, która „jest propozycją pozo-
stawioną wolnemu wyborowi człowieka”32. Jej celem jest spotkanie z 
Bogiem, który potrafi uzdrowić w człowieku to, co niedoskonałe i 
grzeszne, co jest przeszkodą prawdziwej miłości i doskonałej nadziei. 
Odpowiedź udzielana Bogu tkwi w obraniu określonej postawy przez 
każdego człowieka. Często są to zachowania negatywne, polegające na 
ucieczce od Boga, od ludzi. Rodzina chrześcijańska coraz częściej nara-
żona jest na zniechęcenie, na nieufność do samej siebie i na lęk. „Jak na 
ewangelicznej roli razem rosną kąkol i dobre ziarno, tak w historii, bę-
dącej każdego dnia widownią posługiwania się przez ludzi – często w 
sposób pełen sprzeczności – wolnością, występują, niekiedy mocno ze 
sobą splątane, zło i dobro, bezprawie i sprawiedliwość, udręka i na-
dzieja”33. Zły przykład człowieka wierzącego oddala ludzi od wiary i 
od Boga34.  

We współczesnym świecie człowiek wierzący bardzo często bu-
rzy moralny fundament Przymierza z Bogiem, szkodzi sobie: burzy ład 
życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze, począwszy od 
wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, i idąc poprzez naród aż do tej 
ogólnoludzkiej społeczności, na którą składają się miliardy ludzkich 

                                                 
30 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio o zadaniach rodziny 

chrześcijańskiej w świecie współczesnym, nr 6, [w:] AAS 74 (1982), s. 81-191.  
31 M. Krzywkowska, Zagrożenia wobec rodziny, „Człowiek - Rodzina - Prawo” 

8 (2012), s. 10. 
32 RM, 8. 
33 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Christifdeles laici, nr 3, [w:] 

AAS 81 (1989) 393-521. 
34 Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 7, [w:] AAS 72 (1980) 1177-1232. 
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istnień35. Postępując źle człowiek niszczy ład mądrości w sobie samym, 
a także w międzyludzkim i społecznym zasięgu bytowania. „Bez Boga 
pozostają ruiny ludzkiej moralności”36. Istnieją wielkie obszary życia 
zaniedbane pod względem moralnym. Negacja Boga pozbawia osobę 
jej fundamentu, a w konsekwencji prowadzi do takiego ukształtowania 
porządku społecznego, w którym ignorowana jest godność i odpowie-
dzialność osoby. Konieczna jest cierpliwa odbudowa materialna i mo-
ralna37. Skutkiem zaniedbań w wychowaniu religijnym albo fałszywe-
go przedstawiania nauki wiary, braków w życiu religijnym, moralnym 
i społecznym, wierzący przesłaniają, aniżeli pokazują prawdziwe obli-
cze Boga i religii38.  

Kłamstwo, fałsz, zakłamanie w rodzinie jest złem. Brak 
prawdy w życiu zabija zaufanie, wypacza duchowo człowieka, 
dezintegruje społeczeństwo, zabija w nim to, co dla tego człowie-
czeństwa jest najbardziej swoiste i istotne. Bez prawdy nie ma 
prawdziwej wolności. „Poza prawdą wolność nie jest wolnością. 
Jest pozorem. Jest nawet zniewoleniem”39. Pokazywanie z upodo-
baniem i natarczywością obrazów zła, upadku moralnego, przemo-
cy, poprzez ideologiczne manipulowanie i sianie niezgody szerzy 
zepsucie w rodzinie i w społeczeństwie. Korzystanie z dóbr kultury 
i prasy, książek, filmów, teatru, radia i telewizji może służyć roz-
wojowi człowieka, ale także zepsuciu, jeśli korzysta się z nich nie-
rozważnie40. Zatraca się poczucie poszanowania godności osoby 
ludzkiej. Człowieka sprowadza się do roli przedmiotu, który moż-
na z pożądliwością oglądać, lub którego się po prostu używa. „Po-
większa się cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, któ-
rych twarzy nie poznała własna matka, godząc się lub ulegając pre-

                                                 
35 Por. Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na placu przy Kościele 

p.w. Ducha Świętego, Koszalin 1.06.1991, [w:] Dekalog, Pelplin 1991, s. 26. 
36 Tamże, s. 28. 
37 Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 27,  
38 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 

współczesnym Gaudium et spes, nr 19, [w:] AAS 58 (1966) 1025-1115. 
39 Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na stadionie. Olsztyn 

06.06.1991, [w:] Dekalog, s. 205. 
40 Por. Jan Paweł II, Orędzie na XVIII Dzień Środków Społecznego Przekazu. 

Rzym 24.05.1984, [w:] Dekalog, s. 266-268. 
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sji, aby im zabrano życie, zanim jeszcze się narodzą”41. Jest to dra-
mat przerażający w swej moralnej, ludzkiej wymowie. Człowiek 
bywa niewinnie zabijany, torturowany, dręczony, zagrożony przez 
drugiego człowieka. We współczesnym świecie zauważa się nie-
ustający wzrost przypadków przerywania ciąży, wszelkich mani-
pulacji genetycznych jako niezgodnych z szacunkiem dla istoty 
ludzkiej i z godnością rodzicielstwa42.  

Istnieje jeszcze wiele innych zagrożeń, przed którymi stoi 
człowiek. Przejawem rozprzestrzeniającej się we współczesnym 
świecie kultury śmierci jest zjawisko eutanazji, która wbrew pozo-
rom, jest działaniem wymierzonym przeciw człowiekowi. Jest po-
zbawieniem życia niewinnego człowieka, jest więc zabójstwem. 
Eutanazja jest wyrazem przedmiotowego traktowania człowieka i 
nieliczeniem się z godnością osoby ludzkiej. Żadna choroba, nawet 
najcięższej postaci, nie może pozbawić człowieka godności ludz-
kiej, bowiem nie może on przestać być człowiekiem. Człowiek 
stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże oraz jest wezwany do 
uczestnictwa w życiu Bożym. Legalizacja eutanazji otwiera nieobli-
czalnie szerokie możliwości nadużyć, służących eliminacji ze społe-
czeństwa ludzi chorych i starszych. „Przez eutanazję w ścisłym i 
właściwym sensie, należy rozumieć czyn lub zaniedbanie, które ze 
swej natury lub w intencji działającego powoduje śmierć w celu 
uniknięcia wszelkiego cierpienia. Eutanazję należy zatem rozpa-
trywać w kontekście intencji oraz zastosowanych metod”43. Każdy 
jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, które od Niego 
otrzymał. Bóg pozostaje najwyższym Panem życia i śmierci, a prze-
cież życie człowieka to wielki skarb44. 

 

                                                 
41 Jan Paweł II, Radom 04.06.1991, [w:] Dekalog, s. 125. 
42 Por. E. Sztafrowski, Chrześcijańskie małżeństwo, Warszawa 1985, s. 303-308. 
43 EV, 65. 
44 KKK, 2324. 
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Podsumowanie 
Na podstawie przeprowadzonych analiz dotyczących kwestii 

autorytetu rodzicielskiego i zagrożeń z nimi związanych, można 
stwierdzić, że poważnym problemem wielu współczesnych rodzin 
są patologie, zwłaszcza alkoholizm, a także narkomania, konflikty 
z prawem oraz przemoc w rodzinie. Zjawiska te również przyczy-
niają się do ubożenia rodzin, ale w jeszcze większym stopniu od-
działywują destrukcyjnie na wzajemne relacje między członkami 
rodziny. Propagowanie konsumpcyjnego stylu życia, uznawanie 
przyjemności za wartość najwyższą i negowanie podstawowych 
norm moralnych najsilniej oddziaływują na dzieci i młodzież. To 
właśnie dzieci i młodzież stają się najbardziej uległymi i zarazem 
bezbronnymi ofiarami upadku autorytetu rodziny we współcze-
snym świecie. Problem dotykający jednego z członków rodziny 
bardzo łatwo przeradza się w problem całej rodziny.  
 

Summary 
The authority of parents towards present-day threats. 
This article reveals the authority of parents towards present-

day threats. The paper has addressed issues such as the concept of 
parental authority, causes and effects of the loss of authority, dys-
functions of the modern family. 

Family fulfils an indispensable role in the transmission of life, 
and thus it affects the biological continuity of human society. It is 
the beginning and the foundation of every human community, it 
fulfils the most responsible social service. It is, therefore, a valuable 
community for both society and the state. For each individual, the 
family is a guarantee of the meaning and value of life, guarantee of 
love and the development, however only if he has provided certain 
conditions and the corresponding rights to whether it is correct or 
wrong family, whether it is healthy or dysfunctional family. Each 
family imprints its mark on the baby: good or bad. It equips a hu-
man with patterns of behaviour, which he more or less faithfully 
will repeat throughout his life. 

A major problem in many families today are pathologies, espe-
cially alcoholism, and drug addiction, conflicts with the law and do-
mestic violence. These phenomena also contribute to the impoverish-
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ment of families, but even more destructively affect the relationships 
between family members. Promoting consumer lifestyle, recognition 
of pleasure as the highest value and the denial of basic moral norms 
most strongly affect children and young people. This is why children 
and young people are the most docile and at the same time helpless 
victims of the collapse of the authority of the family in the modern 
world. Problem affecting one of the members of the family, it is very 
easily turn into a problem of the whole family. 
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Współczesne konteksty władzy 

 
Wstęp 
Celem artykułu jest analiza wybranych kulturowych aspek-

tów działalności lidera społecznego w kontekście procesów spra-
wowania władzy. We współczesnym, demokratycznym społeczeń-
stwie i demokratycznej kulturze różnorodne podmioty posiadające 
określony zakres władzy nie muszą przynależeć do kręgu osób ofi-
cjalnie rządzących w państwie. Liderzy, coraz częściej obejmujący 
przywództwo w ramach rozmaitych obszarów życia społeczno-
kulturowego, dzisiaj stanowią dla obywateli znaczącą alternatywę 
wobec legalnych elit politycznych i rządowych. Kompetentny, ob-
darzony autorytetem lider może podnieść poziom funkcjonowania 
danej wspólnoty lokalnej, wypromować nowy ruch społeczny, 
zmienić układ sił na scenie politycznej, uczynić efektywnymi dzia-
łania określonej organizacji, instytucji lub przedsiębiorstwa. Dzia-
łania liderów wpisują się w permanentny spektakl władzy jaki to-
czy się przed oczami widza – przeciętnego obywatela. Ważnym 
elementem teatru władzy jest kreowanie (nie zawsze adekwatnego 
do rzeczywistości) wizerunku lidera, stąd w konkluzjach artykułu 
znajdą się refleksje dotyczące estetyki i etyki władzy w perspekty-
wie aktualnych realiów kultury. 

 
1. Lider we współczesnej demokracji 
Współczesna, umasowiona kultura kreuje nowe formaty lide-

rów społecznych. Dzisiaj – inaczej niż we wcześniejszych wiekach – 
lider traktowany jest jako postać znajdująca się bliżej przeciętnego 
obywatela i jego potrzeb niż przedstawiciele oficjalnie rządzącej 
władzy. „Z punktu widzenia kształtującej się cywilizacji informa-
cyjnej jest to typowy model przywódczy; jest on swoistym ogni-
wem łączącym społeczności z klasycznym przywództwem z funk-
cjonowaniem partycypatywnym jednostki. Lider pełni rolę w 
kształtowaniu oblicza grup mniejszościowych, struktur kulturo-
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wych i subkulturowych […]”1. Liderem często zostają jednostki, 
które nie widziały możliwości skutecznego funkcjonowania w ra-
mach tradycyjnie ujmowanej demokracji przedstawicielskiej. 
Zwłaszcza jeśli obszar jej działalności dotyczył spraw początkowo 
mających zasięg i znaczenie lokalne, bez odniesień do skali makro-
społecznej. O szczególnej roli i znaczeniu lidera mówimy zazwy-
czaj w kontekście działalności wszelkich „oddolnych” inicjatyw 
zbiorowych, a przede wszystkim ruchów społecznych. Warto za-
tem w tym miejscu zwrócić naszą uwagę na postać lidera kierują-
cego ruchem społecznym.  

Każdy ruch społeczny jest specyficznym działaniem zbioro-
wym, który trudno poddaje się kompleksowym badaniom porów-
nawczym, bowiem jest on indywidualnym bytem spontanicznie po-
wołanym do życia jako odpowiedź na konkretną sytuację społeczną 
czy zjawisko kulturowe. „Gdy ruch społeczny rozpoczyna działal-
ność, otwiera się ważna rola mobilizująca, koordynująca, organizująca 
dla przywódcy ruchu. W znacznej liczbie ruchów społecznych bardzo 
wcześnie pojawia się jakaś postać centralna: przywódca”2, który dzię-
ki swemu autorytetowi i charyzmie zdolny jest skonsolidować wokół 
określonego programu grupę zwolenników. Wszelkie ruchy społecz-
ne łączy ukierunkowanie na pewien z góry zakreślony, wyraźny cel 
działań, jakim będzie finalnie osiągnięcie konkretnej zmiany społecz-
nej3. Współcześnie powszechnie znane opinii publicznej są np. kultu-
rowe ruchy anty- czy alterglobalistyczne lub koncentrujące swoją ak-
tywność wokół ochrony środowiska naturalnego. Często ich działal-
ność zyskuje znaczenie również w sferze polityki. Liderzy takich ru-
chów stają się ważnymi uczestnikami gry politycznej. „Ruchy spo-
łeczne zmierzają do zmian społecznych, ale zmiany, o które chodzi 
mogą mieć bardzo różny charakter […] Ruchy reformatorskie […] 
pragną dokonać modyfikacji zastanych sposobów postępowania, w 
szczególności przez zmianę norm regulujących postępowanie wła-
                                                 

1 A. Chodubski, Cywilizacyjne formy przywództwa [w:] L. Rubisz, K. Zuba 
(red.), Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, Wydawnictwo Adam Mar-
szałek, Toruń 2005, s. 59. 

2 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 
2005, s. 171. 

3 P. Sztompka, op. cit., s. 158. 



409 
 

ściwe lub pożądane […] Ruchy rewolucyjne […] zmierzają do zmian 
najbardziej fundamentalnych, dotyczących podstawowych zasad po-
rządku społecznego […]”4. Bywa, iż liderzy takich inicjatyw stają się 
rzeczywistą konkurencją dla przedstawicieli oficjalnego, legalnego 
aparatu politycznego danego społeczeństwa. Szczególnie w sytuacji, 
gdy charyzmatyczny lider opozycji wstępuje w rolę trybuna ludowe-
go przemawiającego w imieniu niezadowolonych obywateli, a na-
stępnie staje się politycznym przewodnikiem dla wielu z nich.  

Liderem może być również podmiot nie związany z działal-
nością społeczną czy polityczną, lecz sprawujący przywództwo w 
sferze gospodarki i biznesu. Liderzy organizacji funkcjonujących w 
realiach umasowionej kultury stoją w obliczu wyzwań jakie niesie 
współczesna era społeczeństwa wiedzy. A. Sitko-Lutek w tekście 
pt. Organizacja przyszłości oparta o globalnych liderów i globalną kulturę 
wskazuje (przywołując analizy P. Bate) pięć wymiarów kulturowe-
go przywództwa, a tym samym pięć typów liderów działających w 
przestrzeni kulturowej (a co za tym idzie – w kulturze organizacyj-
nej) danej organizacji. Są to:  

• lider ideowy, kreujący nowe pomysły; 
• lider polityczny, nadający znaczenia podjętym działaniom; 
• lider etyczny, kształtujący standardy aktywności; 
• lider działający, odpowiadający za kwestie praktyki działań; 
• lider formujący, budujący optymalne struktury organizacji5. 
Liderzy biznesu to często osoby, które w swojej aktywności zawo-

dowej odniosły spektakularny, przemawiający do zbiorowej wyobraźni 
sukces. Niekiedy taki lider staje się najistotniejszym życiowym punktem 
odniesienia dla zdeterminowanych jednostek pragnących powtórzenia 
lub przebicia jego sukcesów. Szczególnie młodzi adepci biznesu, stojący 
u progu kariery, rozwijający własne przedsiębiorstwa gotowi są utożsa-
miać postać lidera z ekonomicznym guru, którego wskazówki niechyb-
nie pomogą osiągnąć pożądane zyski finansowe danego przedsięwzię-
cia. Próbując skonstruować „typ idealny” lidera organizacji S. Smoleński, 

                                                 
4 Tamże, s. 161. 
5 A. Sitko-Lutek, Organizacja przyszłości oparta o globalnych liderów i globalną 

kulturę, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref31_full.html, z dn. 
22.02.2014. 
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powołując się w swojej pracy na wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 
studentów zarządzania, wskazuje katalog cech, jakimi charakteryzuje się 
– zadaniem osób ankietowanych – skuteczny lider zespołu. „Jak wy-
obrażają sobie lidera […] studenci stacjonarnych studiów menedżer-
skich? Lidera określono jako <<osobę nietuzinkową, o otwartym umy-
śle, wysokich umiejętnościach interpersonalnych, obdarzoną zdolno-
ściami przywódczymi, świadomą swoich możliwości […]>>”6. Lider 
potrafi inspirować, zachęcać do działań, perswadować określony kieru-
nek poczynań – szczególnie w sytuacji, gdy obdarzany jest w swoim 
otoczeniu niekwestionowanym autorytetem. 

 
2. Autorytet lidera 
Autorytet, zgodnie z łacińskim źródłem tego pojęcia (auctori-

tas), łączy się z powagą bądź wysokim znaczeniem społecznym, 
przypisywanym określonej jednostce, grupie czy instytucji funk-
cjonującej w danej wspólnocie. W poszczególnych grupach, klasach 
czy warstwach społecznych (lub też w holistycznie ujmowanej 
zbiorowości) wskazać możemy różnorodne autorytety. W rozpo-
wszechnionych typologiach naukowych wyróżnia się od kilku do 
kilkunastu rodzajów autorytetu (m. in. autorytet wewnętrzny i ze-
wnętrzny, autorytet ujarzmiający i wyzwalający, autorytet wymu-
szony i rzeczywisty, autorytet uznawany i odczuwany, autorytet 
moralny i intelektualny etc.). Szczegółowa charakterystyka każdego 
z nich wykracza poza ramy rozważań zakreślonych w tytule arty-
kułu. Należy jednak podkreślić w tym miejscu, iż „wszystkie ro-
zumienia autorytetu zawsze odnoszą go do elementu wpływu w 
relacjach dwustronnych […] Jest to więc zarówno zbiór określo-
nych cech osobowościowych […] jak i swoista relacja interperso-
nalna, w której następuje wymiana między podmiotami, stanowią-
ca mechanizm autokreacji. Przy czym, wymiana ta jest skuteczna 
wówczas, gdy relacje te są nasycone pozytywnymi emocjami […] 
dla obu stron relacji”7.  

                                                 
6 S. Smoleński, Lider zespołu, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organi-

zacyjnego, Bydgoszcz 2002, s. 134. 
7 E. Wysocka, Młodzież a autorytety: analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifi-

kacje. Funkcjonowanie autorytetów w życiu codziennym młodzieży szkół średnich a 
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Dla naszych analiz najbardziej cenna jest klasyfikacja obejmu-
jąca autorytety instytucjonalne oraz osobowe, które tutaj stanowić 
będą przedmiot szczególnego zainteresowania. Autorytet osobowy 
koresponduje z funkcją modela, od którego dana jednostka przej-
muje określony sposób myślenia, zachowania lub pewną postawę 
społeczną8. Powaga lub uznanie autorytetu osobowego kształtuje 
się w związku z cenionymi w społeczeństwie wartościami, których 
reprezentantem bądź realizatorem jest obdarzany autorytetem 
podmiot. W każdej wspólnocie (szczególnie zaś na jej szczeblu lo-
kalnym) personalne „autorytety […] są silnie zakorzenione w co-
dziennym i odświętnym życiu społeczności […] Pełnią rolę lide-
rów, a ich postawy stanowią wzorce dla innych członków społecz-
ności”9. Społeczną rolę i znaczenie autorytetu osobowego można 
wyjaśnić odwołując się do pokrewnego łacińskiego terminu augere 
– denotowanego jako „powiększać”, który „wskazuje to, że ludzie 
posiadający autorytet wzmacniają, potwierdzają i sankcjonują dany 
kierunek działania lub myślenia”10. Inaczej mówiąc, sprawują oni 
swoistą władzę wobec członków danej wspólnoty, „legitymując” 
swoją osobą konkretne wybory i drogi życiowe jej członków.  

 
3. Autorytet a władza lidera 
Jaki związek zachodzi pomiędzy autorytetem a władzą? G. 

Sartori, klasycznym dziele Teoria demokracji, wyjaśnia tę relację w 
następujący sposób: „autorytet jest formą władzy lub wpływu, wy-
nikającą ze spontanicznej inwestytury i zawdzięczającą swą sku-
teczność temu […] że jest się akceptowanym”11. Należy w tym 
miejscu doprecyzować również samo pojęcie władzy, która – 
zgodnie z powszechnie przyjmowanym w socjologii ujęciem M. 
Webera – rozumiana jest jako zdolność danego podmiotu do kon-

                                                                                                                         
religijność [w:] J. Sieradzan (red.), Mit autorytetu – autorytet mitu, Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 288. 

8 E. Wysocka, op. cit., s. 288. 
9 J. Bartkowski, Autorytety i życie lokalne [w:] J. Sieradzan (red.), Mit autorytetu – auto-

rytet mitu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 166. 
10 G. Sartori, Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski, D. Grinberg, PWN, 

Warszawa 1994, s. 233. 
11 Tamże, s. 235. 
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trolowania oraz wpływania na działania innych członków wspól-
noty. Autorytet łączy się zatem z możliwością sprawowania swo-
istego władztwa nad innymi aktorami społecznymi. Jak podkreśla 
G. Sartori, „autorytet jest władzą opartą na prestiżu, na poważaniu 
[…] sprawia, że coś zostaje (bądź nie zostaje) zrobione nie na roz-
kaz, lecz pod wpływem <<uprawnionej sugestii>>. Z tego powodu 
wiążemy autorytet z przywództwem, które otrzymuje spontanicz-
ne poparcie”12 wśród członków określonej zbiorowości. Takim po-
parciem cieszy się w danej wspólnocie społeczny lider. Nie powin-
niśmy jednak pomijać faktu, iż znawcy przedmiotu podkreślają, że 
owo społeczne poparcie jest efemeryczne, płynne i czasowo ograni-
czone. Łączy się również z pewną dozą instrumentalizmu, jaki wy-
stępuje w relacjach pomiędzy wspólnotą a liderem. Warto pamię-
tać, że „liderem zostaje się dzięki posiadaniu klientów, ludzi […] 
przed którymi trzeba się rozliczyć”13. Zawiedzione oczekiwania 
klientów nie pozostaną bez konsekwencji. W takiej sytuacji autory-
tet ulegnie dezaktualizacji, zaś lider szybko może być zastąpiony 
przez kogoś innego. 

Społeczny stosunek do autorytetu ulega przeobrażeniom 
zgodnym z wartościami kultury czasów płynnej nowoczesności. 
„Autorytetami stają się ci, którzy <<niosą>> zmiany, a nie ci, któ-
rzy trwają przy dotychczasowych systemach wartości i regułach 
działań”14. Masy społeczne spragnione są nowości, zatem władz-
two nad masami nie jest dane raz na zawsze. Stąd skróceniu ulega 
czas społecznej „kariery” lidera, szczególnie jeśli mamy na myśli 
lidera działającego w obszarze polityki. Obowiązujący w zachod-
nich społeczeństwach „ład demokratyczny powoduje, że model 
przywództwa reprezentacyjnego ulega systematycznemu osłabia-
niu […] istotnymi mechanizmami osłabiającymi model są m. in. 
elekcyjność, kadencyjność władz […] Masowy model przywództwa 
funkcjonujący w XX w. spowodował, że często określa się go mia-
                                                 

12 G. Sartori, op. cit., s. 235. 
13 M. Herman, Elementy przywództwa [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i 

społeczeństwo 2,Scholar, Warszawa 1998, s. 306. 
14 J. Kopka, Jednostka wobec moralności – subiektywna wizja przyszłości [w:] J. 

Mariański, L. Smyczek (red.), Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się 
społeczeństwie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s.63. 
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nem liderskiego. Masowy przywódca – lider ujawnia się na krótki 
czas, w różnym zakresie przewodzi określonym gremiom społe-
czeństwa i ustępuje miejsca na scenie życia społeczno-
politycznego”15. Życie społeczne, jak wiemy, nie znosi próżni, za-
tem jego rolę często przejmuje nowy lider, który zdolny jest prze-
konać do własnych idei spragnione nowego autorytetu tłumy. Jego 
droga do przywództwa może przebiegać według różnorodnych 
schematów (od legalnych procedur politycznych po rewolucyjne 
formy przejęcia władzy), zawsze jednak znaczącą rolę odgrywa 
osobista charyzma pretendenta do pozycji lidera.  

 
4. Charyzma w instrumentarium władzy lidera  
Jednostka obdarzona charyzmą zazwyczaj jest dość łatwo do-

strzegalna na tle innych przedstawicieli danej wspólnoty. Najogól-
niej możemy ją opisać odwołując się do pewnej cechy charaktery-
stycznej dla jej osobowości, „[…] która uchodzi za pozacodzienną, 
z której powodu ocenia się ową osobowość jako obdarzoną mocami 
lub właściwościami […] niedostępnymi innym, albo jako osobo-
wość będącą wzorem dla innych […]”16. Istota charyzmy bywa 
różnorodnie pojmowana. W teologicznych rozważaniach pojawia 
się ona w sakralnym kontekście, który kieruje naszą uwagę w stro-
nę charyzmy proroków czy siły społecznego oddziaływania przy-
wódców religijnych. Dla potrzeb naszych analiz przyjmiemy per-
spektywę oraz aparat pojęciowy socjologii. Dobrym punktem wyj-
ścia dla objaśnienia interesującego nas fenomenu będzie ujęcie P. 
Sztompki. Według niego charyzma oznacza „szczególne, wyjątko-
we talenty, umiejętności, wiedzę, konsekwencję, siłę moralną itp., 
które dostrzeżone zostają i zdefiniowane przez zwolenników jako 
niemal ponadludzkie […] Charyzma jest więc pewną relacją mię-
dzy jednostką a jej […] poplecznikami. Oznacza takie cechy jed-
nostkowe, na które istnieje jakby zapotrzebowanie społeczne, które 
spełniają oczekiwania, współgrają z nastrojami”17 innych członków 

                                                 
15 Chodubski, op. cit., s. 94. 
16 M. Weber, Szkice z socjologii religii, tłum. J. Prokopiuk, H. Wandowski, 

Książka i Wiedza, Warszawa 1984, s. 134. 
17 Sztompka, op. cit., s. 171. 
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wspólnoty. Charyzma posiada zatem szczególne znaczenie w kon-
tekście działań związanych ze zdobyciem i utrzymaniem władzy. 
Należy w tym miejscu podkreślić, iż lider sprawuje swoje przy-
wództwo (w odróżnieniu od oficjalnego władcy powołanego na 
swój urząd w oparciu o obowiązujące przepisy i zgodne nimi z 
procedury) na podstawie społecznych decyzji o charakterze nie-
formalnym. W społecznych procesach kreowania przywódcy cha-
ryzma stanowi swoistą przepustkę do serc innych członków 
wspólnoty. „W aspekcie społecznym charyzma domaga się uznania 
ze strony innych i dopiero, kiedy je zyskuje, nabiera ważności […] 
Podniesienie cech danej osoby do rangi niezwykłości […] ponad-
przeciętności niesie za sobą uznanie prawomocności charyzmy i 
opartego na niej przywództwa […] Charyzmatyczny przywódca 
nie jest zatem wartością autoteliczną, ponieważ, gdy jego magia 
przestaje działać – przestaje być użyteczny i jego prawomocność 
zostaje unieważniona”18.  

Znawcy przedmiotu twierdzą, że charyzma lidera – uczestni-
ka społecznej gry, jest odpowiedzią na specyficzne potrzeby czło-
wieka. Jak stwierdza P. Sztompka: „ludzie współuczestniczą w 
charyzmie, odnajdując satysfakcję w poddaniu się, w uległości, 
bezrefleksyjnym poparciu”19 charyzmatycznej postaci, dzięki której 
jednostkom łatwiej umotywować własne wybory i działania po-
dejmowane w życiu społecznym. („przecież mądrzejsi ode mnie 
takie decyzje mi sugerują”). Podobnie jest z procesem ulegania au-
torytetom. Trafnie komentuje ten problem G. Indulski: „niewątpli-
we jednym z aspektów przywództwa jest autorytet – rzecz […] de-
ficytowa jak mało która. […] natura ludzka już taka jest, że para-
doksalnie chętnie scedowalibyśmy odpowiedzialność za swój byt 
na kogoś innego, że pomimo zjawiska obalania autorytetów, tych 
autorytetów poszukujemy”20. 

 
                                                 

18 M. Augustyniak, P. Poleszuk, Typy idealne panowania. Założenia epistemolo-
giczne i metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
Olsztyn 2010, s. 210. 

19 P. Sztompka, op. cit., s. 171. 
20 G. Indulski, Jeśli nie przywódca, to kto? [w:] T. Bodio, (red.), Przywództwo po-

lityczne, Elipsa, Warszawa 2001, s.196-197. 
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5. Rola lidera w grze społecznej 
Charyzma lidera jest jednym z czynników przesądzających o 

powodzeniu jego działań na scenie życia społecznego. Przekłada 
się ona na zasięg jego popularności i władzy w ramach społecznej 
gry. Pojęcia „scena” oraz „gra” są terminami kierującymi naszą 
uwagę w stronę klasycznej koncepcji amerykańskiego socjologa E. 
Goffmana, funkcjonującej w socjologii pod nazwą „ujęcia drama-
turgicznego”21. Zgodnie z tym podejściem świat społeczny może-
my opisać stosując metaforę odwołującą się do języka i reguł teatru, 
na którego scenie aktorzy społeczni odgrywają określone role, pró-
bują zjednać odbiorców swoją grą i w efekcie zdobyć przychylność 
publiczności. Z perspektywy ujęcia dramaturgicznego istotne zna-
czenie ma teza językoznawców, zgodnie z którą „auctoritas […] tak 
w świecie antycznym, jak i w naszych czasach, miał wiele wspól-
nego z kreacją i odgrywaniem roli. Autorytetu bowiem nie można 
po prostu mieć […] trzeba go za pomocą działań, gestów i słów 
wykreować […]”22, stosując obowiązujące w danej zbiorowości re-
guły, kody i symbole społeczno-kulturowe. Warto zatem w tym 
miejscu zinterpretować społeczno-kulturową rolę lidera odwołując 
się do paradygmatu badawczego zaproponowanego przez E. 
Goffmana.  

Ujęcie dramaturgiczne, przedstawiając wszelkie interakcje 
społeczne jako rodzaj teatralnej gry, pozwalana nam opisać ten 
fragment sceny, na której odgrywany jest spektakl władzy. W każ-
dych warunkach społeczno-kulturowych, jak wyjaśnia S. Filipo-
wicz, „teatralizacja była warunkiem sine qua non sprawowania wła-
dzy […] zaś spektakl władzy jest niezbędnym elementem infra-
struktury społecznego ładu. Jest nieodzowny, choć nie zawsze 
uświadamiamy sobie jego wagę – teatr staje się bowiem światem 
[…] ma pewne walory inicjujące – to w jego ramach konkretyzuje 
się społeczny porządek. Spektakl władzy jest więc koniecznym wa-

                                                 
21 Por. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-

Śpiewak, P. Śpiewak, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000. 
22 T. Mojsik, Auctor i Actor od etymologii do komunikacji społecznej i z powrotem 

[w:] J. Sieradzan (red.), Mit autorytetu – autorytet mitu, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu w Białymstoku, Białystok 2009, s.12-13. 
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runkiem społecznej organizacji”23. Cechy, reguły, przebieg owego 
spektaklu są determinowane w sposób kulturowy. To wyjaśnia 
nam zaskakujące niekiedy specyficzności, których możemy do-
świadczać w spektaklach rozgrywanych w odmiennych kulturowo 
wspólnotach społecznych (tytułem egzemplifikacji przywołajmy 
choćby odmienne oblicza politycznych kampanii wyborczych 
zróżnicowanych ze względu na reguły i standardy kultury poli-
tyczno-prawnej danej zbiorowości). Wszędzie jednak spektakl wła-
dzy, w jakim uczestniczy społeczeństwo, „ma umożliwić kontrolę 
zachowań, uczyć szacunku […] jest odgrywany permanentnie. Nie 
ma w nim żadnych przerw […] dramatyzacja oznacza <<zagęsz-
czenie>> czy też <<intensyfikację>> rzeczywistości, to dzięki niej 
mają powstać ramy, w których pomieści się zbiorowe działanie24. 
Aby zapewnić sobie realizację obranych celów, również lider staje 
się jednym z uczestników spektaklu władzy.  

Rola lidera (szczególnie zaś lidera politycznego) jest jedną z 
wielu ról odgrywanych w ramach spektaklu władzy. Sukces lidera 
zależy m.in. od przyswojenia oraz umiejętnego odgrywania reguł 
publicznego rytuału wykształconego w danych okolicznościach 
społeczno-kulturowych, a niekiedy od umiejętnego zakwestiono-
wania części z nich. Współczesny lider – jak wiemy – częściej po-
ciąga za sobą tłumy nie z powodu tego, co propaguje, lecz jak pro-
paguje. Z tego powodu nie możemy w tym miejscu pominąć pro-
blemu estetyki władzy lidera.  

Działania lidera w każdym obszarze życia społecznego, kre-
owanie jego roli i znaczenia, w tym również zbiorowego uznania 
jego charyzmy, coraz częściej we współczesnych realiach wsparte 
jest profesjonalną pomocą ze strony specjalistów w zakresie kształ-
towania wizerunku oraz marketingu politycznego. Znawcy 
przedmiotu twierdzą, że „zdobyć charyzmę to znaczy trafić w […] 
społeczne oczekiwania. Jak sformułował to w postaci paradoksu 
pewien polityk: jestem ich przywódcą, a więc idę za nimi. Konstru-
owanie charyzmy na zamówienie przez speców od public relations 
polega właśnie na takim modelowaniu wizerunku, sposobu mó-

                                                 
23 S. Filipowicz, Mit i spektakl władzy, PWN, Warszawa 1988, s. 223-224. 
24 Tamże, s. 224. 
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wienia, zachowania, a także treści wypowiedzi […] aby trafić w 
nastroje […]”25 oraz oczekiwania potencjalnych zwolenników. Kre-
owanie odpowiedniego wizerunku stanowi jedno z podstawowych 
wyzwań w całościowo ujmowanym procesie społecznego potwier-
dzenia roli charyzmatycznego lidera. Przy czym, warto podkreślić, 
iż „mówiąc o potwierdzeniu charyzmy, wchodzimy w obszar so-
cjotechniki i skuteczności władzy, w którym następuje wybór środ-
ków służących jej ugruntowaniu”26 w celu sprostania społecznym 
nadziejom, oczekiwaniom i potrzebom, zaś w ostatecznym efekcie 
w celu osiągnięcia, utrzymania bądź podniesienia określonej pozy-
cji w hierarchii władzy.  

 
6. Estetyka a ekspansja władzy lidera 
W realiach współczesnej kultury (propagującej kult sukcesu, 

kult młodości, kult piękna etc.) rola lidera wymaga nieustannej 
dbałości o każdy fragment społecznego wizerunku, który potwier-
dzać będzie ponadprzeciętność, a nawet wyjątkowość osoby lidera. 
Od jego kompetencji autopromocyjnych zależy pomyślność lub 
brak pomyślności w odgrywanym spektaklu władzy. Lider kreuje 
swój wizerunek poprzez zabiegi określane językiem psychologicz-
nym jako „kierowanie wrażeniem” odbiorców. Szczególne znacze-
nie tego rodzaju działania mają w przypadku aktywności lidera 
politycznego. „Autoprezentacja polega na selektywnym odsłania-
niu siebie […] aby uzyskać lub zwiększyć aprobatę otoczenia spo-
łecznego […] W warunkach publicznych, na wiecu, podczas debaty 
telewizyjnej, konferencji prasowej czy oficjalnych spotkań polityk 
często świadomie, pod wpływem instrukcji ekspertów, <<kieruje 
wrażeniem>> audytorium”27, korzystając z artefaktów ściśle zwią-
zanych ze swoją powierzchownością. Jak wiemy, zewnętrzne cechy 
jednostki bywają atutem lub przeszkodą w grze politycznej. Stąd 
nacisk na estetyczny wymiar działań przywódcy.  

                                                 
25 P. Sztompka, op. cit., s. 171. 
26 M. Augustyniak, P. Polaczuk, op. cit., s. 210. 
27 A. Bronowicka, A. Głębocka, Przewodzenie polityczne. Perspektywa psychologii 

politycznej [w:] L. Rubisz, K. Zuba (red.), Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywi-
stość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 57. 
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Ugruntowując swoją pozycję, lider sięga do kulturowych kano-
nów estetycznych danej wspólnoty. Oczywiście, nie jest wynalazkiem 
współczesności ich wykorzystywanie dla realizacji założonych celów. 
Wyjątkowość lidera, niekiedy podkreślana aureolą nadzwyczajności, 
zostanie społecznie zaaprobowana, o ile będzie uformowana zgodnie z 
aktualnymi trendami kulturowymi. W ten sposób przywódca kreuje 
siebie jako postać uosabiającą najbardziej pożądane estetyczne wzorce 
umasowionej kultury. W ramach obowiązującej konwencji kulturowej, 
gloryfikującej piękno i sukces, „estetyka tworzy pewną aurę umożli-
wiającą sprawowanie władzy […] ekspansja pewnej estetyki oznacza 
zarazem ekspansję polityczną – dokonuje się zawsze za pośrednictwem 
określonych form plastycznych, form muzycznych, znajduje swój wy-
raz w specyficznej retoryce, kostiumach, gestach, dekoracjach, jest więc 
obecna na każdym kroku”28. Staje się zatem uniwersalnym czynnikiem 
wzmacniającym siłę perswazji danego przywódcy, a co za tym idzie – 
wzmacniającym jego władczą pozycję oraz posiadany autorytet. 

 
7. Uwagi końcowe – estetyka a etyka władzy 
Podsumowując nasze rozważania warto podkreślić fakt, iż 

umacnianie autorytetu i charyzmy lidera w ramach spektaklu władzy 
równocześnie skutkuje wysokimi oczekiwaniami społecznymi wzglę-
dem kondycji moralnej, jaką ma się on charakteryzować. W ten sposób 
estetyka władzy styka się w pewnym zakresie z obszarem etyki. W 
przekonaniu opinii społecznej lider powinien podejmować etycznie 
nienaganne działania i zachowania w każdych okolicznościach życia 
zbiorowego. W aktualnych realiach demokratycznej kultury jest to 
kwestia mająca ogromne znaczenie, gdyż „społeczeństwa demokra-
tyczne oczekują od swych przywódców bardziej skrupulatnego prze-
strzegania norm etycznych niż ma to miejsce w stosunku do zwykłych 
obywateli […] Przywódca ma być wzorem moralnym dla obywateli, a 
jego życie prywatne bacznie obserwowane jest z tego właśnie punktu 
widzenia”29. Niestety, w dzisiejszym społeczeństwie nader często oka-
zuje się, że decyzje i działania poczynione w ukryciu, w prywatnej czy 

                                                 
28 S. Filipowicz, op. cit., s. 225. 
29 J. Wiatr, Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008, s. 154. 
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rodzinnej sferze egzystencji, odsłaniają inne oblicze lidera niż wizeru-
nek kreowany na potrzeby teatru władzy (o czym często donoszą ma-
sowe media, informując opinię publiczną o rozmaitych skandalach i 
aferach przypisywanych danej jednostce). W takim przypadku, autory-
tet przywódcy ulega szybkiej erozji, a on sam ustępuje miejsca nowym 
kandydatom na społecznych liderów. 

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z 

problematyką autorytetu i charyzmy lidera działającego w realiach 
współczesnych zbiorowości demokratycznych. Liderzy umasowio-
nego społeczeństwa, aby skutecznie uczestniczyć w rytuałach i te-
atrze władzy, kształtują swój wizerunek oraz sposób funkcjonowa-
nia zgodnie z aktualnymi kodami, regułami i symbolami kultury. 
W strukturze artykułu wyróżniono dwie części. W pierwszej z nich 
autor analizuje powiązania zachodzące między autorytetem, wła-
dzą i charyzmą, natomiast drugi fragment dotyczy estetyki władzy 
oraz relacji pomiędzy kulturowo determinowaną estetyką władzy a 
kwestią etyki w działaniach lidera. 

 
Summary 
Contemporary contexts of power, or authority and cultural status of 

leadership in a democratic society 
The paper presents selected issues connected with problems 

of authority and charisma of a leader acting in the realities of 
modern democratic community. The leaders of the mass society to 
effectively participate in the rituals and the theater of power, shape 
its image and way of functioning in accordance with current codes, 
rules and symbols of culture. The structure of the article will be 
highlighted two parts. In the first, the author analyzes the close 
links between the authority, power and charisma, the second part 
relates to aesthetics of power and the relationship between 
culturally determined aesthetics of power and question of ethics in 
the activities of the leader. 
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Marta Misiewicz (UŚ) 
 

Sportowiec – idol czy autorytet? 
 

Wprowadzenie 
Marketing sportowy, znany i ceniony za oceanem, jest coraz 

bardziej popularny także w Polsce. Przy stopniowym upadku tra-
dycyjnych autorytetów– to sportowiec jest dziś nośnikiem pew-
nych cech i wartości, którymi firmy coraz częściej zachęcają do za-
kupu swoich produktów i usług. Sportowców szanujemy nie tylko 
za radość, jaką dają osiągając sukcesy ale także za wolę walki i 
dawne, tradycyjne cnoty, którymi powinni się odznaczać. Wybitni 
sportowcy sami są często silnymi markami, które swoje cechy cha-
rakterystyczne przenoszą na firmę, przyciągając do niej klientów. 
Poprzez sport można dziś zbudować świadomość marki i sprawić, 
że emocjonalne przywiązanie do niej będzie tak silne, jak nigdy 
wcześniej.  

 
1. Marketing sportowy 
Aby odpowiednio pojmować relacje pomiędzy sportem a 

marketingiem, należy zwrócić uwagę na dwa typy koncepcji mar-
ketingu sportu:1 

1) Marketing przez sport (marketing though sport), gdzie sport 
pojmowany jest przedmiotowo- jako narzędzie marketingowe firmy, 
wykorzystywane w działaniach promocyjnych. Ten typ realizowany 
jest zarówno przez firmy zajmujące się produkcją sprzętu, czy ubioru 
sportowego, jak i takie, których produkty nie mają ze sportem nic 
wspólnego. 

2) Marketing sportu (marketing of sport), gdzie sport 
traktowany jest podmiotowo i oznacza działania marketingowe 
prowadzone przez podmioty takie jak kluby, związki sportowe, 
organizatorów lig, czy poszczególnych sportowców.  

                                                 
1 A. Sznajder., Marketing sportu, wyd. 2. zm., Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 2012, s. 25-27  
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Oczywiście obie te koncepcje są ze sobą mocno powiązane, bo-
wiem przykładowo wykorzystanie przez firmę w reklamie wizerunku 
sportowca, z punktu widzenia firmy będzie „marketingiem przez 
sport”, natomiast z punktu widzenia sportowca będzie „marketingiem 
sportu”, prowadzonym na najniższym szczeblu2. 

W niniejszym artykule autorka skupi się jednak na pierwszej 
koncepcji – a więc prowadzeniu działań marketingowych z użyciem 
sportu. Wyróżnia się trzy główne formy promocji poprzez sport – re-
klamę, sponsoring i promocję sprzedaży (promocje uzupełniającą). W 
reklamie można wykorzystać sport lub sportowca po pierwsze, jako 
część przekazu reklamowego, po drugie zaś jako medium reklamy – w 
tym wypadku może to być konkretna impreza, obiekt, a także stroje 
czy sprzęt sportowców. Ludzie związani ze sportem najczęściej wystę-
pują w typie reklamy, zwanym rekomendacją – albo jako osoba znana i 
lubiana, idol, który poleca szerokiej publice dany produkt czy dzieli się 
swoimi wrażeniami z jego użytkowania, albo w podwójnej roli – jako 
idol a zarazem osoba kompetentna, specjalista z danej branży (dotyczy 
to głównie produktów przynajmniej częściowo ze sportem związanych 
– sprzętu, odzieży, napojów energetycznych). Zarówno z punktu wi-
dzenia reklamodawcy jak i sportowca najbardziej logicznym wydaje się 
być skupienie się bądź to na reklamowaniu jednego segmentu produk-
tów, bądź skupienie się na określonych markach, tak aby wizerunek 
sportowca i marki pozostał spójny a reklama mogła być efektywna. 
Warto wspomnieć także o koncepcji ambasadora marki, gdzie sporto-
wiec – ambasador, zazwyczaj otrzymuje od firmy jakiś produkt do 
długotrwałego użytkowania lub dostaje go po specjalnej, niższej cenie, 
prowadząc jednocześnie tzw. marketing szeptany na rzecz firmy3.  

Aby reklama z wykorzystaniem sportowca była efektywna nale-
ży przed podjęciem decyzji zwrócić uwagę na trzy główne czynniki:4  

1) właściwe powiązanie produktu ze sportem jako takim – tak 
aby reakcja konsumentów była pozytywna, 

                                                 
2 Tamże, s. 33 
3 A. Sznajder., Marketing sportu, wyd. 2. zm., Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 2012, s. 27-34 
4 Tamże, s.30 
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2) powiązanie produktu z konkretną dyscypliną sportu – 
odpowiedź na pytanie, czy w ogóle jest ono potrzebne i 
uzasadnione, 

3) wybór dyscypliny sportu, gdzie bierze się pod uwagę między 
innymi zgodność kojarzenia produktu z daną dyscypliną sportu. 

Bardzo ważne jest także odpowiednie dobranie dyscypliny 
sportu do promowanego produktu, czy marki. Należy pamiętać o 
tym, że każda dyscyplina niesie za sobą pewne cechy, które mogą 
być transferowane na produkt. (patrz Tab.1.)  

 
Tab.1. Cechy dyscyplin sportu przenoszone na promowany 

produkt/markę. 
Dyscyplina sportu Cechy charakterystyczne 
Bilard Prestiż, estetyka, technika, precyzja 
Boks Siła, determinacja, nieugiętość 
Formuła 1 Dynamika, szybkość, nowoczesność 
Golf Prestiż, estetyka, precyzja, eksklu-

zywność 
Kolarstwo Szybkość, wytrzymałość, nowe 

technologie 
Lekkoatletyka Szybkość, zdrowie, wytrzymałość 
Piłka nożna Komunikacja, popularność, technika 
Podnoszenie ciężarów Siła, wytrwałość, determinacja 
Źródło: M. Datko., Sponsoring sportowy [w]: pod red. H.Mruka, Mar-

keting sportowy. Możliwości, szanse, korzyści, zagrożenia. Wydawnic-
two PRODRUK. Poznań 2003, za: Iwan B., Nowe trendy w marketingu 
sportowym, [w]: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Zeszyty Na-
ukowe SGGW w Warszawie, Nr 3 (52) 2010, s. 360 

O dużym znaczeniu sportowców w dzisiejszej reklamie może 
świadczyć także ranking najcenniejszych gwiazd reklamy mie-
sięcznika Forbes, gdzie w pierwszej 10 mamy aż 6 sportowców. 
(patrz Tab.2.) 

Tab.2. Najcenniejsze gwiazdy polskiego show-biznesu. 
Pozycja 
2013 

Imię i nazwisko Pozy-
cja 
2012 

Profesja Wycena re-
klamodaw-
ców (PLN) 

1 Robert Lewandow- 3 Piłkarz 1 057 000 
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ski 
2 Marek Kondrat 2 Aktor 950 000 
3 Jerzy Owsiak 16 Społecznik 858 000 
4 Agnieszka Rad-

wańska 
1 Tenisistka 764 000 

5 Anja Rubik 23 Modelka 742 000 
6 Kuba Wojewódzki 10 Showman 735 000 
7 Jakub Błaszczy-

kowski 
5 Piłkarz 735 000 

8 Zbigniew Boniek 35 Działacz 
sportowy 

716 000 

9 Jerzy Janowicz - Tenisista 662 500 
10 Caroline Wozniacki 19 Tenisistka 610 000 

 
Źródło: 100 najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu 2013, [dostęp 

online 17.03.2014, http://100najcenniejszychgwiazd.forbes.pl/] 
 
Także druga z form powiązania biznesu ze sportem – sponsoring, 

jest coraz bardziej popularnym narzędziem marketingowym firmy. 
Określany jako jedna z najmniej inwazyjnych form promocji jest szeroko 
akceptowany i doceniany przez konsumentów.  

Sponsoring to wspieranie finansowe, rzeczowe lub usługowe w 
celu osiągnięcia obopólnych korzyści. Głównym polem aktywności 
sponsorów jest dziś właśnie sport. Wyróżnia się trzy zasadnicze formy 
sponsoringu: wspieranie konkretnych, indywidualnych sportowców, 
sponsorowanie klubu lub związku sportowego oraz sponsorowanie 
szczególnego wydarzenia sportowego lub pewnej serii zawodów, czy 
imprez. Oczywiście aby sponsor zainteresował się daną dyscypliną spor-
tu, czy konkretnym zawodnikiem, muszą zostać spełnione pewne wa-
runki – po pierwsze dyscyplinę lub zawodnika musi cechować popular-
ność, po drugie dany sport lub sportowiec musi wzbudzać szerokie zain-
teresowanie mediów, tak aby marka sponsora była jak najbardziej wi-
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doczna5. Sponsorowanie sportu jest coraz bardziej popularne ze wzglę-
du na to, że:6 

• sport wyzwala emocje, które pozwalają na szybsze i trwalsze 
tworzenie kojarzeń z produktem, marką, firmą; 

• sport jest wszechobecny w mediach, dodatkowo umieszczenie 
nazwy firmy w nazwie imprezy lub drużyny, zwiększa częstotliwość 
wymieniania jej w przekazach mediów masowych, co zapewnia dotarcie 
do dużej rzeszy klientów; 

• sport wyzwala wiele pozytywnych skojarzeń, które dość łatwo 
można przełożyć na pożądane cechy produktu – np. szybkość – 
samochody, nowoczesność – telekomunikacja itd.; 

• jest to nadal stosunkowo tania i efektywna metoda promocji; 
• brak tu ograniczeń wiekowych, sport uprawiać mogą wszyscy i 

interesują się nim różne segmenty konsumentów; 
• w związku z tym sport można nazwać jako elitarny i masowy 

jednocześnie; 
• sport można wykorzystać nie tylko do tworzenia wizerunku ale 

także jako element estetyki i strony wizualnej sklepu. 
Sportowcy, często sami będący silną marką, są dla sponsorów 

niezwykle atrakcyjni. mają moc przyciągania klientów, a także czę-
sto transferują wiele cech ze swojego wizerunku, czy z dyscypliny 
którą uprawiają, na markę sponsora. Specjaliści podkreślają jednak, 
że indywidualne kontrakty sponsorskie są dużo bardziej ryzykow-
ne, niż te w których wspiera się drużynę, określoną imprezę, czy 
związek sportowy. Wynika to po pierwsze z możliwości wystąpienia 
okoliczności, które bardzo ciężko przewidzieć, a które sponsorowi 
przysparzają wielu kłopotów – przykładowo wypadek Roberta Kubi-
cy, w którym kierowca doznał poważnych obrażeń, wstrzymał roz-
mowy o kolejnym kontrakcie sponsorskim z producentem napoju N-

                                                 
5 J. Klisiński., Marketing w biznesie sportowym, Wyższa Szkoła Ekonomii I 

Administracji w Bytomiu, Bytom 2008, s. 105-106 
6 M. Datko., Sponsoring sportowy [w:] pod red. H. Mruka, Marketing sporto-

wy. Możliwości, szanse, korzyści, zagrożenia. Wydawnictwo PRODRUK. Po-
znań 2003, s. 97-99, za: Iwan B., Nowe trendy w marketingu sportowym, [w:] Polityki 
Europejskie, Finanse i Marketing. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Nr 3 
(52) 2010, s. 355-356 
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Gine, firmą FoodCare oraz Totalizatorem Sportowym7. Problemy miał 
także Polsat, który na kilka dni przed wypadkiem Kubicy wykupił 
prawa do transmisji wyścigów Formuły 1 na kolejne sezony. Druga 
kwestia dotycząca problemów z indywidualnym sponsoringiem ale 
także z wykorzystaniem konkretnego sportowca (czy innej znanej oso-
by) w reklamie, dotyczy po pierwsze możliwej porażki w zawodach 
sportowych (czy na polu zawodowym), po drugie jego postępowania 
w życiu prywatnym. 

W związku z tym wiele firm decyduje się na sponsorowanie 
konkretnego zespołu, związku sportowego lub imprezy. Na wspiera-
nie międzynarodowych regat żeglarskich 5 Oceans zdecydował się 
producent okien Velux, regaty podkreślić mają kluczowe dla marki 
wartości – światło dzienne i świeże powietrze. O tym, że długotrwała 
współpraca przynosi efekty, przekonuje firma Plus wspierająca pol-
ską siatkówkę. Plus zaangażował się we wspieranie piłki siatkowej, 
kiedy Polska nie miała w niej jeszcze znaczących sukcesów, uznano 
jednak, że dyscyplina ma duży potencjał medialny – to właśnie nie-
zbędny w marketingu foresight – czyli umiejętność przewidywania 
nadchodzących trendów – przyczynił się do sukcesu firmy. Sponso-
ring jest tym skuteczniejszy, im mocniej angażuje w dyscyplinę kibi-
ców – przykładowo Plus organizuje konkursy, eventy, czy wspólne 
oglądanie meczów siatkówki na telebimach w największych miastach 
w Polsce, jest także mecenasem siatkówki niepełnosprawnych, orga-
nizatorem mistrzostw piłki siatkowej w więzieniach, mistrzostw Pol-
ski oldboyów, czy amatorskiej PlusLigi8. Jeśli chodzi o dostrzegalność 
sponsora, to najwyższa jest ona w piłce nożnej (ponad 57%), Formule 
1 (46%), rajdach samochodowych (42%), siatkówce (39%) i skokach 
narciarskich (36%). W niektórych dyscyplinach badani wskazują na 
jednego głównego sponsora, który skupia na sobie całą uwagę, w in-
nych dostrzegalność sponsora jest rozproszona na kilka firm wspiera-
jących. W piłce nożnej najczęściej wskazywane są dwie firmy, aktual-
ny sponsor ekstraklasy T-Mobile (22%) oraz Biedronka (22%), wspie-
rająca reprezentację – co ciekawe we wskazaniach pominięto główne-
go sponsora kadry Polski – firmę Orange, co może być wynikiem te-

                                                 
7 P. Zieliński., Wygrać z marką, Press, kwiecień 2011, s. 80-82 
8 Tamże. 
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go, iż liga obecna jest w świadomości kibiców dużo częściej, szczegól-
nie że T-Mobile występuje w nazwie najwyższej klasy rozgrywkowej 
w Polsce. Z siatkówka kojarzony jest Plus (46%), ze skokami narciar-
skimi Red Bull (58%), największe rozdrobnienie występuje w Formule 
1 – wskazywano firmy Red Bull (20%), Mobil 1 (16%), Shell (16%)9.  

Cele sponsoringu wbrew pozorom nie dotyczą tylko samego wi-
zerunku firmy, można podzielić je na 4 segmenty:10 

1) Budowa image firmy, przeniesienie sukcesów, przeniesienie 
pozytywnego wizerunku, większa widoczność w mediach itd. 

2) Firma – podniesienie lojalności oraz pozytywnej identyfikacji 
wśród pracowników, wzmocnienie relacji z liderami biznesu, polityki, 
wzrost sprzedaży, dostęp do wielu grup klientów; 

3) Klienci – możliwość dotarcia do odpowiedniego segmentu, 
zwiększenie znajomości marki, wykreowanie pozytywnych skojarzeń; 

4) Społeczność lokalna – podkreślenie w opinii publicznej 
społecznej odpowiedzialności firmy jako przeciwwagi dla często 
bardzo dynamicznych i agresywnych działań handlowych. 

Ostatnią formą marketingu poprzez sport jest promocja sprzeda-
ży, gdzie kibicowi proponuje się produkty związane ze sportem, które 
może otrzymać w związku z wygraną w konkursie – nagrody są tym 
cenniejsze im są bardziej rzadkie, zindywidualizowane (posiadają np. 
autograf znanego sportowca) lub związane są z popularniejszą i więk-
szą imprezą11. 

 
 
 
2. Sportowiec – autorytet czy idol? 

                                                 
9 Oblicza polskiego sportu i sponsoring sportowy 2012/2013, Na podstawie 

raportu SPONSORING MONITOR 2012/ 2013, ARC Rynek i Opinia, [dostęp 
online, 17.03.2014, 
http://www.arc.com.pl/image/www/2012_02_02_Oblicza_polskiego_sportu_S
ponsoring_Monitor_2012_2013.pdf] 

10 T. Sporek., Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Wydawnictwo 
Difin. Warszawa 2007, za: Iwan B., Nowe trendy w marketingu sportowym, [w:] 
Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Zeszyty Naukowe SGGW w Warsza-
wie, Nr 3 (52) 2010, s. 357-358 

11 A. Sznajder., Marketing sportu, op.cit., s. 34 
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Dzisiejsze społeczeństwo jest zdywersyfikowane pod wielo-
ma względami, związane jest to przede wszystkim ze zróżnicowa-
nymi warunkami dorastania. O dzisiejszej młodzieży, wchodzącej 
na rynek pracy, mówi się, że to przedstawiciele pokolenia Y, nazy-
wanego również „pokoleniem klapek i iPodów” lub „pokoleniem 
bez autorytetów”.  

To osoby dorastające na przełomie wieków, w erze globaliza-
cji oraz powszechnego dostępu do sieci. Zatopieni w nowe techno-
logie, aktywnie korzystają z komputerów, czy smartfonów, ich 
głównym źródłem informacji staje się Internet, do sieci przenoszą 
także kontakty z ludźmi, mając tym samym problem w bezpośred-
nich relacjach interpersonalnych. Później wchodzą w dorosłość, 
mając jednocześnie przekonanie o swojej wysokiej wartości, a także 
określone wymagania co do pracy – chcą zrobić szybką karierę, 
działać elastycznie, cały czas robiąc coś nowego i kreatywnego, nie 
zgadzają się również na typowe stosunki z pracodawcą – źle czują 
się w relacjach opartych na autorytecie. Zamiast tego preferują 
partnerskie i koleżeńskie stosunki, w których pracodawca, szef, jest 
takim samym pracownikiem, tylko z większymi możliwościami i 
kompetencjami. Czują się swobodnie w świecie pełnym zmian, 
chaosu, niepewności, gdzie króluje przekonanie, że można mieć 
wszystko to, czego się chce – szybko i łatwo. Są przeciwni stabiliza-
cji, normalności, tradycji – żyją w przekonaniu, że wszystko jest w 
ich rękach12.  

Cechy charakterystyczne dorastającego pokolenia Y a także 
wszechobecne mass media sprawiają, że dziś coraz trudniej mówić o 
autorytetach, które pociągały za sobą tłumy w nie tak przecież odle-
głej przeszłości. Prawdą jest, że zatarła się granica pomiędzy autoryte-
tem a idolem, tak naprawdę niezwykle trudno ocenić kogo młodzi 
ludzie traktują jako idola a kogo już jako autorytet i jaka tak właściwie 
jest różnica pomiędzy tym – przecież odrębnymi – pojęciami. 

Porównując pokolenie Y z poprzednim łatwo zauważyć, że dziś 
brakuje osób powszechnie znanych jako autorytety i bezdyskusyjnie 

                                                 
12 L. Weroniczak., Człowiek w obliczu szybko dokonujących się zmian, [w:] .. bo 

życie to nieustanny rozwój. Poradnik, red. naczelny Jolanta Majerska, Edusta-
cja.pl Sp.z o.o., Poznań, 2010  
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szanowanych. Na taki stan rzeczy, jak już wcześniej wspomniano, 
ogromny wpływ mają rozwinięte media, które stanowią naturalne oto-
czenie jednostki. Ewolucja mediów sprawiła, że nastąpiło swoiste roz-
proszenie popularności – liczba osób „znanych” wzrosła, zmniejszyła 
się natomiast jednostkowa „sława”. W związku z coraz większym wy-
borem mediów, jest coraz mniej kanałów, stacji radiowych, gazet, czy 
stron internetowych, które docierają do wszystkich jednostek, poszcze-
gólne osoby są znane jedynie w mniejszych kręgach, niezwykle trudno 
jest wskazać także jednostki, które rozpoznawane byłyby przez niemal 
wszystkich członków społeczeństwa13. 

Dodatkowym problemem wydaje się być łatwość pozyskiwa-
nia informacji a także ich wszechobecność – coraz więcej bruko-
wych pism, czy plotkarskich programów i portali sprawia, że in-
formacje prywatne dotyczące znanych osób, często nie do końca 
potwierdzone, przekręcone lub wręcz nieprawdziwe, docierają do 
zatopionego w mediach człowieka z każdej strony. Zaburza to 
możliwość jednoznacznej oceny popularnej osoby, jako całkowicie 
moralnej, dobrej, godnej naśladowania14.  

Idol jest więc dziś niebezpiecznie blisko autorytetu, a jedy-
nym wyznacznikiem bycia idolem/autorytetem wydaje się być po-
pularność i swoista widoczność w mediach. Znacząco problemu nie 
rozwiązuje także słownikowe zdefiniowanie obu tych pojęć. We-
dług Słownika języka polskiego autorytet to: „człowiek, instytucja, 
doktryna, pismo itp. cieszące się w jakiejś dziedzinie lub w opinii pewnych 
ludzi szczególnym uznaniem, poważaniem”15, natomiast idol to: „osoba 
ciesząca się szczególną popularnością (np. aktor, piosenkarz, sportowiec), 
będąca bożyszczem pewnych kręgów publiczności”16. O tym jak trudno 
dziś rozróżnić te dwa pojęcia samej młodzieży, świadczą także 
przeprowadzane badania, gdzie w pytaniu o autorytet pierwsze 
miejsce zajął Jerzy Owsiak, znany z działalności w Wielkiej Orkie-
strze Świątecznej Pomocy, dwie kolejne pozycje to telewizyjni 
                                                 

13 H. Walczyński., Jak media zepsuły pojęcie autorytetu, [dostęp online, 
17.03.2014, http://www.mediaphilia.pl/jak-media-zepsuly-pojecie-autorytetu/] 

14 Tamże. 
15 Słownik języka polskiego, Tom pierwszy, Państwowe Wydawnictwo Na-

ukowe, Warszawa 1988, s.102, hasło: autorytet 
16 Tamże, s.768, hasło: idol 
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showmani – Kuba Wojewódzki oraz Szymon Majewski. W rankin-
gu próżno szukać natomiast znanych pisarzy, badaczy, czy wyda-
wałoby się osoby, która przy rozmowie o autorytecie powinna być 
wspominana niemal bez zastanowienia – papieża Jana Pawła II17. 
Ciekawy zaś w ujęciu słownikowym wydaje się być fakt, że na 
miano autorytetu obok osoby zasługuje także instytucja, doktryna, 
czy pismo – skłania to do refleksji, iż to właśnie autorytet wyzna-
czać może jednostce pewną drogę życiową, określać moralność, 
która wcielana w życie, będzie odpowiednim i dobrym drogo-
wskazem. Interesującego rozróżnienia na polu autorytet – idol, ro-
zumianych jako osoba, dokonał A Świtała:18 

 
Tab. 3. Różnice pomiędzy autorytetem a idolem 

Autorytet Idol 
Autorytet to wzór w swojej dzie-
dzinie, nie tworzy mody, rzadko 

jest idolem 

To niedoścignięty wzór, twórca 
mody lub subkultury, będący dla 
innych przykładem i wyrocznią w 

sprawach moralności  
Autorytetu nie postrzega się jako 

obiektu pożądania 
Idola postrzega się jako obiekt po-

żądania 
Autorytet wspiera się na solid-

nych podstawach – osiągnięciach 
naukowych, postawach etycz-

nych, a nie na opinii tłumu 

Idol jest szamanem, który oczaro-
wuje innych swoją charyzmą, pełni 

funkcję mediującą – jest zarazem 
człowiekiem i postacią z innego 

świata 
Autorytetami zajmują się ludzie 

dojrzali 
Idolami zajmują się nastolatki 

Autorytet nie wymaga pozbycia 
się własnej osobowości czy świa-

topoglądu 

Idol tez tego nie wymaga ale mło-
dzi ludzie spontanicznie podpo-

rządkowują się modzie, która two-
rzy się wokół idola 

Można mieć kilka autorytetów Idol jest zazdrosny 

                                                 
1717 R. Czeladko., Pokolenie zapatrzone w ekran telewizora, [dostęp online, 

17.03.2014, www.rp.pl/artykul/334747.html] 
18 A. Świtała., Gra w autentyczność , [w:] W. Burszta, E. A. Sekuła, Kiczosfery 

współczesności, Academica, Warszawa 2008, s. 157-158, za: Sieradzan J., Mit i 
magia autorytetu, [w:] red. J. Sieradzan., Mit autorytetu – autorytet mitu, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s.19-71  
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Autorytet można o coś poprosić Od idola można jedynie oczekiwać 
łaski 

 
Źródło: A. Świtała., Gra w autentyczność , [w:] W. Burszta, E. A. Se-

kuła, Kiczosfery współczesności, Academica, Warszawa 2008, s. 157-158, 
za: Sieradzan J., Mit i magia autorytetu, [w]: red. J. Sieradzan , Mit autory-
tetu – autorytet mitu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Bia-
łystok 2009, s.19-71 

Można powiedzieć mądrość, dobro i moralność przeciwstawia się 
popularności, którą przecież budować da się w różny sposób, nie tylko 
wiedzą oraz cechami charakteru czy odpowiednimi drogami postępo-
wania. Autorytet to ktoś kto swoim postępowaniem, wiedzą, moralno-
ścią wyznacza odpowiednią ścieżkę w życiu, pozwala się na sobie wzo-
rować, pozwala iść wytyczonymi przez siebie ścieżkami, autorytet sza-
nuje się za to jak postępuje, jak żyje, jak wybiera, idola zazwyczaj kocha 
się za talent, sukcesy, szczęście, niekoniecznie zaś za postępowanie w 
życiu prywatnym.  

Wracając bezpośrednio do tematu sportowców i pytania czy po-
winno traktować się ich jako idoli czy bardziej jako autorytety warto 
przytoczyć historie życia i kariery dwóch gwiazd sportu : lekkoatlety 
Janusza Kusocińskiego oraz piłkarza Ernesta Wilimowskiego. 

Janusz Kusociński sportową karierę rozpoczął w roku 1924, 
aby na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles (1932 r.) zapisać się 
złotymi zgłoskami w historii polskiej lekkiej atletyki, zdobywając 
złoty medal w biegu na dystansie 10 000 metrów. Kusociński, zma-
gający się z częstymi kontuzjami, za kolejny cel postawił sobie po-
wrót na podium podczas Igrzysk, które miały odbyć się w Helsin-
kach w 1940 roku. Przygotowania przerwał wybuch II Wojny Świa-
towej. We wrześniu 1939 roku, Janusz Kusociński stanął do obrony 
Warszawy. Po kapitulacji pod pseudonimem „Prawdzic” działał w 
komórce wywiadu w konspiracyjnej Organizacji Wojskowej "Wil-
ki". Razem z innymi sportowcami pracował również jako kelner w 
warszawskiej gospodzie "Pod Kogutem". Kusociński prawdopo-
dobnie zostało rozpoznany przez niemieckiego agenta i aresztowa-
ny przez Gestapo w marcu 1940 roku. Brutalne śledztwo i tortury 
trwały niemal trzy miesiące, ale popularny „Kusy” nie wydał niko-
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go, zginął rozstrzelany przez Niemców w Palmirach 21 czerwca 
1941 roku19. 

Ernest Wilimowski, urodził się w 1916 roku na Górnym Ślą-
sku i był najwybitniejszym piłkarzem przedwojennej Polski. W re-
prezentacji Polski zadebiutował w wieku zaledwie 17 lat, w swojej 
karierze dla biało-czerwonych zagrał w 22 spotkaniach, zdobywa-
jąc 21 bramek. Po wybuchu II Wojny Światowej, Wilimowski pod-
pisał volkslitę i wyjechał w głąb III Rzeszy, gdzie kontynuował 
swoją karierę grając w niemieckich klubach a także w reprezentacji 
Niemiec. W Polsce okrzyknięty jako zdrajca, już nigdy nie odwie-
dził Górnego Śląska, zmarł w Karlsruhe w 1997 roku. Warto jednak 
pamiętać o tym jak specyficznym w tamtych czasach terenem był 
Górny Śląsk, a także o fakcie, że do wyjazdu Wilimowskiego na-
mawiał między innymi ówczesny trener reprezentacji Polski. Er-
nest Wilimowski odmówił również pracy w Niemieckim Związku 
Piłki Nożnej20.  

Nie oceniając jednoznacznie postaw, a jedynie przyglądając 
się historii, można zauważyć jak trudno było, jest i będzie o praw-
dziwy autorytet. Idol – doceniany za swoje szczególne osiągnięcia i 
talenty, aby stać się autorytetem musi wykazać się także moral-
nym, godnym szacunku i naśladowania postępowaniem w życiu 
prywatnym. Niezwykle trudno jest wobec tego znaleźć prawdziwy 
autorytet wśród osób znanych dziś jedynie ze szklanych ekranów, 
tym bardziej przypominając sobie, że w człowieku od zawsze spie-
rają się dwie twarze – dobra i zła. 

 
Zakończenie 
Autorytet i idol są dziś tak blisko siebie jak nigdy wcześniej. 

Szacunek mylony jest z popularnością, a cnoty z osiągnięciami. 
Umiejscowienie swojego autorytetu, kogoś kto wyznacza drogę, w 
jednostce obecnej w mediach ale nieznanej osobiście, jest bliskie 
niebezpiecznej idealizacji. Największe autorytety młodzież powin-

                                                 
19 Janusz Kusociński (1907-1941), [dostęp online 17.03.2014, 

http://dzieje.pl/postacie/janusz-kusocinski-1907-1941] 
20 Ernest Wilimowski – geniusz czy zdrajca?, [dostęp online 17.03.2014, 

http://www.footballblog.pl/ernest-wilimowski] 
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na mieć więc blisko siebie, tak aby uznanie i poważanie wynikało 
również z faktu, że autorytet kiedy popełnia błąd potrafi się do 
niego przyznać i próbuje go naprawić. W dzisiejszym świecie waż-
na jest umiejętność dostrzegania w człowieku tego co prawe i god-
ne naśladowania, przejmowania od poszczególnych autorytetów 
pozytywnych cech, które są budulcem osobowości. Czy sportowca 
wobec tego można nazwać tylko idolem czy już autorytetem? Z 
pewnością i jednym i drugim, biorąc pod uwagę nie tylko talent, 
popularność i osiągnięcia sportowe ale również fakt, że jego przy-
mioty, w sporcie niezbędne - odwaga, upór, pracowitość, pokora i 
ciągła chęć doskonalenia się, budzą uznanie i nakreślają drogę ży-
ciową, którą warto spróbować przejść.  

 
Streszczenie 
Artykuł w pierwszej części podejmuje tematykę popularnego 

marketingu sportowego. Skrótowo przedstawia jego najważniejsze 
instrumenty – reklamę oraz sponsoring. W drugiej części rozważa-
na jest różnica pomiędzy pojęciami idola i autorytetu, autorka sta-
rała się wskazać także główne przyczyny zanikania autorytetów 
we współczesnym społeczeństwie.  

 
Summary 
Sportsman – idol or authority? 
In the first part this article characterize the popular sports 

marketing. Briefly sets out the main instruments of sports market-
ing - the advertising and sponsorship. In the second part presents 
the difference between the concepts of idol and authority, the au-
thor tried to identify the main causes of the decline of authority in 
contemporary society. 
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Artysta a autorytet 
 
Wprowadzenie 
Zagadnienie autorytetu nie traci swej aktualności. Szczególnie 

współcześnie, w czasie licznych przemian kulturowych i społecznych. 
Wychwalanie nowości, jako przeciwieństwa dawności, doświadczenia 
i wiedzy długo gromadzonej, jak również ustrój demokratyczny nie 
sprzyjają utrzymywaniu znaczenia autorytetów1. Autorytet jako wzór 
osobowy może mieć zarówno aspekty pozytywne, jak i negatywne. 
Wyróżnić można także różne typy i rodzaje autorytetu2. Lech Witkow-
ski zwraca uwagę na postawę unikania terminu „autorytet”, w zamian 
używane są nazwy takie jak chociażby przywódca, lider, czy mistrz3. 
Nie bez powodu przywódca i mistrz są często, jeśli nie najczęściej 
używanymi synonimami autorytetu. Etymologia słowa „autorytet” 
podsuwa dwa tropy. Łacińskie auctoritas oznacza uznanie, reputację, 
poważanie ze względu na prawość, mądrość4. Odnosi się także do 
osobistego wpływu, przywództwa i wskazuje na aspekt „bycia autory-
tetem”5. Auctoritas pochodzi od auctor, które oznacza autora, tego, kto 

                                                 
1 W. M. Nowak., Autorytet, mistrz i zazdrość egzystencjalna [w:] Komu potrzebny 

jest jeszcze mistrz? Materiały Międzynarodowego Sympozjum Artystycznego Akademii i 
Wyższych Szkół Plastycznych, wprow. A. Mordka, Akademia Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki, Kraków 2011, s. 9.  

2 Zob. I. Wagner., Stałość czy zmienność autorytetów: pedagogiczno-społeczne stu-
dium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie, Im-
puls, Kraków 2005, s. 41-50, 57-67. 

3 Ł. Witkowski., Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, Impuls, Kraków 
2011, s. 740. 

4 J. B. Gardin-Dumesnil., Latin Synonyms with Their Different Significations and 
Examples Taken from the Best Latin Authors, R. Taylor and Company, 1809, s. 69. 

5 A. Iskra-Paczkowska., Czy jest jeszcze miejsce dla mistrza? [w:] Komu potrzeb-
ny jest jeszcze mistrz? Materiały Międzynarodowego Sympozjum Artystycznego Aka-
demii i Wyższych Szkół Plastycznych, wprow. A. Mordka, Akademia Sztuk Pięk-
nych im. Jana Matejki, Kraków 2011, s. 13.  
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„nadaje rzeczy jej całość, kompletność”6, czyni rzecz skończoną. Podkre-
ślony jest tutaj aspekt sprawstwa, bycia twórcą. Dodatkowo, Giovanni 
Filoramo zwraca uwagę, że związek auctoritas i auctor ma nie tylko cha-
rakter morfologiczny, ale także performatywny. Tworzymy auctoritas 
poprzez uprzednie przyjęcie postawy auctora7. Auctor natomiast wziął 
swój początek od czasownika augere - „zwiększać, powiększać, wzmac-
niać, to, co już istnieje”8. Działanie autorytetu polegać ma więc na zwięk-
szaniu, powiększaniu, wzmacnianiu tych, którzy z nim obcują. Wyłania 
się pierwotnie pozytywny sens tego słowa. 

Wraz ze zmianami historyczno-kulturowymi zmieniał się stosu-
nek do autorytetu. W średniowieczu ceniono to, co dawne, sprawdzo-
ne. Odchodzenie od tego uznawano za niebezpieczne9. Stąd krytyko-
wano wszelką nowość, ceniono tradycję i respektowano autorytety. 
Zachwyt nad tym, co nowe jest charakterystyczny dla czasów nowo-
żytnych. Jego źródła można upatrywać w renesansowych odkryciach 
geograficznych i w „wynalazku wynalazku”10. Oświeceniowy apel 
Sapere aude - „miej odwagę posługiwać się własnym rozumem” stano-
wił krytyczny atak na autorytet11. Współcześnie pojęcie to nie tylko 
zatraca (już zatraciło?) swe pierwotnie pozytywne znaczenie, a nawet 
nabiera wydźwięku pejoratywnego, gdyż bywa kojarzone z pojęciem 
autorytaryzmu12. Tendencje indywidualistyczne i relatywistyczne 
współczesnej kultury nie sprzyjają kultywowaniu autorytetów. Wi-
doczne jest to chociażby w historii sztuki, gdzie powoli odchodzi się od 

                                                 
6 W. Smith., A Dictionary of Greek and Roman antiquities, Taylor and Walton, 

1842, s. 114. 
7 G. Filoramo., An Introduction [w:] Foundations of Power and Conflicts of Au-

thority in Late-antique Monasticism: Proceedings of the International Seminar Turin, 
December 2-4, 2004, red. A. Camplani, G. Filoramo, Peeters Publishers, 2007, s. 5. 

8 S. Donovan., Zadworna-Fjellestad D., Lundén R., Introduction: author, au-
thorship, authority and other matters [w:] Authority Matters: Rethinking the Theory 
and Practice of Authorship, Rodopi, 2008, s. 2. 

9 W.M. Nowak., op. cit., s. 9. 
10 Tamże. 
11 Tamże. 
12 Zob. T. Adorno., Osobowość autorytarna , przeł. Marcin Pańków, PWN, 

Warszawa 2010. 
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pojęć związanych z autorytetem, na przykład od pojęcia mistrza, arcy-
dzieła, czy geniusza13. 

 
1. Sztuka wobec autorytetu 
Choć kwestia autorytetu straciła na znaczeniu we współcze-

snej kulturze, to nie przestała w ogóle istnieć. Nie omija ona też 
dziedziny sztuki. Relację artysty i autorytetu można rozpatrywać w 
dwóch wymiarach. Pierwszym z nich jest odniesienie artysty do 
autorytetu zewnętrznego, pojmowanego jako autorytet spoza ob-
szaru sztuki. Zaliczyć można tutaj chociażby wykorzystanie przez 
artystę w dziele wizerunku osoby, która nie jest związana ze sztu-
ką, ale jest powszechnie lub przez pewną grupę uznawana za auto-
rytet. Przykładem może być rzeźba Maurizio Cattelana „La nona 
ora” przedstawiająca papieża Jana Pawła II przygniecionego gła-
zem. Tego typu działania artystyczne, jako odnoszące się do sfery 
sacrum, zazwyczaj uznawane są za obrazoburcze i budzą duże kon-
trowersje. Czasem wywołanie skandalu przez artystę stanowi dzia-
łanie zamierzone. 

Drugim sposobem ujęcia jest odniesienie artysty do autoryte-
tu wewnętrznego, to jest istniejącego w obszarze sztuki. Są to 
wszelkie powiązania pomiędzy samymi artystami, ale pomiędzy 
takimi, u których występuje pewna wstępna nierówność, różnica 
cech uznawanych za istotne w tej profesji. Należą do nich uznanie 
(krytyków i odbiorców), doświadczenie, zdolności i umiejętności, 
dojrzałość artystyczna i tym podobne. Zatem autorytetem byłby 
artysta mający duże/większe uznanie, doświadczenie, zdolności i 
umiejętności oraz dojrzałość artystyczną. Analogicznie niżej w hie-
rarchii sytuować się będzie artysta nie posiadający wymienionych 
atrybutów, lub posiadający je w mniejszym stopniu. To właśnie ten 
typ relacji jest głównym przedmiotem tego artykułu.  

Historia sztuki wykazuje, że drugi wymieniony typ relacji – 
relacji artysty doświadczonego i uznanego do artysty (najczęściej) 
początkującego, adepta sztuki, ma swoją długą, wielowiekową 
wręcz, tradycję i odegrał znaczącą rolę w dziejach kultury wizual-
nej. Instytucja mistrza – bo tak nazywa się artystyczne autorytety – 

                                                 
13 W. M. Nowak., op. cit., s. 10. 
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trwa po dzień dzisiejszy, chociażby w Akademiach Sztuk Pięknych, 
gdzie studenci uczą się malować, czy rzeźbić pod okiem swoich 
profesorów. 

 
2. Mistrzostwo i mistrz 
Odczytanie pojęcia autorytet konstytuuje nam profil pojęcia 

mistrz. Byłaby to osoba, która ma poszanowanie (auctoritas) ze 
względu na to, że tworzy i nadaje rzeczom kompletność, a więc 
tworzy rzeczy skończone, wykończone (auctor). Poniekąd zgadza 
się to z definicjami słowa „mistrz” proponowanymi przez słowniki. 
Definicji „mistrza” jest więcej niż jedna, wskazuje to na wielowy-
miarowość tego pojęcia. Jako pierwsze znaczenie najczęściej wystę-
puje: człowiek przewyższający innych umiejętnością czego, biegłością w 
czym, niedościgniony w jakiejś dziedzinie14. Drugie znaczenie podkre-
śla dydaktyczny aspekt pojęcia: człowiek, którego się obiera za wzór, 
którego się naśladuje, nauczyciel15. Kolejne objaśnienie dotyka wresz-
cie kwestii twórczości: rzemieślnik o wysokich kwalifikacjach16. Dlatego 
też kiedyś używało się tego słowa w złożeniach typu „sztuk-
mistrz”, czy „cechmistrz”. Pozostałe definicje ponownie wskazują 
na wyjątkowość pozycji mistrza – termin ten odnosił się do przeło-
żonego zakonu rycerskiego („Wielki Mistrz”) oraz do stopnia na-
ukowego17. Dodać należy, że pochodzenia terminu „mistrz” można 
upatrywać od niemieckiego słowa meister (stąd też polski „maj-
ster”), lub też łacińskiego magister, oznaczających tyle co „wyższy, 
przełożony”18. Za synonimy natomiast podaje się artystę, wirtuoza, 
przodownika, geniusza19 – powtórnie ujawniają się powiązania 
pojęcia mistrza z dziedziną twórczości i sztuki. 

Od słowa „mistrz” pochodzi „mistrzostwo” i „mistrzowski”. Na 
czym polega mistrzostwo, bycie lepszym, godnym naśladowania? We-

                                                 
14 Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980. Mistrz, s. 482. 
15 Tamże. 
16 Tamże. 
17 Tamże. 
18 A. Brückner., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, 

Warszawa 1985. Majster, s. 318. 
19 Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Wiedza Powszechna, 

Warszawa 1985. Mistrz, s. 88. 
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dług definicji słownikowej jest to: najwyższy stopień biegłości w wykonaniu 
czego, doskonałość, artyzm, kunszt20. „Po mistrzowsku” to tyle, co doskonale, 
w sposób niezrównany21 oraz kunsztownie, misternie, artystycznie22. Z syno-
nimów mistrzostwa można wymienić również doświadczenie, perfekcję, 
sprawność, znawstwo. W kontekście artystycznym mistrzostwo zawsze 
wiązano z pojęciem kunsztu, artyzmu. Artyzm definiowany jest jako 
zdolność, umiejętność tworzenia rzeczy pięknych, mistrzowskie wykonanie dzieła 
sztuki23, doskonałość wykonania dzieła sztuki24. „Doskonałość wykonania” 
wskazuje, że należy wiązać postać mistrza bezpośrednio z pojęciem do-
skonałości. Słowo pochodzi od łacińskiego perficio, „dokonywać, do-
prowadzać do końca”. Doskonałość więc to tyle, co dokonanie, dokoń-
czenie, wykończenie, a doskonały – dokonany, dokończony, wykończo-
ny25. Doskonałość wiąże się z uznaniem, zawsze oznacza kraniec, 
szczyt26. Władysław Tatarkiewicz wskazuje na bliskie powiązanie trzech 
pojęć: mistrzostwa, doskonałości i arcydzieła. Według niego mistrzostwo 
to umiejętność wytwarzania dzieł doskonałych, a arcydzieło to – wytwór 
doskonały. Oba wyrazy dzielą dwuznaczność doskonałości. Chodzi w 
nich nie o intencję, lecz o osiągnięcie, przeto mogą się pojawiać zarówno 
w sztuce nastawionej na doskonałość, jak i na ekspresję27. Wzorem oso-
bowym jest się wtedy, gdy realizuje się pewien ideał doskonałości, to 
powoduje, że jest się przykładem godnym naśladowania. W sztuce ta-
kim wzorem jest mistrz. To realizacja idei doskonałości jako jednej z 
najwyższych wartości, czyni mistrza wzorem. Doskonałość na polu 
sztuki wydaje się urzeczywistniać w dwóch wymiarach - w technicznej 
biegłości i duchowej dojrzałości. To doświadczenie mistrza, które do-

                                                 
20 Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, 

PWN, Warszawa 1969. Mistrzostwo, s. 395. 
21 Tamże. Po mistrzowsku, s. 395. 
22 Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Wiedza Powszechna, 

Warszawa 1985. Mistrzowsko, s. 88. 
23 Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, 

PWN, Warszawa 1969. Artyzm, s. 20. 
24 Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, PWN, Warszawa 1997. Artyzm, s. 78. 
25 W. Tatarkiewicz., O doskonałości, PWN, Warszawa 1976, s. 5. 
26 Tamże, s. 8. 
27 Tamże, s. 55. 
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prowadza go do osiągnięcia tych dwóch wymienionych cech, jest źró-
dłem jego autorytetu.  

Mistrz jako ten, który osiągnął doskonałość w swej dziedzinie 
sytuuje się na szczycie pewnego spektrum, tu: skali umiejętności. 
Gradacja zakłada istnienie pozycji poniżej tej szczytowej, wymaga 
ich nawet jako punktów odniesienia. Aby mogło funkcjonować to, 
co doskonałe, musi odnosić się do czegoś nie-doskonałego. Takim 
punktem odniesienia dla mistrza jest uczeń. Zatem „mistrz” okazu-
je się także pojęciem dialogicznym, które wiąże się z relacją z 
uczniem. Mistrza konstytuuje dialektyczna relacja z uczniem28. 
Uczeń musi potrzebować mistrza, dokonać aktu uznania go. Bez 
tych elementów nie można mówić o autorytecie mistrza.  

Podsumowując, możemy wyróżnić „mistrzostwo” i „bycie 
mistrzem”. Mistrzostwo polega na posiadaniu najwyższych umie-
jętności w jakiejś dziedzinie, fachowości, wzorowej zawodowej 
kompetencji. Mistrz w sztuce jest artystą, który w swojej dziedzinie 
ma największy z możliwych stopień biegłości. Tworzy „dzieła do-
skonałe”, dokonane. Dzieła sztuki, w których poziom nie może być 
już wyższy. Okresem, w którym pochwała dla mistrzostwa jako 
niezwykłej biegłości znalazła swój wyjątkowy wyraz było średnio-
wiecze. Twórcy wybitnych dzieł sztuki pozostawali anonimowi, 
mistrzostwo w sztuce wyrażało się wyłącznie poprzez dzieło29. Na-
tomiast „bycie mistrzem” oparte jest na związku mistrza z 
uczniem. Nie można być mistrzem bez ucznia, bez uczniowskiej 
afirmacji. To uznanie przez ucznia doświadczenia mistrza i jego 
wyższości „stwarza” mistrza. Czy można pojęcie mistrza unieza-
leżnić od przypisanego mu tradycyjnie wyjątkowego kunsztu, fa-
chowości czy talentu, oraz od umiejętności dydaktycznych, czy też 
od innych ogólnoludzkich cnot? Zdaje się, że nie jest to możliwe. 
Mistrza bowiem konstytuują jego wybitne umiejętności, a także 
relacja z uczniem. Bez nich mistrz przestaje być mistrzem.  

                                                 
28 Zob. M. Kornecki., Filozoficzna medytacja na temat: komu potrzebny jest jeszcze 

mistrz? [w:] Komu potrzebny jest jeszcze mistrz? Materiały Międzynarodowego Sympo-
zjum Artystycznego Akademii i Wyższych Szkół Plastycznych, wprow. A. Mordka, 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Kraków 2011, s. 5.  

29 A. Iskra-Paczkowska., op. cit., s. 13. 
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3. Relacja mistrz-uczeń 
Historia kultury dostarcza wielu świadectw związku mistrz-

uczeń. U podstaw praktycznie każdej ludzkiej twórczości odkryć moż-
na związek z mistrzem, szczególnie jednak zaznacza się on w dziejach 
sztuk plastycznych. Relacja z mistrzem może mieć charakter instytu-
cjonalny lub/i emocjonalno-intelektualny. W drugim przypadku zwią-
zek ma charakter osobisty, bezpośredni i wzajemny.  

Odwołując się do warstwowej teorii rozwoju człowieka30, 
można uznać, że potrzeba mistrza objawia się w warstwie kulturo-
logicznej i warstwie duchowej, w których mamy do czynienia z 
kształtowaniem się człowieka jako twórcy kulturalnego i osoby 
duchowej. Autorytet występuje tu jako medium pośredniczące w 
nie tylko artystycznym rozwoju jednostki i jej zakorzenieniu w kul-
turze31. Pojęcia „autorytetu”, „mistrzostwa” i „duchowego ojco-
stwa” w kontekście artystycznym przenikają się i trudno je rozgra-
niczać. Konkretne sytuacje dookreślają je i wypełniają treścią.  

Relacja mistrz-uczeń może być rozpatrywana ze względu na 
profile pojęcia mistrz wyrażające się w następujących opozycjach: 
mistrz-profesjonalista – amator, mistrz-nauczyciel – uczeń, mistrz-
wzór do naśladowania – naśladowca, mistrz-przełożony – pod-
władny32. W przypadku sztuki trafne zdają się być trzy pierwsze 
opozycje. Przeciwstawienie mistrz-przełożony – podwładny w 
kontekście artystycznym jest nieadekwatne. Adept sztuki nie jest i 
nie powinien być mistrzowi podległy, jak sługa lub pracownik. To 
mistrz służy swoim doświadczeniem uczniowi i musi tu zachodzić 
obustronna dobrowolność. 

Opozycja mistrz-profesjonalista – amator dobrze ilustruje sy-
tuację wyjściową dla relacji mistrz-uczeń. Przy wchodzeniu w 
związek z mistrzem uczeń jest tylko amatorem. Przy czym słowo 
„amator” ma tu dwa równorzędne znaczenia. Pierwsze to miłośnik 
czego, drugie – zajmujący się czymś bez gruntownej znajomości rze-
                                                 

30 S. Kunowski., Podstawy współczesnej pedagogiki, Lublin 2001, s. 194-203, S. 
Hessen., O sprzecznościach i jedności wychowania, Lwów 1939, s. 215-241. 

31 L. Witkowski., op. cit., s. 30. 
32 E. Grzelak., Od mistrza do idola [w:] Spisane słowa, formy i myśli. Prace ofiarowane 

Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf, S. Mikołajczak, 
Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych, Poznań 2008, s. 36. 
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czy33. Uczeń-amator inicjuje związek ze względu na upodobanie 
sztuki oraz na profesjonalizm mistrza w tej dziedzinie. Pojmowanie 
mistrza jako profesjonalisty, a ucznia jako amatora powoduje rów-
nież, że wybór Mistrza […] był wyborem pewnego sposobu patrzenia na 
świat i realizacji drogi zawodowej. Mistrz reprezentuje pewien etos upra-
wiania wybranej przez siebie profesji. Wiąże to kategorię bycia mistrzem z 
byciem autorytetem34. 

Decyzja amatora o wejściu w relację z profesjonalistą powo-
duje, że amator staje się uczniem, a mistrz-profesjonalista nauczy-
cielem. Ten etap wymaga, by uczeń wykazał się posłuchem, a na-
uczyciel otwartością. Wtedy może nastąpić właściwy proces nauki, 
który w przypadku sztuki polega w dużej części na naśladowaniu. 
Tu następuje przejście do kolejnej opozycji. Mistrz-nauczyciel prze-
chodzi we wzór, a uczeń w naśladowcę. Uczeń-naśladowca uznaje 
wyższość mistrza dostrzegając z nim to, czego sam nie ma, co jest 
godne wzięcia. Uczeń dokonuje ewaluacji tego, co mistrz może mu 
zaoferować35. Mentor jest przewodnikiem ucznia, ponieważ sam 
przeszedł przez doświadczenie, którego ma doznać pod jego opie-
ką uczeń. Mistrz jest nie tylko modelem podopiecznego. Osobiste 
doświadczenie skutkujące biegłością mistrza tworzy jego autorytet. 
Uczeń wie, że mistrz wie i umie to, czego on nie wie i nie umie, a 
chce wiedzieć i umieć. Jest to relacja dialogiczna, asymetryczna. 
Istotną cechą tej relacji jest z góry założona tymczasowość. Nie 
chodzi bowiem o uzależnienie ucznia od mistrza, a osiągnięcie 
przez niego niezależności, zarówno twórczej, jak intelektualnej i 
duchowej. Celem edukacji artystycznej powinno zatem być osią-
gnięcie pewnej „wirtuozerii estetyczno-moralnej". 

W obszarze sztuki, ale poza obszarem nauczania, funkcję po-
dobną do mistrza może pełnić każdy, kto przyczynia się do du-
chowego rozwoju artysty – krytyk, marszand, nawet właściciel ga-
lerii. Jednak samo sprzyjanie młodemu artyście nie czyni mistrzem. 
W „byciu mistrzem” pierwszoplanowe jest nauczanie i umiejętność 

                                                 
33 Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, 

PWN, Warszawa 1969. Amator, s. 10. 
34 A. Iskra-Paczkowska., op. cit., s. 13.  
35 E. Grzelak., op. cit., s. 39. 
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bycia przewodnikiem. Komunikacja dydaktyczna opiera się na 
współudziale w aktywności twórczej. Uczeń może być obecny przy 
tym, jak mistrz tworzy i uczyć się poprzez obserwację. Współudział 
może też polegać na obecności mistrza podczas tworzenia ucznia, 
wtedy mistrz bezpośrednio wskazuje uczniowi, co ten robi niewła-
ściwie lub jak zrobić coś inaczej. Kształcenie postawy kreatywnej 
jest niezbędne do rozwoju osobowości twórczej i wykształcenia 
świadomego twórcy sztuki. Edukacja zatem odbywa się i „poprzez 
sztukę” i „do sztuki”. 

Jak wspomniano wcześniej mistrzostwo polega na doskona-
łości. Czy doskonałości można nauczyć? Wydaje się, że mistrz ma 
nie tyle przekazywać swą doskonałość, a udostępniać ją, by uczeń 
mógł z niej czerpać. Uczestnictwo ucznia w relacji z mistrzem pole-
ga na jego (samo)doskonaleniu. Uczeń dąży do osiągnięcia dosko-
nałości dwojako. Celem jest stanie się twórcą „doskonałym”, doko-
nanym (za etymologią słowa „doskonały”), takim, który nie po-
trzebuje dalszego przewodnictwa, osiągnął wysoki poziom zarów-
no technicznych umiejętności, jak i dojrzałości duchowej. Paralelny 
cel stanowi doskonałość tworzonych przez niego dzieł. Doskona-
łość dzieła również polega na „dokonaniu”. Dzieło ma być takie, by 
niczego mu/w nim nie brakowało. Cechować się musi wysokim 
poziomem technicznym, artystycznym, estetycznym. 

Obcowanie z mistrzem stanowi nie tylko naukę, ale także 
część wychowania. Jednak, aby wzór osobowy oddziaływał wychowaw-
czo, na przykład w procesie wychowania, który jest zawsze procesem reali-
zowania określonych wartości, winien on posiadać określone aksjologiczne 
ukierunkowanie36. W przypadku sztuki i edukacji artystycznej ukie-
runkowanie jest na wartości artystyczne i estetyczne. Rolą mistrza 
jest doprowadzenie ucznia do technicznej sprawności oraz ducho-
wej dojrzałości do bycia podmiotem – autonomicznym, samoświa-
domym i przede wszystkim twórczym. 

Porównać można relację mistrz-uczeń do relacji rodzica i 
dziecka. Wydawałoby się, że związki te są dosyć podobne. Między 
tymi dwoma przypadkami istnieją jednak spore różnice. Mistrz 
zdaje się nie mieć obowiązku opieki nad uczniem, jak to jest w 

                                                 
36 H. Noga., Wzór osobowy jako nośnik wartości [w:] „Wychowawca”, nr 6, 2004, s. 11. 
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przypadku rodzica i jego dziecka. Różnicę stanowi także „czaso-
wość” związków. Mistrz i uczeń związani są tymczasowo, dotąd aż 
uczeń osiągnie stopień biegłości porównywalny do mistrza. Wtedy 
mistrz niejako przestaje być mistrzem (ponieważ „bycie mistrzem” 
polega na byciu czyimś mistrzem). Oczywiście zachowuje swój au-
torytet oparty na doświadczeniu (chociażby ze względu na różnicę 
wieku mistrz zawsze będzie mieć przewagę w doświadczeniu nad 
swoim byłym uczniem), jednak przestaje pełnić funkcję wzoru i 
nauczyciela. Rodzic natomiast zawsze będzie rodzicem, nawet jeśli 
dziecko dorośnie i się usamodzielni. Osoba, która raz stanie się ro-
dzicem, nigdy nie przestaje nim być, nawet jeśli dziecko przed-
wcześnie umrze. Rodzica bowiem konstytuuje fakt powołania 
dziecka na świat i decyzja uznania go za swoje (lub w przypadku 
adopcji sama decyzja o uznaniu dziecka za swoje). Tymczasem 
mistrz staje się mistrzem w chwili uznania go przez ucznia. 

 
4. Mistrz (nie)potrzebny? 
Czy niekiedy prowokacyjnie obwieszczany światu brak po-

trzeby mistrza jest prognozą przedwczesną i nieuzasadnioną? No-
woczesne dążenie do wolności, jako wartości samej w sobie, wyda-
je się być także kroczeniem ku wolności od autorytetów37. Czy 
obecność autorytetu i jego uznanie kłóci się z wolnością i myślową 
autonomią podmiotu? Wolność miałaby być zniesieniem granic, a 
autorytet kojarzony jest z ich narzucaniem. Takie rozumowanie jest 
błędem. Mistrz nie ma ograniczać ucznia, ale właśnie pomagać mu 
przekraczać granice. Istnienie różnic i nierówności między jednost-
kami jest faktem. Uznanie tego faktu, przyznanie, że ktoś jest lep-
szy, nie ogranicza w żaden sposób naszej wolności ani indywidu-
alności. Akt taki pozwala na określenie własnego poziomu 
twórczego i intelektualnego oraz umożliwia powzięcie decyzji o 
chęci dalszego kształcenia. Wciąż obecne zarówno w kulturze, jak i 
życiu każdej jednostki poszukiwanie punktu odniesienia pozwala 
wnioskować, że autorytet, rozumiany jako pozytywny wzór, jest 
wciąż potrzebny.  

                                                 
37 A. Iskra-Paczkowska., op. cit., s. 14.  
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Autorytet często kojarzony jest z autorytaryzmem. Nie może 
być relacja mistrz-uczeń relacją pan-sługa. Kiedy mistrz staje się 
panem, jednocześnie przestaje być mistrzem. „Bycie mistrzem” w 
swej idealnej postaci polega nie na narzucaniu czegoś uczniowi, a 
na udostępnianiu mu siebie jako źródła wiedzy, duchowej dojrza-
łości. Uczestnictwo w relacji z mistrzem nie ma polegać na tworze-
niu kopii mistrza. „Bycie mistrzem” to życzliwe przekazywanie 
doświadczenia i wynikających z niego kompetencji. Uczniowi nie 
powinno się nic narzucać, ewentualnie wskazywać drogę, możli-
wości i opcje – wybór jednak musi należeć do ucznia. Nie można 
traktować autorytetu jako formy władzy, a raczej jako formę posłu-
gi. Władza wprowadza sztywność, brak wyboru. Obcowanie z mi-
strzem powinno być inspiracją i motywacją, umożliwiać odnalezie-
nie własnego stylu bycia i tworzenia. Temu też ma służyć naślado-
wanie mistrza, przy czym naśladowanie powinno mieć miejsce tyl-
ko do pewnego stopnia i do pewnego momentu (chwili osiągnięcia 
biegłości i samodzielności twórczej). 

Kojarzona z autorytetem dawność niekoniecznie jest czymś 
negatywnym. „Dawność” to także dziedzictwo, dobra duchowe, 
kulturalne itp. zostawione jako spuścizna dla następnych pokoleń. 
Czerpanie z tego, co już było nie musi oznaczać odtwórczości. Aby 
stworzyć coś nowego, musimy posiadać choćby podstawową wie-
dzę na temat tego, co już było i jest. Oczywiście mistrz nie jest nie-
zbędny, jest jednak bardzo przydatny w poznawaniu tego, co za-
stane. Obecność artystów-samouków potwierdza, że możliwe jest 
samodzielne opanowanie warsztatu do perfekcji. Nie jest to nato-
miast argument dowodzący, że mistrzowie są niepotrzebni. Brak 
wzoru może skutkować brakiem wiedzy, a to powoduje nieświa-
dome powielanie tego, co już było, wtórność, która jest antytezą 
nowatorstwa. Paweł Przywara zwraca uwagę na pauperyzację po-
jęcia artysty38. Teraz artystą może być każdy. Czy jednak na pew-

                                                 
38 P. Przywara., Artysta nie potrzebuje żadnego autorytetu [w:] Komu potrzebny 

jest jeszcze mistrz? Materiały Międzynarodowego Sympozjum Artystycznego Akademii i 
Wyższych Szkół Plastycznych, wprow. A. Mordka, Akademia Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki, Kraków 2011, s.29. 
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no? Cechą, która wyróżnia twórczość jest nowość39. Stwarzanie 
czegoś, co jest naśladownictwem czegoś stworzonego przez kogoś 
innego, jest po prostu kopiowaniem, nie tworzeniem. Brak odpo-
wiedniego przygotowania uniemożliwia oryginalność i nowator-
stwo niezbędne do tworzenia sztuki. Kreatywność i talent to cechy 
wyjściowe do stania się artystą. Nie są to jednak przymioty wystar-
czające. Potrzeba mistrza, obcowanie z nim nie umniejsza tych wła-
sności ani nie oznacza braku wiary we własne siły. Wchodzenie w 
relację z mistrzem powinno być oznaką pokory. W przeciwieństwie 
do egocentryzmu i zuchwałości skromność pozwala bowiem do-
skonalić się i osiągać mistrzostwo. 

Należy zwrócić jeszcze uwagę na pewne zjawisko. Autorytet, 
mistrz współcześnie bywa coraz częściej wypierany przez idola40. 
Idol jednak jest przedmiotem kultu, bez względu na zdolności i 
umiejętności. Nie musi stanowić wzoru osobowego. Do interakcji 
zazwyczaj nie dochodzi, gdyż relacja idola i fana (już nie ucznia, 
ponieważ nie ma tu pierwiastka dydaktycznego) opiera się na dy-
stansie. Trudno mówić w tej relacji o korzyściach dla rozwoju jed-
nostki, czy to w warstwie kulturologicznej, czy duchowej. W takim 
zestawieniu zdecydowanie mistrz wygrywa z idolem. Kultura i 
istniejące w niej jednostki potrzebują autorytetu jako punktu odnie-
sienia, by móc lepiej orientować się w świecie. 

 
Streszczenie 
Zagadnienie autorytetu nie omija dziedziny sztuki, pojęcie 

autorytetu wiąże się tu z pojęciem mistrza. Historia kultury dostar-
cza wielu świadectw znaczenia związku mistrz-uczeń. U podstaw 
praktycznie każdej ludzkiej twórczości odkryć można związek z 
mistrzem, szczególnie jednak zaznacza się on w dziejach sztuk pla-
stycznych. Kim jest mistrz, jak mają się do siebie pojęcia „mistrzo-

                                                 
39 W. Tatarkiewicz., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 2006, s. 309. 
40 Zob. U. Morszczyńska., W. Morszczyński., Autorytet, mistrz i idol w czasie 

kulturowych przemian [w:] Poza paradygmaty. Pedagogika wielostronna, t.1, pod red. 
E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta, Wydawnictwo Adam Marszałek, To-
ruń 2012, s. 338-358.  
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stwa” i „autorytetu” w kontekście artystycznym? Celem artykułu 
jest zarysowanie odpowiedzi na te i podobne pytania. 

 
Summary 
Artist and authority 
The question of authority is present also in the domain of art. 

The notion of authority is interlinked here with the notion of mas-
ter. History of culture shows many examples of the significance of 
master-student relationship. Connection to master might be found 
at the basis of every human creation, but it is especially visible in 
the history of fine arts. Who is a master, how the notions of „art-
istry”, „mastery” and „authority” correspond? The aim of this arti-
cle is to sketch the answer to these and similar questions. 
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Magdalena Jaworek (UWM) 

 
Sportowiec autorytetem w oczach młodego pokolenia 

 
Wstęp  
We współczesnym świecie poczucie autorytetu i uznania 

drugiej osoby przybiera bardzo różne formy. W przeszłości1 oso-
bami, na których młodsze pokolenia się wzorowały czy starały się 
naśladować były do postacie, które więcej doświadczyły i przeżyły, 
a więc ludzie starsi. Byli oni uznawani za przysłowiową „chodzącą 
encyklopedię”, „guru i wyrocznia”- innymi słowy znawca wszyst-
kiego. Dziś często takie osoby są zapominane i odtrącane, a ich ra-
dy lekceważone uważając, że są mało trafne z powodu podeszłego 
wieku, chorób i występujących zaburzeń2.  

Transformacje jakie nastały w ostatnich latach dotyczą nie 
tylko systemów politycznych, gospodarczych czy ekonomicznych, 
zajęły również teren myślenia o autorytecie. Modyfikacje związane 
z zagadnieniem osoby stanowiącej wzór do naśladowania na da-
nym czasie i miejscu diametralnie różnią się od tych z poprzednie-
go dawnej przeszłości. Kiedyś w domu autorytetem byli rodzice i 
dziadkowie, w polityce sprawujące władze państwa czy chociażby 
w szkole nauczyciel3. „Obserwuje się tendencję stopniowego od-
chodzenia od ogólnie obowiązujących modeli myślenia i działania 
na rzecz eksponowania modeli bardziej zindywidualizowanych, 
nakierowanych na jednostkę. Nadal jednak autorytet i podporząd-
kowanie są głównymi filarami życia w społeczeństwie. Autorytet 

                                                 
1 Patrz: M. Karwatowska, Autorytet w opiniach młodzieży, Wydawnictwo uni-

wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012. 
2 A. Jóźwiak, Senior z zaburzeniami psychicznymi w środowisku, [w:] J. Twardowska-

Rajewska (red.), Senior w domu. Opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem, Wy-
dawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007. 

3 M. Podzielska, Nauczyciel-lider. Jak budować autorytet?, WSiP, Warszawa 2009. 
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jest warunkiem powodzenia we wszelkiej działalności, w tym w 
wychowaniu i edukacji”4. 

Świat został „zalany” środkami masowego przekazu. Informacji 
nie szukamy u osób starszych i bardziej doświadczonych tylko wcho-
dzimy na Internet i wklepujemy na klawiaturze zagadnienie nas intere-
sujące i wszystko znajdujemy w przeglądarce internetowej. Mnogość 
informacji, wiadomości i faktów wygłaszanych kilkukrotnie w telewizji 
powoduje, że dane z kilku dni wcześniej są już nieaktualne, przedaw-
nione. W dziewiętnastym wieku radio stanowiło luksus, dziś powszech-
nością jest dostęp do nowoczesnych i-padów, tabletów, ultrabuków czy 
laptopów5. Nie trzeba się wypytywać starszych czy dorosłych, którzy 
większość czasu są w pracy bądź są zajęci w domu. Oczywiście nie zaw-
sze tak jest.  

Ze względu na dużą dostępność mass mediów, informacje skie-
rowane dla dorosłych często trafiają również do młodego pokolenia, 
które wzoruje się na preferencjach starszych. Komunikacja i kontakty 
międzyludzkie zastępowane są przetwarzanymi informacjami, które 
niejednokrotnie za pośrednictwem mass mediów mają na celu charakte-
rystyczną, ukrytą manipulacje osób zainteresowanych w danej grupie6.  

Zamiast działać wśród ludzi i dla ludzi coraz częściej żyjemy po-
między maszynami. Jak twierdzi Katarzyna Olbrycht „Człowiek żyje i 
działa wśród ludzi. Inni mają wpływ na jego życie, ale i on wpływa na 
życie innych. W procesie rozwoju trudno jednoznacznie oddzielić to, co 
zawdzięczamy sobie, od tego co bezpośrednio czy pośrednio zawdzię-
czamy im”7. Autorka zaznacza, że nie zawsze musimy mieć fizyczny 
kontakt czy osobiście znać daną osobę, rzecz czy dzieło, najważniejsze 
jest nawiązanie „kontaktu” i oddziaływania między źródłem a odbiorcą. 
Dla młodego pokolenia takim zjawiskiem mogą być różne pokusy cze-
kające na nich każdym kroku, jednak wśród przeważających wartości 

                                                 
4 E. Więckowska, Czym jest autorytet?, [w:] M. Bednarska (red.), O autorytecie 

w wychowaniu i nauczaniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s.13-14.  
5 A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Oficyna Wydawnicza SGH 

WAW, Warszawa 2006. 
6 A. Kozłowska, Ibidem. 
7 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobo-

wym, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 7. 



453 
 

uznania i preferencji są osoby znane, sławne i bogate. Zaliczyć do nich 
można również sportowca.  

Na każdym kroku spotykamy się ze sportem, w którym 
główne role odgrywają oczywiście sportowcy, ale i trenerze, kibice 
i osoby uznające zawodników za swój autorytet.  

 
1. Wyjaśnienia terminologiczne 
W literaturze przedmiotu jest wiele ujęć i wyjaśnień zagad-

nienia autorytetu. Chcąc we właściwy sposób zrozumieć to pojęcie 
należy zapoznać się z etymologią tego słowa. „Autorytet” wywo-
dzi się z łacińskiego słowa „autoritas” i posiada kilka tłumaczeń: 
poręczenie, dokument, wiarygodność, ważność, ważna i wpływo-
wa osoba, postawa pełna godności, wola, uchwała, wzór i przy-
kład8. Pierwsze wzmianki i próby rozwikłania tegoż pojęcia sięgają 
czasów Platona i Arystotelesa9. To właśnie wielcy myśliciele i filo-
zofowie zajmowali się w odległej przeszłości chęcią wyznaczenia 
wzorca człowieka, który postępowałby etycznie i kierowałby się 
czystym dobrem. Arystoteles określa ową osobę jako człowieka, 
który jest „sprawiedliwy i umiarkowany; człowiekiem natomiast 
sprawiedliwym i umiarkowanym jest ten, kto nie tylko czynów 
takich dokonuje, lecz dokonuje ich nadto w ten sposób, w jaki ich 
dokonują ludzie sprawiedliwi i umiarkowani”10. Filozof ten zwrócił 
uwagę na aspekt moralny oraz indywidualne cechy osobowości i 
charakteru jednostki.  

Natomiast według Nowego Leksykonu PWN definicja ta jest 
zwraca szczególną uwagę na społeczny wymiar tego pojęcia uwa-
żając, że autorytet to „Społeczne uznanie, prestiż osób, grup i insty-
tucji społecznych, oparte na cenionych w danym społeczeństwie 
wartościach, także osoby, instytucje cieszące się uznaniem”11.  

Kolejne ujęcie autorytetu i wyjaśnienie w innym słowniku 
przedstawia inny obraz jego pojęcia. Tłumaczy je na dwa sposoby: 
                                                 

8 E. Więckowska, Czym jest autorytet?, [w:] M. Bednarska (red.), O autorytecie 
w wychowaniu i nauczaniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 11. 

9 M. Karwatowska, Ibidem,, s. 19. 
10 Arystoteles, Etyka nikomachejska, K. 2, 4, [w:] Etyka nikomachejska, Etyka wielka, 

Etyka eudejmejska, O cnotach i wadach, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1996, s. 109. 
11 Nowy leksykon PWN, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998, s. 103.  
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po pierwsze jako „autorytet moralny, naukowy; autorytet władzy, 
ojca, rodziców, nauczycieli; mieć, zdobyć, zyskać, zachować, 
utrzymać, podnieść autorytet; tracić autorytet, podkopać, podwa-
żyć, podrywać, obniżać czyjś autorytet; poddawać się podporząd-
kować się czyjemuś autorytetowi; powołać się na czyjś autorytet; 
czyjś autorytet maleje, wzrasta;”12. Bądź drugie ujęcie określa je 
jako synonimy, które mogą pomóc w zrozumieniu „autorytetu”, są 
to słowa bliskoznaczne takiej jak: „posłuch, mir, poważanie, szacu-
nek, powaga, wpływ, znaczenie, respekt, atencja, estyma, konsyde-
racja, rewerencja, prestiż, biblia”13.  

Reasumując, jest kilka definicji autorytetu, Małgorzata Kar-
watowska chcąc podsumować rozważania na temat tego terminu 
wyróżniła cztery jego ujęcia, że jest to: 

„1. ogólnie uznanie czyjeś znaczenie; 
2. osoba lub instytucja, która wywiera wpływ na zachowanie 

innych ludzi; 
3. właściwość (prestiż, powaga) przede wszystkim osoby, ale 

i instytucji; 
4. rodzaj relacji między ludźmi charakteryzujący się szacun-

kiem, uznaniem, respektem i zaufaniem, przy czym zawsze jedna 
ze stron jest nadrzędna , a druga podrzędna („dominacja – submi-
sja”)”14. 

Elżbieta Więckowska zauważa, iż różnorodność i mnogość defi-
nicji jednego pojęcia wprowadza chaos i pojawienie się ambiwalent-
nych odczuć. Z jednej strony samo określenie „autorytet” jako prestiż, 
wzór czy przykład są nacechowane dodatnią konotacją. Z drugiej zaś 
strony być określenia „władzy”, „posłuch”, „respekt”, czy „wpływ” 
niosą zawierają ujemną znaczenie. Te ostatnie określenia, nacechowane 
negatywną formą, ponieważ są wykorzystywane i nadużywane w wie-
lu dziedzinach naszego życia15. 

                                                 
12 H. Ziółkowska (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 3, Wy-

dawnictwo Kurpisz, Poznań 1994, s. 94. 
13 Ibidem. 
14 M. Karwatowska, Autorytetu w opiniach młodzieży, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 25. 
15 E. Więckowska, Czym jest autorytet?, [w:] M. Bednarka (red.), O autorytecie 

w wychowaniu i nauczaniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s.12. 
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Powyższe definicje są z zakresu etyki, zachowania i wymiaru 
społecznego, natomiast Ryszard Stach wyjaśnia rolę autorytetu z 
punktu widzenia psychologii. Autor tłumaczy, że „autorytet to 
uznanie i poważanie społeczne przypisywane osobie, grupie lub 
instytucji. Zaś źródłem autorytetu mogą być umiejętności i wiedza, 
cechy osobowe, sposoby działania i postępowania zgodnie z ogól-
nie cenionymi wartościami, jak różne pozycje społeczne lub stano-
wisko”16. Badacz ten wskazuje na bardzo ważny element, jakim w 
tym przypadku są wyróżnione funkcje pełnione przez jednostkę w 
danej grupie. Najczęściej wśród społeczeństwa wymieniane jako 
autorytety są osoby z przysłowiowych elit. Zalicza się do nich takie 
zawody jak nauczyciel, ksiądz, lekarz, osoby zasłużone, członkowie 
rodzin inteligenckich,17 niektórzy również powołują się na celebry-
tów, między innymi na aktorów, piosenkarzy i sportowców18. 

 
2. Oddziaływania i rola autorytetu-mistrza. Przegląd litera-

tury przedmiotu 
Idąc i przychylając się za teorią Roberta B. Cialdini’ego już od 

najmłodszych lat jesteśmy „skazani” na autorytet, a tym samym na 
mimowolne naśladowanie, uległość i posłuszeństwo. Autor twier-
dzi, że „niemalże od dnia narodzin wszyscy jesteśmy pilnie treno-
wani w posłuszeństwie wobec autorytetów i umacniani w wierze, 
że przeciwstawianie się im jest rzeczą złą. Tym przesłaniem wy-
pełnione są pouczenia naszych rodziców, szkolne wierszyki i pio-
senki, a w dorosłym już życiu – kodeksy prawne, regulaminy woj-
skowe czy systemy polityczne. W każdym z nich nieodmiennie 
znajdujemy przykazanie posłuszeństwa autorytetowi. Nie bez zna-
czenia są i przykazania religijne”19.  

                                                 
16 R. Stach, Autorytet i przywództwo, [w:] W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psy-

chologii, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s. 27-30. 
17 J. Bartkowski, Autorytety i życie lokalne, [w:] J. Sieradzan (red.), Mit autorytetu-

autorytet mitu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009. 
18 A. Modzelewska, Sportowiec jako celebryta na tle kultury tabloidów, [w:] M. Ja-

rosz, P. Drzewiecki, P. Płatek (red.), Sport w mediach, Dom Wydawniczy ELIPSA, 
Warszawa 2013. 

19 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wy-
dawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, s. 197.  
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W codziennym życiu nie tylko nakazy i zakazy stanowią pe-
wien punkt odniesienia, do którego jednostki chcą czy muszą się 
odnosić. W literaturze przedmiotu wymienia się następujące rodza-
je autorytetu: „formalny i nieformalny, instytucjonalny i osobisty, 
prawdziwy i fałszywy oraz narzucony i uznany”20. Często się zda-
rza, że kilka rodzajów występuje w jednym przypadku, np. „Bycie 
dla kogoś drugiego przykładem, wzorem, autorytetem czy mi-
strzem nie jest świadomym odgrywaniem określonej roli społecz-
nej, związane z jasnym scenariuszem i regułami, ale w znaczeniu 
pełnienia funkcji”21. Osoba uznana za wzór jest pewnego rodzaju 
nauczycielem i nawiązuje specyficzne relacje mistrz-uczeń.. Swoją 
osobą i działaniem musi reprezentować doskonałość, autorytet, 
wzór i pewnego rodzaju kontakt (niekoniecznie bezpośredni, może 
przebiegać za pomocą mass mediów itp.), który wiąże się z ogrom-
ną odpowiedzialnością za drugiego człowieka22. 

„Autorytety nie tylko są silne i trwale zakorzenione w co-
dziennym i odświętnym życiu społeczności lokalnych, ale są także 
ośrodkami skupienia życia lokalnego i zbiorowości lokalnych. Peł-
nią rolę liderów opinii, a ich postawy stanowią wzorce dla innych 
członków społeczeństwa”23. Niekoniecznie każda inna jednostka w 
społeczeństwie musi podzielać i posiadać ten sam katalog wartości 
cenionych i pożądanych w mistrzu. Każdy człowiek posiada wolną 
wolę i to do pojedynczej osoby czy grupy wyznającej te same war-
tości należy decyzja czy uznają coś lub kogoś za autorytet24. 

Joanna Golonka wymienia sześć przestrzeni „autorytetu”, jest 
nim aspekt: społeczny, przynależności, aksjologiczny, wychowaw-
czy, emocjonalny oraz identyfikacji. Autorka zauważa, że wszyst-
kie z obszaru może się przenikać, uzupełniać i oddziaływać, jednak 

                                                 
20 Za: M. Weber, [w:] K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza 

w wychowaniu osobowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 30. 
21 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu oso-

bowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 20. 
22 Tamże.  
23 J. Bartkowski, Autorytety i życie lokalne, [w:] J. Poleszczuk (red.), Mit autorytetu – au-

torytet mitu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 166. 
24 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu oso-

bowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007. 
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nie ma tutaj kategoryzacji, każdy z aspektów jest tak samo ważny25. 
W wyżej wymienianych przestrzeniach Małgorzata Karwatowska 
wyróżniła „trzy grupy wartości konstytuujące” jakie powinien po-
siadać autorytet:  

- wartości intelektualne, zalicza tutaj fachową wiedzę, zdol-
ności i umiejętności; 

- wartości moralne, między innymi wymienia cechy charakte-
ru takie jak obiektywizm, konsekwentność, życzliwość, cierpliwość, 
prawdomówność, punktualność itp. 

- oraz atrakcyjność zewnętrzna, czyli kultura osobista, 
schludność, poczucie humoru, miły głos oraz ogólna aparycja26. 

Ukazując same superlatywy Andrzej Olubiński przestrzega 
również o potencjalnych krytycznych konsekwencjach i zagroże-
niach, jakie wiążą się z niewłaściwym wyborem autorytetu27. 

 
3. Założenia i metody badań własnych 
Celem podjętych badań była chęć poznania naukowego i jak 

najrzetelniejsze zdobycia wiedzy, która ukazałaby szeroki i ogólny 
zarys informacji dotyczących zagadnienia w niniejszej pracy. Dzię-
ki tak zgromadzonemu materiałowi można w pewien, ściśle okre-
ślony sposób poznać zjawisko, które funkcjonuje według praw na-
uki28. Earl Babbie wyróżnił trzy rodzaje przedstawienia wyników 
badań: jest nim opis, eksploracja lub wyjaśnienie, które niekoniecz-
nie występują zawsze osobno, często wręcz przeciwnie nawzajem 
się przenikają i uzupełniają29.  

                                                 
25 J. Golonka, Wielowymiarowa przestrzeń semantyczna terminu „autorytet” w 

kontekście pedagogicznym, [w:] M. Bednarska (red.), O autorytecie w wychowaniu i 
nauczaniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 23. 

26 M. Karwatowska, Autorytety w opiniach młodzieży, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 149. 

27 A. Olubiński, Rola autorytetu w procesie edukacji – zamiast Wprowadzenia, [w:] 
A. Olubiński (red.), Autorytet. Czy potrzebny w procesie edukacji?, Wydawnictwo 
edukacyjne AKAPIT, Toruń 2012, s. 11. 

28 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jako-
ściowe, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2001, s. 23. 

29 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2005, s. 110. 
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Badania przeprowadzono we styczniu w 2014 roku z grupą 
młodego pokolenia zawodników miejscowego klubu piłkarskiego 
na terenie Olsztyna. Dobór próby badawczej był celowy: 53 chłop-
ców trenujących w piłkę nożną co najmniej od 5 lat i znajdują się w 
wieku od 14 do 15 lat.  

Celem badań niniejszego artykułu było zbadanie i opisanie 
skali zjawiska uznania sportowców za autorytet przez młode poko-
lenie. Zbigniew Skorny określa przedmiot badań naukowych jako 
zbiór konkretnych obiektów, zjawisk, przedmiotów czy osób danej 
populacji30, dzięki któremu chcemy sformułować twierdzenia po-
twierdzające bądź negujące wcześniej postawione pytania.31 Za 
przedmiot moich badań uznałam: zjawisko uznania sportowca za 
autorytet w odczuciu młodego pokolenia. 

W niniejszym artykule problem badawczy określono następu-
jąco: jakie są przyczyny odnajdywania autorytetu wśród sportow-
ców przez młode pokolenie? 

Niniejsza praca napisana jest w oparciu o metodę w strategii 
jakościowej, ponieważ ukierunkowana jest na „podjęcie tematów 
wykraczających poza to co obiektywne i mierzalne co pozwala na 
podejmowanie problematyki związanej z ocenami, wartościami, 
przeżyciami. (…) Podejście jakościowe pozwala na podejmowanie 
takich zagadnień, które dotyczą poszczególnych ludzi, jednostko-
wych przypadków, a także (…) zjawisk złożonych treściowo i zna-
czeniowo (…) o charakterze procesu społecznego”32. Posłużono się 
metodą sondażu diagnostycznego, która „jest sposobem groma-
dzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych, oraz 
dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych 
zbiorowości”33. 

Badając młode pokolenie zawodników jednego z olsztyńskich 
klubów piłki nożnej wykorzystano technikę ankiety z pytaniami 

                                                 
30 Z. Skorny, Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Wydawnictwo Szkol-

ne i Pedagogiczne, Warszawa 1984, s.107. 
31 S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1985, s. 30. 
32 T. Pilch, T. Bauman, Ibidem, s. 56. 
33 Pilch T., T. Bauman, ., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jako-

ściowe, Warszawa 2001, s. 79 – 80. 
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otwartymi, które nie sugerowały odpowiedzi oraz obserwację 
uczestniczącą jawną i ukrytą w różnych sytuacjach. Dzięki tym na-
rzędziom w naukach społecznych w tym badaniach pedagogicz-
nych poznaje się cechy indywidualne, face fakty i opinie na dany 
temat34. 

 
4. Wyniki badań własnych 
Podczas prowadzenia wstępnych obserwacji wśród młodych 

zawodników zauważalne było duże zainteresowanie piłkarzy 
światowej sławy. Pierwszym sygnałem, była chęć podobnego stylu 
zachowywania się, jednakowa fryzura i ubiór czy chociażby próby 
naśladowanie chodu i mowy swoich autorytetów. Młode pokolenie 
olsztyńskich zawodników trenuje cztery razy w tygodni na salach, 
boiskach odkrytych i siłowniach wylewając litry potów, po to, żeby 
osiągnąć swój cel. Jak sami mówią, po prostu „chcę być taki jak Cri-
stiano”, „chcę bronić jak Buffon”, „chcę grać w lidze mistrzów”.  

Zadając im pytanie dotyczące rozumienia znaczenia pojęcia 
„autorytet” odpowiadali wręcz słownikowo. 4% chłopców mylnie 
porównało swojego mistrza do idola, natomiast 9% uznało, że nie 
wie co ono znaczy. Poniższy wykres przedstawia częstotliwość po-
jawiających się udzielonych odpowiedzi. 

 
Wykres 1. Co rozumiesz przez pojęcie „autorytet”? Opraco-

wanie własne. 

                                                 
34 M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Oficyna 

Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005, s.33-34. 



460 
 

Respondenci wypełnili ankiety dotyczące ich indywidualnych 
opinii na temat autorytetu i w naturalny sposób wyłonił się „zwycięzca 
wśród osób” do naśladowania, został nim sportowiec.  

 
Wykres 2. Kto może być autorytetem? Opracowanie własne. 
Wykres nr 2 przedstawia najczęściej pojawiające się propozy-

cje młodych zawodników dotyczące osoby, która może być autory-
tetem. Jak widać co trzecia osoba wskazywała na sportowca (aż 
37%). W przypadku piłkarzy nie było to zdziwienie, lecz potwier-
dzenie wcześniej przeprowadzanej obserwacji. Taki sam wynik 
osiągnęli by rodzice, gdyby kategoria mamy (19%) i taty (18%) zo-
stała połączona. Wnioskować można, że dla nastoletnich piłkarzy 
opiekunowie są ważnym elementem w ich życiu. Na kolejnych 
miejscach znalazły się osoby sławne (11%), wśród których wymie-
niane były piosenkarki, autorzy, prezenterzy a nawet popularny 
polityk. 8% odpowiedzi stanowiły osoby bezpośrednio związane z 
edukacją szkolną bądź sportową, czyli nauczyciele i trenerzy.  

Oprócz wskazania osoby, która mogłaby zostać autorytetem 
respondenci zostali poproszeni o wypisanie trzech najważniejszych 
pożądanych cech mistrza według indywidualnych preferencji. W 
tabeli posegregowano odpowiedzi odpowiednio do trzech grup 
wartości konstytuujących wg. Małgorzaty Karwatowskiej.  

WARTOŚCI KONSTYTUUJĄCE AUTORYTET 
Wartości intelektualne Wartości moralne Atrakcyjność ze-

wnętrzna 
odważna, waleczna, 
inteligentna, posiada-

uczciwa, skromna, bez-
interesowna, szczera, 

kulturalna, schludna, 
przyjacielska, zabaw-
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jąca umiejętności współpracująca  na, męski, nie może 
pić i palić 

Tabela 1. Wartości konstytucyjne autorytet. Opracowanie własne. 
Odpowiedzi zawodników rozłożyły się proporcjonalnie w 

grupach wartości. Cechy były bardzo zróżnicowane począwszy od 
aspektu moralnego a skończywszy na stosowaniu środków psy-
choaktywnych.  

40%
30%

28%
13%

8%
2%

0%

20%

40%

Wszędzie W mediach W sporcieW rodzinieWśród

znajomych 

Inne

Gdzie można spotkać autorytet?

 
Wykres 3. Gdzie można spotkać autorytet? Opracowanie własne. 
Kolejnym zagadnieniem poruszonym w kwestionariuszu ankiety 

było miejsce, w którym można spotkać autorytet. Wykres 3 przedsta-
wia w formie graficznej najczęściej udzielane odpowiedzi. Zawodnicy 
często śledzą i obserwują swoich mistrzów na Internecie, oglądają w 
telewizji czy za pośrednictwem innych mediów. Jednak aż 40 % 
stwierdziła, że autorytet można napotkać wszędzie, bez względu na 
czas i miejsce. „Można natrafić na swój autorytet w najmniej oczekiwa-
nym miejscu”- tak określa jeden z respondentów.  

W następnym pytaniu poproszono o podanie konkretnej oso-
by, która jest dla nich samych wzorem do naśladowania. Ze wzglę-
du na ukierunkowany trening w stronę zawodowej piłki nożnej 
ponad 80% ankietowanych udzieliło odpowiedzi z osobą związaną 
ze sportem, między innymi w odpowiedziach pojawili się świato-
wej klasy piłkarze tacy jak Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Gianlu-
igi Buffon, trenerzy i polscy reprezentanci piłki nożnej. Resztę od-
powiedzi niezwiązanych stricte wyczynowym trenowanie stanowi-
li rodzice. 
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Wykres 4. Autorytet w oczach młodego pokolenia. Opraco-

wanie własne. 
Zawodnicy zostali zapytani czy o to czy w jakiś sposób ich autory-

tet w jakiś sposób oddziałuje w ich życiu? Aż 90 % ankietowanych 
udzieliło pozytywnej odpowiedzi, a pozostałe 10 % stwierdziło, że nie 
ma żadnego znaczenia. „On mi i tak nic nie daje”. 

Wśród zalet płynących z osoby, którą naśladują w poczyna-
niach pojawiały się następujące odpowiedzi: „w chwilach słabości 
dodaje mi sił”, „wzoruje się na nim”, „dzięki niemu nie poddaje 
się”, „poprawia mi humor”, „dzięki niemu jestem bardziej zorgani-
zowany, przecież kapitan prowadzi drużynę”, „wiem jak powinie-
nem postępować w danej chwili i sytuacji”, „pomaga w dążeniu do 
celu”. Wśród odpowiedzi pojawiło się 5 odpowiedzi nie oddziałuje 
na życie młodego pokolenia, natomiast pojawiła się jedna wypo-
wiedź zawodnika, która zwróciła uwagę, że zazwyczaj „pozytyw-
nie wpływa na moje życie, choć nie zawsze zachowuje się właści-
wie.” Poniższy wykres 5 przedstawia graficzną formę udzielonych 
odpowiedzi respondentów.  
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Wykres 5. W jaki sposób oddziałuje autorytet w Twoim życiu? 
Opracowanie własne. 

Kolejny wykres nr 6 przedstawia uzasadnienie dlaczego mło-
de pokolenie upatruje autorytetu wśród sportowców. Poniższej 
dane zapisane w formie diagramu słupkowego. 

 
Wykres 6. Dlaczego uważasz sportowca za autorytet?  
Wśród odpowiedzi na umotywowanie wybory sportowca za 

autorytet młodzi naśladowcy, uczniowie swoich mistrzów poda-
wali różne odpowiedzi. Jednak element ekonomiczny i motywy 
zewnętrzne i wewnętrzne przeważyły. Ankietowani tak wyjaśniali 
swoje decyzje: „po prostu chce być taki jak on” (ich wzór), „a kto, 
by nie chciał kasy, fajnej chaty z basenem i sławy…. No i wszyst-
kich korzyści z tym płynących”, „bo maja wszystko”, „bo jest naj-
lepszy ze wszystkich, nie ma lepszych od niego”.  

Na pytanie dotyczące istnienia autorytetu w społeczeństwie 
aż 96% zawodników wyraziło aprobatę i stwierdzili, praktycznie 
jednogłośnie, że muszą być takie osoby, na których społeczeństwo 
będzie się wzorować. 

 
Podsumowanie 
Badania przeprowadzone na grupie 53 młodych piłkarzy po-

twierdziły, iż ich wartości i cele są takie same jak osiągnięcia i war-
tości wyznawane przez obecnie znanych w kraju i na całym świecie 
sportowców. Mimo wielu wymiarów i mnogości aspektów autory-
tetu, jest to element który w pozytywny sposób mobilizuje nam do 
jakiegoś konkretnego zachowania i motywuje do działania. Tylko 



464 
 

aktywność we współczesnym świecie umożliwia dochodzenie i 
realizację blisko i dalekosiężnych planów. Dzięki wielu sławnym 
osobom posiadamy autorytety, które w pozytywny sposób oddzia-
łują na nasze prywatne i jednostkowe życie.  

 
Streszczenie 
Postrzeganie autorytetu ewoluuje, zmienia się i dopasowuje 

do wymagań i oczekiwań społeczeństwa. Bez względu na skalę 
zmian wzorca nie tylko wśród młodego pokolenia, ludzie, a z pew-
nością po przeprowadzonych badaniach, młodzież nadal posiada 
swojego indywidualnie dopasowanego mistrza, którego chcą na-
śladować i dążyć do takich samych celów, jakie osiąga ich autory-
tet. Jest wiele rodzajów i typów osób, instytucji czy działań do na-
śladowania, wszystko jest tylko i wyłącznie zależne od wyznawa-
nych przez nas wartości. Młodzi ludzie są świadomi, że autorytet 
można spotkać wszędzie. Szukają doskonałości i wierzą, że są one 
w życiu pomocne i potrzebne. 

 
Abstract 
Athlete authority in the eyes of the young generation 
The perception of authority evolves, changes and adapts to 

the requirements and expectations of society. Regardless of the 
scale pattern changes not only among the younger generation, peo-
ple, and certainly the studies, youth still has its individually tai-
lored master, they want to emulate and strive for the same goals 
that achieved their authority. There are many kinds and types of 
people, institutions or activities to follow, everything is only de-
pendent on our values. Young people are aware that an authority 
can be found everywhere. Seeking perfection and believe that they 
are in life and needed help. 
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Jan Paweł II autorytetem dla współczesnego człowieka 
 
Wstęp 
Współczesny człowiek choruje, cierpi i umiera z braku miłości, 

czy prawdziwej przyjaźni. Naśladując na przykład celebrytów, bohate-
rów filmów, czy inne osoby nieustannie za czymś goni lub przed 
czymś ucieka. Wyrusza na poszukiwanie sensu życia, ale go nie odnaj-
duje. Szuka szczęścia, ale ciągle czuje się nieszczęśliwy. Buduje relacje, 
które się rozpadają. W pewnym momencie dostrzega, że potrzebuje 
wzoru do naśladowania. Kogoś kto pokaże mu jak naprawdę kochać, 
co to znaczy prawdziwa przyjaźń, czy gdzie ich szukać. Wskaże, co 
zrobić, żeby nie przegrać życia, nie zmarnować go i nie rozmienić na 
drobne. Pozwoli wzbudzić w sercu pragnienie czegoś więcej, co sięga 
poza materialny świat. Jednostka poszukuje autorytetu – eksperta w 
danej dziedzinie, który cieszy się poważaniem oraz ma wpływ na za-
chowanie i myślenie innych ludzi1. Osoba taka to nośnik pewnych war-
tości, czyli cech stanowiących o nieprzeciętnych walorach kogoś, które 
są godne powielania2.  

Dzisiejszy świat lansuje wiele osób, które stają się wzorami do 
naśladowania. Jednak, czy rzeczywiście zasługują na takie uzna-
nie? Bardzo często odpowiedzi na to pytanie udziela samo życie, 
kiedy człowiek orientuje się, że nie warto było podążać za tego ro-
dzaju „autorytetem”. Wtedy wyrusza na poszukiwanie prawdzi-
wego wzoru do naśladowania. Kogoś, kto swoim systemem warto-
ści, czy przekonaniami na temat życia pomoże odnaleźć jednostce 
szczęście oraz sens. Przykładem osoby, która całym swoim życiem 
udowodniła, że każdy człowiek bez względu na wiek może podą-
żać ta samą drogą, którą on przeszedł był papież Jan Paweł II. Nie 
sposób odnieść się do każdego wątku jego nauki, dlatego w niniej-
szym tekście zostaną wybrane tylko niektóre dokonania jego pon-

                                                 
1 Domowy Popularny Słownik Języka Polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1999, s. 16.  
2 Tamże, s. 648.  
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tyfikatu. Celem jest przybliżenie nauczania Sługi Bożego, które 
swoją uniwersalnością oraz mądrością pozwala widzieć w Ojcu 
Świętym autorytet dla każdego współczesnego człowieka.  

 
1. Błogosławiony Jan Paweł II 
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. 

Jego powołaniem było kapłaństwo. Dnia 16 października 1978 roku 
został wybrany papieżem. Przybył z „dalekiego kraju”. Po wyborze 
na Stolicę Piotrową od samego początku urzekał swoją innością 
oraz wolnością ducha zachowując się jakby papieżem był od zaw-
sze. Zjednywał sobie serca ludzi zarówno wierzących jak i deklaru-
jących się jako niewierzący. Pociągał ich do siebie jednocześnie 
przybliżając ich do Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. 
Całym swoim sercem kochał Boga i ludzi. Zbliżając się do człowie-
ka promieniował spokojem, życzliwością i wewnętrzną siłą. Łamał 
zwyczaje swoich poprzedników pokazując nowe spojrzenie na pa-
piestwo. 

Jan Paweł II pragnął zbudować cywilizację miłości, której fila-
rem jest Jezus Chrystus. Wstawiał się za osobami słabymi, które 
same nie były w stanie się bronić. Chciał, aby człowiek odrzucił 
chciwość, nienawiść, zazdrość, czy przemoc. Uczył pięknej miłości, 
przyjaźni, wybaczenia, czy pojednania. Wskazywał na wzory god-
ne naśladowania, na których jednostka nigdy się nie zawiedzie, czy 
rozczaruje.  

Życie Sługi Bożego fascynuje czytelników oraz badaczy na ca-
łym świecie. Swoim nauczaniem pragnął przekonać serce, duszę i 
myśli człowieka do tego, co dobre, piękne i warte zaangażowania. 
Modlitwa i medytacja stanowiły źródło jego siły oraz zdolności re-
generacji energii pomimo wyczerpujących podróży po świecie3. Jan 
Paweł II chciał uratować człowieka oraz Kościół od „kultury śmier-
ci”, którą upatrywał w „imperializmie antykoncepcyjnym” Zacho-
du, w „dzikim kapitalizmie”, w rozpadzie rodziny, które stanowią 
zagrożenie i zło4. Był patriotą, często wracał do ojczyzny, a pol-
skość wyssał z mlekiem matki. Następnie wzmacniał ją przez całe 

                                                 
3 T. Szulc, Jan Paweł II, Warszawa 1996, s. 18.  
4 Tamże, s. 23.  
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swoje życie – jako student, robotnik, słuchacz seminarium du-
chownego, kapłan, papież, artysta, czy myśliciel5. W swoim na-
uczaniu Wojtyła powiedział: „zwracam się do wszystkich moich 
rodaków bez wyjątku, szanując punkt widzenia i poglądy wszyst-
kich bez wyjątku. Łączy nas miłość do ojczyzny i musi nas ona łą-
czyć ponad wszelkimi podziałami. Nie ma to nic wspólnego z na-
cjonalizmem czy szowinizmem. To prawo ludzkiego serca. Miara 
ludzkiej szlachetności, miara tak często wystawiana na próbę w 
naszej trudnej historii (…) Wyrzec się powrotu do ojczyzny to rzecz 
niełatwa (…) Proszę was jednak, byście się sprzeciwiali wszystkie-
mu, co narusza ludzką godność i degraduje obyczaje zdrowego 
społeczeństwa, często zagrażając samemu życiu (…) Moi Ukochani 
Rodacy: ilekroć otrzymacie błogosławieństwo z rąk Jana Pawła II, 
pamiętajcie, że wyszedł on spośród was i że ma szczególne prawo 
do waszych serc i waszych modlitw”6.  

Jan Paweł II wykazywał się systemem wartości, który każdy 
człowiek powinien stawiać sobie jako wzór w pracy nad sobą, w 
swoich działaniach oraz podejściu do świata i drugiego człowieka. 
W drugim człowieku zawsze starał się widzieć dobro. Podkreślał, 
że swoje życie należy uczynić darem dla innych ludzi. Ojciec Świę-
ty głosząc orędzie dla świata zaznaczał ważność szacunku dla bliź-
niego bez względu na rasę, wiek, kolor skóry, wykształcenie, czy 
inne. Sprzeciwiał się każdemu rodzajowi dyskryminacji. Wszyst-
kich traktował jak jedną wielką rodzinę. Umiłował prawdę. Wy-
różniał się szerokimi zainteresowaniami. Zainicjował wiele wyda-
rzeń, na przykład Światowe Dni Młodzieży. Ponadto zdobywał 
serca ludzi żyjących z daleka od Boga, a nawet deklarujących się 
jako niewierzący. Prowadził dialog z wyznawcami innych religii. 
Odbył wiele pielgrzymek do różnych miejsc świata. Miał chary-
zmatyczną osobowość. Potrafił pociągnąć za sobą tłumy ludzi bez 
względu na ich wiek. Chciał być blisko każdego człowieka, aby 
przynieść mu miłość, a później zaprowadzić go do prawdziwej Mi-
łości jaką jest Chrystus. Szczególnie pochylał się nad ludźmi cho-
rymi, cierpiącymi, czy nieszczęśliwymi, którzy nie mogli odnaleźć 

                                                 
5 Tamże, s. 29.  
6 Tamże, s. 274.  
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się w codziennych trudnościach mówiąc im, że „jeśli ktoś lub coś 
każe ci sądzić, że jesteś już u kresu, nie wierz w to! Jeśli znasz od-
wieczną Miłość, która Cię stworzyła, to wiesz także, że w Twoim 
wnętrzu mieszka dusza nieśmiertelna. Różne są w życiu “pory ro-
ku”: jeśli czujesz akurat, że zbliża się zima, chciałbym abyś wie-
dział, że nie jest to pora ostatnia, bo ostatnia porą Twego życia bę-
dzie wiosna: wiosna zmartwychwstania. Całość twojego życia sięga 
nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie: Czeka cię niebo”7. 
Sługa Boży zauważał, że Bóg udzielił człowiekowi odwagi ducha, 
aby nie lękał się codzienności i przyszłości.  

 
2. Jan Paweł II wzorem do naśladowania 
Karol Wojtyła nie miał łatwego życia. Od dzieciństwa został 

boleśnie doświadczony śmiercią matki, a następnie brata. Swoim 
życiem, słowami i wiarą stał się wzorem do naśladowania. Miłość 
była siłą napędowa jego życia. Miłością nawracał serca oraz 
utwierdzał w wierze. Nawoływał, aby człowiek nigdy nie wątpił w 
Boga. Docierał do każdego człowieka. Nigdy nie zrażał się niepo-
wodzeniami. Nie poddawał się nawet w obliczu choroby, czy po-
strzału. Szanowany przez miliony ludzi na całym świecie swoją 
miłością do człowieka zmienił wiele osób. Jedną z nich był Ali 
Agca. Jego serce papież dotknął w sposób szczególny gestem wy-
baczenia. Zamiarem zabójcy było pozbawić Karola Wojtyłę życia. 
Na szczęście Sługa Boży z zamachu wyszedł jeszcze silniejszy, aby 
stać się autorytetem miłości wybaczającej największą krzywdę. Da-
rowanie urazy nie było tylko pustym gestem, gdyż „Jan Paweł II 
wielokrotnie dawał później dowody, że nie żywi żadnej urazy do 
człowieka, który strzelał do niego 13 maja 1981 roku. W 1996 roku 
spotkał się z matką Agcy i zapewnił ją, że wciąż modli się za jej sy-
na. Nie poprzestał jedynie na tym. Papież wielokrotnie dawał znać 
władzom włoskim, że jest za gestem łaski dla zamachowca przy 
poszanowaniu włoskiego systemu sądowego”8. 

                                                 
7 http://www.mbtrybunalska.pl/duchowo/rozwazania.php?id=89 (26.03.2014).  
8 G. Polak, P. Zuchniewicz, Kronika pontyfikatu Jan Paweł II 1920-2005, Kraków 

2005, s. 31.  
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Karol Wojtyła ukazał również współczesnemu człowiekowi 
nowe spojrzenie na śmierć. Obecnie ludzie starsi, chorzy i umiera-
jący zamykani są w szpitalach, czy domach opieki, gdzie czekają na 
kres swojego życia. Umierają za parawanem w samotności. Jan Pa-
weł II powtarzał światu „nie lękajcie się” także bliskości w choro-
bie, cierpieniu i śmierci. Ojcu Świętemu w umieraniu towarzyszył 
cały świat. Tym sposobem przypominał jednostce o jej powinno-
ściach wobec innych ludzi. Zwłaszcza tych, którzy są już u kresu 
ziemskiego pielgrzymowania. Ukazał, że śmierć połączona z bólem 
może być pogodna i ufna. Sam w sposób szczególny pochylał się 
nad człowiekiem chorym i doświadczającym bólu. Troska papieża 
o chorych i cierpiących wyraziła się słowami, które zostały wypo-
wiedziane na lotnisku Okęcie: „proszę, żeby szczególnie blisko 
mnie raczyli być ci, którzy cierpią” . Sam posunięty już w latach 
umacniał swoim cierpieniem innych chorych. Słowa papieża na 
temat śmierci i odchodzenia stały się ciałem. Pokazywał światu 
swoją chorobę. Nie ukrywał jej w czasach, w których wielbi się 
zdrowie, siły oraz młodość. Swoją odwagą oraz uporem przekro-
czył wiele barier.  

Jan Paweł II nie tylko pięknie mówił, ale także swoją postawą 
świadczył o wypowiadanych słowach. Swoje życie przyjmował 
pomimo wielu trudów i przeciwności z wdzięcznością. Chciał, aby 
jednostka traktowała swoje życie jako dar. Uważał, że w życiu każ-
dego człowieka, który rodzi się, żyje i umiera należy dostrzegać 
obraz Bożej chwały (Evangelium Vitae 84). 

Sługa Boży jest także autorytetem, gdyż pełnił funkcję głowy 
Kościoła. Stanowi wzór do naśladowania w sprawach wiary oraz 
pod względem moralnym. Dzięki niemu nastąpił wzrost świado-
mości godności człowieka, jego praw oraz obowiązek ich prze-
strzegania i obrony w sytuacji zagrożenia. Wywyższał rodzinę, 
prawdziwą demokrację, czy wolność. Był osobą wielką, a jednocze-
śnie pokornym sługą Boga walczącym o podstawowe wartości. 

Reasumując słowami „przebaczamy i prosimy o przebacze-
nie” zmienił losy świata i ludzkości zdominowanej przez siły zła i 
egoizmu. Ponadto okazywany przez papieża szacunek oraz miłość 
do każdego człowieka sprawiały, że z radością był witany i ze 
smutkiem żegnany wszędzie, gdzie się pojawiał.  
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3. Nauczyciel miłości  
W swoim nauczaniu Karol Wojtyła mówił o wielkiej miłości 

Boga do człowieka. Jest to miłość miłosierna, która nigdy nie od-
rzuca i nie potępia nawet największych grzeszników. Powtarzał, że 
Bóg troszczy się o każdego człowieka. Zauważał, że chrześcijanin 
ma do wyboru dwie drogi. Jedna z nich to zadawanie pustych py-
tań, na które miłość już dawno znalazła odpowiedź. Natomiast 
druga możliwość to dać się przekonać Bogu bogatemu w miłosier-
dzie. Jan Paweł II mówił o miłosierdziu i pragnął, aby jednostka nie 
zamykała się na brata potrzebującego miłosierdzia9. 

Nauczając o miłości Boga papież chciał dotrzeć do każdego 
człowieka, dlatego bardzo dużo podróżował. Nie wprowadzał po-
działów między ludźmi. Kochał wszystkich zarówno biednych jak i 
bogatych. Nie odrzucał osoby, która była niedoskonała, popełniała 
błędy, czy krzywdziła innych ludzi. Zdawał sobie sprawę, że z 
człowiekiem trzeba rozmawiać, a nie go potępiać. Podkreślał, że 
najważniejsza jest zgoda i pokojowe zażegnanie konfliktów. Sprze-
ciwiał się przemocy i krzywdzie stając w obronie człowieka – sła-
bego i bezbronnego. Nauczał, że siłą tego słabego człowieka jest 
Chrystus.  

Zawsze stał na straży godności jednostki. Bronił prawa do ży-
cia nienarodzonych dzieci oraz sprzeciwiał się eutanazji. Również 
mówił nie! karze śmierci. Zrewolucjonizował podejście do tej kwe-
stii. W encyklice Evangelium vitae napisał, że istnieje tylko jedna 
sytuacja, kiedy można zabić. Jest to sytuacja, kiedy w inny sposób 
nie można społeczeństwa obronić przed przestępcą. Tylko obrona 
konieczna stanowi usprawiedliwienie podniesienia ręki na życie 
drugiego człowieka10. Jan Paweł II doskonale wiedział, że w miło-
ści nie ma miejsca na zabijanie.  

Sługa Boży w swoim nauczaniu mówił: „prawdziwa miłość 
jest wymagająca. Nie spełniłbym mojej misji, gdybym nie przypo-
mniał Wam, że to Chrystus powiedział: Staniecie się moimi przyja-
ciółmi, jeśli zrobicie to, co Wam nakazuję. Miłość wymaga wysiłku 

                                                 
9 Jan Paweł II, Błogosławieni ubodzy duchem, OR (wydanie polskie), 1 (1980), nr 8, s. 15.  
10 http://www.fara-jaslo.rzeszow.opoka.org.pl/JPII/dzienkczynienie.htm 

(26.03.2014). 
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i osobistego zaangażowania dla spełnienia woli Bożej. Przejawia się 
ona w dyscyplinie i ofiarności, lecz znaczy również radość i speł-
nianie ludzkie”11.  

Ojciec Święty prowadził również dialog miłości z wyznaw-
cami innych religii, gdyż wszyscy bez względu na to, czy człowiek 
zdaje sobie z tego sprawę, czy nie zmierzamy do Boga i do prawdy, 
która od Boga pochodzi12. Jan Paweł II pragnął, aby przywrócić 
wzajemne zaufanie i szacunek pomiędzy wyznawcami różnych 
religii w celu budowania lepszej przyszłości. Dążył do wzajemnej 
współpracy na rzecz pokoju i sprawiedliwości na świecie13. 

 
4. Autorytet młodzieży oraz wychowawcy młodego człowieka 
Jan Paweł II jest autorytetem dla ludzi młodych. Zawsze szukał 

człowieka młodego i świetnie go rozumiał. Wiedział, jakie są pragnie-
nia młodzieńczego serca. Miał świetny kontakt z młodzieżą. Podobnie 
jak młodzi kochał sport. Czuł się jednym z nich. Miał niezwykłe poczu-
cie humoru, gdyż potrafił żartować i śmiać się również pełniąc funkcję 
głowy Kościoła. Znał problemy, z jakimi boryka się młoda osoba i po-
trafił skłonić ją do refleksji nad sensem życia. Młodzi ludzie często szu-
kają wzorców do naśladowania wśród piosenkarzy, aktorów, czy spor-
towców. Jednak to Jan Paweł II uświadamiał im, że należy czuć, pa-
trzeć i rozumieć sercem. Uśmiechnięta twarz oraz łatwość porozumie-
wania się z człowiekiem młodym sprawiały, że stał się ich przyjacielem 
i autorytetem.  

W młodych ludziach widział nadzieję na lepszy świat. Wi-
dział swoją nadzieję. Przyszłość ludzkości dostrzegał w młodzieży, 
dlatego zawsze starał się być blisko nich. Młodzi również garnęli 
się do papieża, słuchali go i pragnęli iść szlakiem, który im wska-
zywał. Prowadził ich do Boga, którego oni chcieli poznać i poko-
chać, gdyż wierzyli Ojcu Świętemu, że tylko wtedy odnajdą praw-
dziwe szczęście. Jan Paweł II podkreślał to, co jest dobre w młodym 
człowieku. Nie nadużywał krytyki. Zainicjował Światowe Dni 

                                                 
11 D. Le Corre, Jan Paweł II w Irlandii i w Ameryce, Francja 1980, s. 68.  
12 A. Sujka (oprac.), Jan Paweł II Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku, 

Warszawa 1999, s. 77. 
13 Tamże, s. 76. 
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Młodzieży, które spotkały się z dużym entuzjazmem wpisując się 
na stałe w życie Kościoła. 

Karol Wojtyła wskazywał młodym ludziom, że ich zadaniem 
jest dla dobra świata oraz Kościoła „ujawnienie prawdziwego sen-
su życia tam, gdzie nienawiść, egoizm i obojętność zagrażają świa-
tu. Stojąc w obliczu trudności i rozczarowań, wielu będzie szukać 
ucieczki od odpowiedzialności, ucieczki w egoizm, przyjemności 
seksualne, narkotyki, naruszaniu praw, obojętność i cynizm. Pro-
ponuję Wam dzisiaj wybór miłości, która jest przeciwieństwem 
ucieczki. Jeśli rzeczywiście przyjmiecie tę Chrystusową miłość, 
wtedy zaprowadzi Was ona do Boga”14.  

Wychowanie człowieka wartościowego odbywa się poprzez 
wpatrywanie się w autorytet. Niewątpliwie Jan Paweł II był i jest 
osobą wartą naśladowania przez każdego człowieka. Wiele środo-
wisk, w tym także głowy państw liczyło się z opinią Sługi Bożego. 
W dzieciach i młodzieży Ojciec Święty dostrzegał wiosnę życia 
oraz zadatek przyszłości ojczyzny. Jan Paweł II jest autorytetem w 
kwestii stosunku do człowieka oraz świata. Jest inspiratorem bu-
dowania cywilizacji życia, który powiedział w siedzibie ONZ, że 
„żaden kraj na świecie, żaden system polityczny nie może myśleć o 
swej przyszłości inaczej, jak tylko poprzez wizję tych nowych po-
koleń, które przejmą od swoich rodziców wielorakie dziedzictwo 
wartości, zadań i dążeń zarówno własnego narodu, jak też całej 
rodziny ludzkiej”15. 

Wzorem działania dla wychowawców powinien być list Jana 
Pawła II do dzieci całego świata na Boże Narodzenie 1994 roku na-
pisany z okazji Roku Rodziny. Jest on adresowany zarówno do 
dzieci jak i też osób dorosłych. Uczy szacunku do małego człowie-
ka, doceniania go, jego możliwości oraz potrzeb i wartości. Ojciec 
Święty podkreślał wielkie zaufanie do dzieci, które również prosił 
o modlitwę za własną rodzinę, za rodziny całego świata, czy o po-
kój na świecie. Wiedział, że siła modlitwy dziecka jest ogromna. W 
liście Sługa Boży podkreślił jak ważne jest okazanie dziecku sza-

                                                 
14 D. Le Corre, dz. cyt., s. 68.  
15 http://www.ppp-brzozow.ovh.org/publikacje.php?plik=39 (26.03.2014). 



477 
 

cunku i miłości, gdyż tylko wtedy będzie ono umiało kochać i sza-
nować drugiego człowieka16.  

 
5. Wzór modlitwy 
Jan Paweł II żył Bogiem. Godzinami potrafił klęczeć i się mo-

dlić. Wierzył, że modlitwa ma moc zmienić życie człowieka. Sługa 
Boży podkreślał, że środowiskiem, gdzie człowiek uczy się modli-
twy jest rodzina. On sam uwielbienie modlitwy różańcowej oraz 
Matki Chrystusa wyniósł z domu rodzinnego. To Maryja jest tą, 
która prowadzi człowieka do Syna. Całe swoje życie oddał Maryi. 
Pozostał wierny do końca.  

Sługa Boży uważał, że „wierzyć oznacza powierzyć to ludz-
kie ja – z całą jego transcendencją i w całej jego wielkości, a także z 
jego ograniczeniami, kruchością, śmiertelnością – Komuś, kto mówi 
o sobie, że jest Początkiem i Końcem, przekraczającym wszystko, co 
stworzone i podlegające przypadkowi, a Kto jednocześnie objawia 
się jako Osoba, zapraszająca nas do współudziału w uczcie, do 
współuczestniczenia, komunii”17. 

Ojciec Święty zdawał sobie sprawę jak ważna jest wiara w Boga 
oraz modlitwa. Wiedział, że tylko serce otwarte na Jezusa „powie „tak” 
nierozerwalnej miłości małżeńskiej; „tak” życiu odpowiedzialnie po-
czętemu w prawowitym małżeństwie; „tak” ochronie życia; „tak” sta-
bilności rodziny; „tak” prawowitemu współżyciu, które rodzi komunię 
i sprzyja zrównoważonemu wychowaniu dzieci, pod osłoną miłości 
ojca i matki, którzy wzajemnie się uzupełniają i realizują siebie w 
kształtowaniu nowych ludzi. Owo „tak” Stwórcy, podjęte przez dzieci 
Boże, jest „tak” skierowanym do człowieka. Rodzi się ono z wiary w 
pierwotny plan Boga. Jest autentycznym wkładem w budowę społe-
czeństwa, w którym nad egoistycznym konsumizmem bierze górę cy-
wilizacja miłości, nad kapitulacją w obliczu śmierci – kultura życia”18. 

                                                 
16 

http://www.jp2w.pl/pl/36568/0/Autorytet_Jana_Pawla_II_w_wychowaniu_d
ziecka.html (26.03.2014). 

17 K. Dybciak (wybór tekstów), Elementarz Jana Pawła II dla wierzącego, wątpią-
cego i szukającego, Kraków 2001, s. 112.  

18 Tamże, s. 54. 
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Jan Paweł II głosił światu Boga bogatego w miłosierdzie. W 
Łagiewnikach w 1997 roku powiedział, że orędzie Miłosierdzia Bo-
żego było zawsze dla niego bardzo bliskie i drogie. Historia wpisa-
ła to orędzie w tragiczne doświadczenia drugiej wojny światowej 
oraz stanowiło ono oparcie oraz dawało nadzieję dla człowieka do-
świadczonego wojną19. Kościół wychowuje człowieka do postawy 
miłosierdzia, która wyraża się w wybaczeniu. Jednak wszystko do-
konuje się w odpowiednim czasie i miejscu, aby jednostka mogła 
dojrzeć do miłosierdzia. Jednym z etapów dojrzewania człowieka 
do miłosierdzia jest obecność przy człowieku cierpiącym oraz 
wskazywanie na Chrystusa jako nadzieję20.  

 
Zakończenie 
Czas na końcowy wniosek. Jan Paweł II powinien być autory-

tetem dla każdego człowieka. Niewątpliwie dla wielu ludzi jest 
wzorem do naśladowania. Sięgamy do jego nauczania. Wierzymy 
jego słowom, gdyż nigdy nie było w nich obłudy ani fałszu. Wojty-
ła umiał wpływać na myślenie i działanie człowieka. Prowadził 
jednostkę od cywilizacji śmierci do cywilizacji życia stawiając mi-
łość Chrystusa do człowieka jako prototyp wszystkich ludzkich 
miłości. Sługa Boży nauczając wspomagał jednostkę w zrozumie-
niu samej siebie i innych ludzi. Wskazywał drogę, którą należy po-
dążać, aby być szczęśliwym w życiu doczesnym oraz aby osiągnąć 
życie wieczne. Pochylał się nad każdym człowiekiem. Nikt nie po-
zostawał mu obojętny. 

Wskazując Sługę Bożego Jana Pawła II jako wzór do naśla-
dowania należy podkreślić, że potrafił jednoczyć ze sobą ludzi wy-
kazujących różne postawy życiowe. Głoszone przez niego wartości 
wpłynęły na wiele osób pomagając im wybrać właściwą drogę po-
stępowania. Pragnął, aby na świecie panował pokój i sprawiedli-
wość. Jednak wiedział, że nie mogą one zostać zdobyte przemocą a 
miłością. Stanowcze nie! mówił agresji oraz wojnom. Spotykał się z 
wyznawcami różnych religii, aby modlić się o pokój na świecie.  

                                                 
19 G. Polak, P. Zuchniewicz, dz. cyt., s. 83.  
20 J. Nowak (oprac.), Wezwani do zwycięstwa mocą miłości, Kraków 2006, s. 26.  
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Ostatecznie potwierdzeniem tezy oraz dowodem na to, że Jan 
Paweł II jest autorytetem dla współczesnego człowieka jest fakt, że 
po jego śmierci płakał cały świat. 2 kwietnia 2005 roku świat się 
zatrzymał pogrążając się w bólu, smutku i żałobie. Ludzie jedno-
czyli się celem wspólnej modlitwy. Nad jego odejściem ubolewali 
nie tylko wierzący, ale także niewierzący oraz wyznawcy innych 
religii. Dla Polaków powodem do dumy jest pontyfikat Ojca Świę-
tego. Dla wielu pozostanie skromnym pielgrzymem „z dalekiego 
kraju”. Jednak współczesny człowiek musi zrobić wszystko, aby 
nauki Ojca Świętego Jana Pawła II zmieniały życie dzisiejszych lu-
dzi oraz przyszłych pokoleń.  

 
Streszczenie 
Jan Paweł II jest autorytetem dla współczesnego człowieka. W 

niniejszym tekście zostaną wybrane niektóre dokonania jego pontyfika-
tu. Celem jest przybliżenie nauczania Sługi Bożego, które swoją uni-
wersalnością oraz mądrością pozwala widzieć w Ojcu Świętym wzór 
do naśladowania dla każdego współczesnego człowieka. Wskazując 
Sługę Bożego Jana Pawła II jako wzór należy podkreślić, że potrafił 
jednoczyć ze sobą ludzi wykazujących różne postawy życiowe. Gło-
szone przez niego wartości wpłynęły na wiele osób pomagając im wy-
brać właściwą drogę postępowania. Pragnął, aby na świecie panował 
pokój i sprawiedliwość. Jednak wiedział, że nie mogą one zostać zdo-
byte przemocą a miłością. Potwierdzeniem tezy oraz dowodem na to, 
że Jan Paweł II jest autorytetem dla współczesnego człowieka jest fakt, 
że po jego śmierci płakał cały świat. 2 kwietnia 2005 roku świat się za-
trzymał pogrążając się w bólu, smutku i żałobie. Ludzie jednoczyli się 
celem wspólnej modlitwy. Nad jego odejściem ubolewali nie tylko wie-
rzący, ale także niewierzący oraz wyznawcy innych religii. Współcze-
sny człowiek musi zrobić wszystko, aby nauki Ojca Świętego Jana Paw-
ła II zmieniały życie dzisiejszych ludzi oraz przyszłych pokoleń. 

 
Abstract 
John Paul II authority for the modern man 
John Paul II is the authority for the modern man . In this text will 

be chosen to make some of his pontificate . The aim is to introduce the 
teaching of the Servant of God, which with its versatility and allows 
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you to see the wisdom of the Holy Father a role model for every mod-
ern man. Pointing to the Servant of God John Paul II as a model should 
be noted that he could unite people together exhibiting different atti-
tudes to life . Proclaimed by the value contributed to a lot of people by 
helping them choose the right way forward . He wished that the world 
was at peace , and justice. But he knew that they could not be gained by 
violence and love. Confirmation of the hypothesis and evidence that 
John Paul II is the authority for the modern man is the fact that af-
ter his death he cried the whole world . April 2, 2005 , the world 
stopped plunging in pain, grief and mourning. People united the 
purpose of prayer . Over his departure deplored not only believers 
but also unbelievers and followers of other religions. Modern man 
must do everything possible to study the Holy Father John Paul II 
changed the life of people today and future generations. 
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Grażyna Stanek-Czerny 

 
W takim razie stanęliśmy właśnie przed stromym wzniesieniem.  

Nie będę próbował zmierzyć się z klifami.  
Pójdę drogą okrężną, która na początku będzie sprawiać wrażenie,  

że nigdy nie zaprowadzi nas na szczyt 
  C.S. Lewis, Rozważania o psalmach. 

 
C.S. Lewis na współczesne czasy - naturalnie 

 
„Czy pani się to podoba, czy nie, żyjemy w czasach, w których 

musimy zgadzać z tym co mówi i robi większość. Bo skoro większość 
coś twierdzi, to znaczy, że jest to prawda. Taka jest ludzka natura-
żyjemy stadnie. I to jest zdrowa polityka”. Słowa, które usłyszałam ja-
kiś czas temu od jednego z moich uczniów, inteligentnego i obdarzo-
nego wieloma talentami gimnazjalisty wprawiły mnie zdumienie. 
Czyżby młodzieńczy indywidualizm, bunt jako element cechujący 
wiek w którym dzieciństwo miesza się z dorosłością straciły swój 
smak? A może ten bystry chłopiec zauważył to, co wszystkim młodym 
wydaje się dla nich obce, z czym na pozór walczą a jednak czemu ulega 
ich nastoletnia natura. Ujednolicenie, zrównanie do ogółu, „masówka” 
dyktuje zasady myślenia i postępowania pozorując jedynie jednostko-
wą niezależność. Czy w takim razie faktycznie ludzką naturą kierują 
stadne instynkty, zew tłumu który przyćmiewa osobiste myślenie? 
Czym jest ludzka natura? 

Myślenie opierające się jedynie na faktach obserwowanych w 
otaczającej rzeczywistości- lub tych przekazanych przez środki ma-
sowego przekazu , czy odwoływanie się do instynktów , które rzą-
dzą naturą w sensie biologicznym, nie da odpowiedzi na pytania 
dotyczące systemu wartości, który odróżnia człowieczeństwo od 
świata zwierzęcego. „ Tak zwane prawa mogą nie posiadać rze-
czywistego istnienia-może nie istnieje nic poza konkretnymi, ob-
serwowanymi przez nas faktami. Jednak w odniesieniu do czło-
wieka widzimy, że jest inaczej. Prawo ludzkiej natury czy też dobra 
i zła musi być czymś istniejącym niezależnie od konkretnych ludz-
kich uczynków. W tym przypadku obok konkretnych faktów ma-
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my coś jeszcze: prawdziwe prawo, którego nie wymyślimy i zara-
zem wiemy, że mamy go przestrzegać”1. 

Ludzka natura jest poszukująca. Człowiek próbuje oderwać 
się od zasad (które nie zawsze sam stworzył), wyrwać się z ram 
ograniczeń i kierunkowskazów a jednocześnie nie umie bez tych 
„wyznaczników” odnaleźć właściwej ścieżki, którą powinien iść. 
Czy jednak wyznacznik powinności nie jest tu jednocześnie ograni-
czeniem wolnego wyboru tej ścieżki?  

Lewis powtarza za Arystotelesem, że celem edukacji i istotą 
etyki jest doprowadzić uczniów do umiejętności dokonywania wy-
borów, by lubili to co powinni lubić i nie lubili tego, czego nie po-
winni. Zgodnie z myślą Platona musimy nauczyć się czuć przyjem-
ność w kontakcie z rzeczą przyjemną, niechęci do tego, co wywołu-
je tę niechęć , odrazy do rzeczy odrażających. W starożytnym hin-
duizmie nauczanie o słuszności i prawidłowości zachowań ściśle 
wypływa z umiejętności poznania prawdy i rzeczywistości. Psalm 
119 mówi, że prawo jest prawdą. Ludzkość krocząc przez swoja 
historię stawia kroki po ścieżkach wytyczonych przez prawo, któ-
rego sama nie stworzyła. Nowoczesne normy etyczne to jedynie 
odpryski starego prawa naturalnego. W Katechizmie Kościoła Ka-
tolickiego czytamy: Prawo "Boże i naturalne" wyznacza człowie-
kowi drogę praktykowania dobra i osiągania jego celu. Prawo na-
turalne wyraża pierwsze i istotne zasady kierujące życiem moral-
nym. Jego punktem odniesienia jest zarówno dążenie do Boga, któ-
ry jest źródłem i sędzią wszelkiego dobra, oraz poddanie się Mu, 
jak również uznanie drugiego człowieka za równego sobie. Główne 
przepisy prawa naturalnego zostały wyłożone w Dekalogu. Prawo 
to jest nazywane prawem naturalnym nie dlatego, że odnosi się do 
natury istot nierozumnych, lecz dlatego, że rozum, który je ogłasza, 
należy do natury człowieka (1955). Prawo naturalne, obecne w ser-
cu każdego człowieka i ustanowione przez rozum, jest uniwersalne 
w swoich przepisach i jego władza rozciąga się na wszystkich lu-
dzi. Wyraża ono godność osoby i określa podstawę jej fundamen-
talnych praw i obowiązków (1956). Nigdy nie było i nie będzie ra-
dykalnie nowego systemu wartości. 

                                                 
1 C. S. Lewis, Chrześcijaństwo po prostu, Media Rodzina, Poznań 2002, s.34.  
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„Owo prawo, czy też zasadę słuszności i niesłuszności, na-
zywano niegdyś prawem natury. Obecnie mówiąc o „prawach na-
tury”, myślimy na ogół o takich rzeczach jak grawitacja, dziedzicz-
ność czy prawidłowości rządzące procesami chemicznymi. Jednak 
nazywając zasadę słuszności i niesłuszności prawem natury, dawni 
myśliciele w gruncie rzeczy wskazywali na prawo natury ludzkiej. 
Chodziło o to, że podobnie jak ciałami materialnymi rządzi prawo 
ciążenia , a organizmami żywymi prawa biologii, tak istota zwana 
człowiekiem posiada własne prawo - z tą zasadniczą różnicą, że 
ciało nie wybiera, czy chce się stosować do prawa ciążenia, czło-
wiek zaś może zdecydować, czy ma przestrzegać prawa ludzkiej 
natury, czy też nie”2. 

I to decydowanie przysparza nam najwięcej problemów. 
Mówimy „mamy do czegoś prawo”. W imię pseudowolności do-
konujemy wyborów głupich i niszczycielskich, bezpodstawnie od-
wołując się do potrzeby realizacji własnego ego. Wystarczy wspo-
mnieć tragiczny przypadek Bruce’a Reimera, którego płeć została 
zmieniona przez jego rodziców. Chłopiec jako niemowlę był pod-
dany operacji stulejki w wyniku której został poważnie okaleczony. 
Rodzice przypadkiem usłyszeli o doktorze Johnie Money’u, który 
głosił idee możliwości wyboru płci. Historia Bruce’a, który po wie-
lu latach walki z samym sobą popełnił samobójstwo wskazuje do 
czego doprowadza ludzka ingerencja w to, co zostało jej dane bez 
udzielenia jej prawa do samowolnej ingerencji w rzeczywistości 
wynikające z pierwotnego jądra natury. Gdy człowiek chce „na-
prawić” naturę wprowadzając swoje własne pomysły i korzystając 
ze środków nie leżących w jego kompetencjach (wybierając płeć 
czy decydując o prawie do życia lub tak zwanej godnej śmierci) 
wywołuje zamęt i tę naturę „psuje”. Każdy posiada wrodzoną 
umiejętność wyczucia dobra i zła, lecz zdolność ta może wzrastać 
lub być zagłuszona chwastami błędnych ideologii, i którymi młody 
człowiek jest karmiony jak łatwą do przełknięcia papką. I tu poja-
wia się pytanie o wychowanie do wartości. Co młody człowiek 
wchłonie to kiedyś z niego wypłynie. Formowanie indywidualno-
ści każdej młodej osoby to praca na wielu płaszczyznach. Szkoła 

                                                 
2 C.S. Lewis, Chrześcijaństwo…,s.19. 
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odgrywa tu znaczącą rolę, choć obecnie trudno przebić się wycho-
wawcom przez wirtualną rzeczywistość, w której uczeń znajduje 
„odpowiedzi” na niemalże wszystkie nurtujące go pytania. Równo-
legle formacja ta jest procesem uspołecznienia, gdyż młody czło-
wiek przygotowuje się do życia w relacjach jako członek społeczeń-
stwa, grupy społecznej, rodziny, uczy się umiejętności rozpoznania 
obiektywnego dobra i odpowiedzialności za moralne wybory. 

Niestety, obecne poglądy dużej grupy młodych ludzi zaprze-
czają temu, że „ rzeczy są z natury sympatyczne”, obalają tradycyj-
ną moralność i zaprzeczają istnieniu prawa naturalnego opierając 
się na twierdzeniu, że „wszystko się zmienia”, i trzeba iść z du-
chem czasu (cokolwiek to może znaczyć). Zastępują oni znaczenie 
dobra pojęciami konieczności, rozwoju i wydajności. Nie zauważa-
ją, że postęp, konieczność i efektywność muszą odnosić się do ja-
kiegoś standardu, który istnieje poza nimi. Bardzo wielu z tych, 
którzy kwestionują tradycyjne, czy (jak je nazywają) „sentymental-
ne” wartości, chowa w zanadrzu wartości, inne, swoje własne które 
według nich są nie do obalenia. Głoszą oni, że oto odcinają paso-
żytnicze narośle emocji, sankcji religijnych i rozmaitych dziedzicz-
nych tabu, aby mogły się wyłonić wartości „prawdziwe”3. Racjona-
lizm i faktyczność z jednej strony a poszukiwania transcendencji w 
komputerowych grach fantasy z drugiej. Odrzucenie wartości 
chrześcijańskich i dotychczasowych kanonów piękna a potteroma-
nia, fascynacja brzydotą, okrucieństwem i historiami o cierpiących 
wampirach i mitologicznych herosach czy legendarnymi postacia-
mi azjatyckich baśniowych opowieści w literaturze młodzieżowej . 

U Lewisa mit jest narzędziem przekazania człowiekowi wizji 
świata widzianego z boskiej perspektywy. Pisarz korzysta z mitu 
by połączyć tkwiące w każdym człowieku owo pragnienie trans-
cendencji z poszukiwaniem prawdy. Narnia wiele zawdzięcza Bi-
blii i Śródziemiu, magicznym opowieściom o Krainach Faerie i ezo-
teryczno-antropozoficznym rozważaniom, mitologiom śródziem-
nomorskim i północnym, opowieściom wieku dziecinnego i teolo-
gicznym dysputom różnych epok. Istotny dla tego świata Lew 
Aslan jest niewątpliwie obrazem Chrystusa, ale jednocześnie jest 

                                                 
3 C. S. Lewis, Koniec Człowieczeństwa, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2013, s.40 
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postacią fantastyczną- zwierzęciem posiadającym cechy antropo-
morficzne, jak inne zwierzęta mówiące ludzkim głosem z bajek dla 
dzieci. Postacią, która chciałoby się przytulić by ukoić lęki, poczu-
cie samotności czy niepokoju, która jest ucieleśnieniem dobra, 
sprawiedliwości, miłości i nadziei. Harry Potter natomiast odkrywa 
magiczną zdolność komunikacji ze zwierzętami w zoo rozmawiając 
z wężem, który jako symbol oprócz odniesienia do szatana (który 
według Biblii skusił człowieka właśnie iluzją magicznej boskości), 
zajmuje szczególne miejsce w okultyzmie (np. w antropozofii R. 
Steinera), gdzie traktowany jest jako symbol mądrości, oświecenia 
czy siły witalnej4. Jednakże bohaterowie współczesnej literatury 
młodzieżowej nie tak łatwo wpisują się we wzorce czysto określo-
nego w swych granicach dobra i zła. Harry Potter zatopiony w re-
alnej magii nie odcina się od zła lecz jest jego częścią, bohaterowie 
powieści George’a R.R. Martina potrafią być dobrzy lub źli, cnotli-
wi i przebiegli. Wszystko jest względne, wartości obiektywne zani-
kły w imię osobistych korzyści i zdobycia kontroli nad innymi, 
władzy o którą bezwzględnie walczą. Popularność literatury czy 
filmu w których przedstawiane są owe antywartości wynika z za-
potrzebowania rynku czytelniczego a jednocześnie dokładnie od-
zwierciedla społeczną charakterystykę współczesnej rodziny. 
Współczesna cywilizacja wydaje się pogrążać w chaosie wartości i 
kryzysie wychowania. Podważa się jego sens, szanse uzgodnienia 
celów, racje programowego preferowania jakichś wartości. Osła-
biana coraz wyraźniej rodzina nie jest w stanie zapewnić stabilnych 
podstaw wychowania, spełnić roli pozytywnego środowiska wy-
chowawczego. Dorośli, zarówno najbliżsi jak inni obecni w otocze-
niu dziecka, kierują się w wartościowaniu głównie standardami 
hedonistycznymi i konformistycznymi, ponieważ to one zapewnia-
ją doraźną satysfakcję, przyjemność, zysk. To samo zjawisko prze-
nosi się w konsekwencji na pokolenia wychowywane. One także, z 
coraz większą bezwzględnością dążą do przyjemności, satysfakcji, 
różnego rodzaju zysków i profitów. Proces wartościowania został 
w taki a nie inny sposób ukształtowany. Ten kształt stale jest 

                                                 
4 A. Posacki, Magiczna wyobraźni, czy realistyczna magia? Harry Potter i okul-

tyzm, Fenomen-Wydawnictwo Arka Noego, Gdańsk, 2006, s. 64 
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wzmacniany przez media, przekazujące porządek wartości, w któ-
rym wyżej stawia się wartości niższe, użytecznościowe, instrumen-
talne, niż wartości wyższe, duchowe. Prawda o człowieku i jego 
wartościach nie jest prawdą o osobie ludzkiej, jej rozwoju i celach5. 

Z racji swojego zawodu mam możliwość codziennej obserwa-
cji zainteresowań dzieci i młodzieży. Niepokojącym zjawiskiem jest 
fakt, iż większość z nich bezkrytycznie ulega kulturowym modom 
konsekwentnie doprowadzającym do rozbicia fundamentów na 
których budowana powinna być umiejętność rozróżniania co jest 
sztuką wartościową a co jedynie blichtrem i tandetą. Oczywistym 
jest, że umiejętność ta rodzi się pod przewodnictwem autorytetów, 
mentorów kultury, którymi w pierwszej kolejności powinni być 
rodzice, dalej nauczyciele, czasami rówieśnicy. Jednakże obecnie 
największą role przewodnią grają media i Internet, które w prosty i 
bezpośredni sposób narzucają sposób myślenia, kryteria wyboru i 
oceniania zjawisk kultury i sztuki. Przecież jeśli telewizja czy porta-
le internetowe wyrażają swoją opinie o jakimś artyście, książce czy 
wydarzeniu to czyż odważyłby się ktoś podać tę opinie w wątpli-
wość? Na szczęście dzieci wciąż czytają, nie jest prawdą, że zanikła 
wśród nich chęć dokonywania literackich odkryć w trakcie prze-
mierzania stron ulubionej lektury, współtworzenia wraz z autorem 
książki fikcyjnego świata w swojej wyobraźni. Nie ograniczają się 
do przyjmowania serwowanej im przez kino i multimedia obrazo-
wej fastculture, szybkiej do spożycia lecz ostatecznie trudnej do 
strawienia. Młodzi pragną czegoś więcej. W zaspokojeniu tego pra-
gnienia ogromną rolę odgrywa literatura, która w swojej mądrości 
potrafi połączyć to, co dla młodego czytelnika jest atrakcyjne- 
wartką akcję, obrazowość, nowe pomysły na kreacje bohaterów, 
intrygującą fabułę, świat fantastyczny (nie tak szybko wyrastamy 
chęci przebywania w krainie bajek), z odpowiedziami na pytania o 
zasady, wartości, kryteria dobra i zła. Niestety, rynek napędzany 
reklamą kreuje zapotrzebowanie nie na taką literaturę.  

Większość tekstów czystej literatury fantasy w swojej istocie 
ma na celu „przemianę” czytelnika. Wyobraźnia ludzka, a szcze-

                                                 
5 K. Olbrycht, Wychowanie do wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskie-

go, Katowice, 2012, s.12 
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gólnie czytelnika młodego może być źródłem pozytywnej prze-
miany, gdy treści, którymi się karmi, są nasycone dobrem, pięknem 
i miłością. Dziecko przenosi w swoją rzeczywistość elementy świa-
ta fantastycznego, na ich bazie buduje swoje wyobrażenie o świecie 
realnym, z nich też może się wiele nauczyć. Autorka książek dla 
dzieci Rosamund Bott wspomina, jak uległa światu stworzonemu 
przez Lewisa, tak że miała swoje własne zwierzęta z Narnii. Bawiła 
się w Narnię swoimi zwierzakami, również zabawkowym lwem. 
Francis Spufford w książce The Child That Books Built sugestywnie 
opowiada o dzieciństwie, kiedy to świat lektur przenosi go z dala 
od bolesnej rzeczywistości-niczym narkotyk, ale czasami także jak 
objawienie6. Podobna jest reakcja młodego czytelnika na przekaz 
Joanne Kathleen Rowling, Stephenie Meyer, czy Dana Browna. 
Powstają magiczne fora, osiedlowe kluby miłośników Potterra w 
których „domy Hogwartu walczą na punkty”, szkoły organizują 
konkursy wiedzy na temat literatury dla dzieci a portale interneto-
we - dla dorosłych, powstają wirtualne strony typu vampiresdaily.pl, 
polskie źródło informacji ze świata paranormal. Wielka popularnością 
ciesz się gry takie jak Magic: The Gathering opartej na fabule fanta-
sy, w której gracz wciela się w role czarodzieja i przy pomocy wy-
myślonej taktyki, czarów, użycia magicznych przedmiotów i wielo-
rakich stworzeń stara się pokonać przeciwnika pozbawiając go 
„punktów życia”. Każda karta oprócz treści graficznej zawiera po-
lecenia, które gracz ma wykonać, przykładowo należy rzucić klą-
twę na przeciwnika. Komentarz młodego gracza do informacji o 
edycji online gry Magic: The Gathering, która miała być udostęp-
niona 24 grudnia 2011 roku, zapisany na stronie internetowej 
www.gry-online.pl: No to już wiem co będę robić w tzw: "wigilię". No 
to teraz 24 grudnia nabiera znaczenia. Mikołaj trafi w tym roku do 
wszystkich dzieci. Nawet tych złych. Umysł młodego człowieka jest 
chłonny, w dobie obrazu, gdzie słowo pisane zastąpione zostało 
kolorowymi klipami których sekwencje zmieniają się w coraz szyb-
szym tempie chłonie wciąż więcej impulsów których nie jest w sta-
nie przetworzy, poukładać, zrozumieć. Na ich podstawie postrzega 
otaczający go świat jako niezrozumiały, magiczny, okrutny, świat 

                                                 
6 C. Duriez, Przewodnik po Narnii, Wydawnictwo M, Kraków, 2005, s.16 
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przed którym należy się schować lub z którym trzeba walczyć. 
Świat w którym trudno jest znaleźć odpowiedzi na wciąż aktualne 
pytania.  

C.S. Lewis posługując się sylwetkami swych bohaterów po-
szukiwał odpowiedzi na pytania o naturę rzeczywistości, wiarę, 
piękno i cierpienie. Są to pytania ponadczasowe, lecz droga do zna-
lezienia na nie odpowiedzi nie jest w obecnej kulturze optymi-
styczna i światła. Współczesne propozycje literatury czy filmu dla 
dzieci i młodzieży nasycone są seksem (azjatycka manga), krwa-
wymi jatkami (filmy o superbohaterach oparte na kanwach gier 
komputerowych), tematyką obrazoburczą (np. propozycja nie-
miecka „Jezus mnie kocha”) lub okultystyczną (chociażby animo-
wany Monster High: Wampigorączka piątkowej nocy, Upiorna siła 
miłości). Dokonujemy kastracji i każemy trzebieńcom, by byli 
płodni i rozmnażali się7. Słowa pisarza doskonale odzwierciedlają 
wpływ tego typu kultury na rozwój intelektualny młodego pokolenia. 
Był on zaniepokojony zjawiskami, jakie propagowały już w latach 
jemu współczesnych wartości, które jego zdaniem nieuchronnie pro-
wadzą człowieczeństwo do upadku. Ostro krytykuje zmiany pojawia-
jące się w systemie edukacji. Porównuje stary system do wtajemni-
czenia, w którym nauczanie podobne jest do nauki latania jakiej 
udziela młodemu ptactwu dorosły i doświadczony mistrz. Nowy sys-
tem to jedynie warunkowanie, gdzie nauczyciel podobnie do hodow-
cy drobiu stara się otrzymać u swoich „wychowanków” z góry zało-
żone cechy, z powodów, o których oni sami nie mają pojęcia. Stąd też 
tytuł traktatu filozoficznego traktującego o współczesnej oświacie - 
„Koniec człowieczeństwa”. W swojej książce „Błądzenie pielgrzyma” 
napisanej w 1933 roku umieścił mapę niebezpieczeństw współczesnej 
myśli (Mappa Mundi). Dzieła Lewisa opracowane były jako strategia 
przywrócenia wartości ludzkich które uważne są za podstawowe i 
niezmienne. 

Dzieła Lewisa posłużyć mogą jako podręcznik etyki, pomoc 
duchowa czy wzór do nauczania zasad wysokiej retoryki. Czytając 
„Błądzenie pielgrzyma”, pozycji beletryzowanej autobiografii, w 
której alegorie wszelakich systemów filozoficznych, ideologii, 

                                                 
7 C. S Lewis, Koniec…,s.34 



489 
 

transcendentnych znaczeń towarzyszą bohaterowi - pielgrzymowi, 
zdążającemu w swej dalekiej wędrówce do dalekich wysp, otrzy-
mujemy zwięzłą i strawną lekcję filozofii religii. Owa alegoryczna 
wędrówka symbolizuje poszukiwanie sensu życia, wewnętrzną 
walkę duchową i proces dojrzewania w wierze. Na temat treści 
„Listów starego diabła do młodego” sam mówi: Dla tych którzy 
podzielają moje zdanie, moje diabły będą symbolami konkretnej 
rzeczywistości; dla innych będą personifikacją pojęć abstrakcyj-
nych, a książka będzie alegorią. Lecz nie robi to większej różnicy, w 
jaki sposób będzie się ją czytać. Bo celem jej, rzecz jasna, nie było 
uprawianie spekulacji na temat życia diabłów, lecz rzucenie z no-
wego punktu widzenia wiązki światła na życie ludzi8. Motyw fan-
tastycznej podróży pojawia się ponownie w „Podziale ostatecz-
nym”, gdzie bohaterowie-ludzkie dusze, obciążeni problemami 
wynikającymi ze swoich przywiązań, pragnień, relacji odbywają 
podróż do nieba. Nie jest tu celem autora rozbudzenie zaintereso-
wania czytelnika życiem po śmierci lecz zwrócenie uwagi na za-
gmatwania życia doczesnego, podkreślenie poczucia odpowie-
dzialności za nie. Powieść „Dopóki mamy twarze” przeprowadza 
czytelnika przez krainę mitu, można rzec uwspółcześnionego, w 
którym odkrywane są nowe warstwy treści psychologicznych, od-
powiedzi na pytania dotyczące wielowarstwowości ludzkiej natury 
i jej przeobrażeń. Dzieło C.S. Lewisa uderza ponadczasowym uję-
ciem tematu emocjonalnej walki, która rozgrywa się we wnętrzu 
ludzkiego serca. W tajemniczej scenerii mitologicznej krainy autor 
ukazuje historię mającą swoje odbicie w rzeczywistym świecie. 
Tworzy opowieść, w której zobrazowuje odwieczny konflikt po-
między instynktami zakorzenionymi w ludzkiej naturze skażonej 
pierworodnym przewinieniem, a „moralnością wlaną”, umiejętno-
ścią dokonywania wyborów budujących osobowość odpowiedzial-
ną za swoje czyny.  

Lewis był często krytykowany za rzekome atakowanie nauki. 
Jednakże jego zdaniem wrogiem człowieczeństwa nie jest praw-
dziwa nauka karmiona pragnieniem poszukiwania prawdy, lecz 

                                                 
8 C. S. Lewis, Listy starego diabła do młodego, Instytut Wydawniczy PAX, War-

szawa, 1980, s. 3 



490 
 

nauka stosowana, której użytkownicy motywowani są chęcią zdo-
bycia władzy. Zdaniem Lewisa, rozwój technologiczny powszech-
nie zwany postępem, w efekcie umożliwia przejęcie władzy jed-
nych nad drugimi. Odrzucanie prawa naturalnego zawsze będzie 
zwiększało niebezpieczeństwo kontroli. „Chcielibyśmy mieć 
wszystko na raz jak król Lear: pozbyć się przywileju człowieczeń-
stwa i równocześnie go zachować. Jest to niemożliwe. Albo jeste-
śmy racjonalnymi duchowymi istotami (…), albo jesteśmy jedynie 
wytworem natury dowolnie ugniatanym i obciosywanym zgodnie 
z upodobaniem rządzących(…) Wiara w dogmat o istnieniu obiek-
tywnych wartości jest niezbędna, by pojęcie władzy niebędącej ty-
ranią i posłuszeństwa niebędącego niewolnictwem miało w ogóle 
rację bytu”9. 

Poszukiwanie prawdy o wartościach może podążać wieloma 
ścieżkami. Nawrócenie Lewisa, wcześniej chłodnego ateisty, od lata 
1929 roku umiarkowanego teisty, na chrześcijaństwo było wyni-
kiem tego, czego i obecnie młodzi ludzie potrzebują-duchowego 
rozwoju wspartego mądrym przewodnictwem intelektu. Karmie-
nie umysłu zeszpeconą fantasmagorią zastąpione literacka ucztą 
dzieł twórców pokroju Lewisa może wypełnić emocjonalna lukę w 
umyśle współczesnego nastoletniego (i nie tylko) czytelnika. Litera-
tura Lewisa posiada cechę, którą on sam uważa za odrzucona 
przez współczesnych pisarzy i krytyków - swego rodzaju uporząd-
kowanie wartości, wierność obyczajom i przyzwoitość wyobraźni. 
„Moim zdaniem-pisał Lewis - takie świadome uporządkowanie jest 
jedną z pierwszych konieczności ludzkiego życia, a jedną z pod-
stawowych funkcji jest wspomaganie jej. Wszystko, co opisujemy 
jako stałość w miłości albo przyjaźni, jako lojalność w życiu poli-
tycznym albo ogólnie jako wytrwałość, wszystkie solidne cnoty i 
trwałe upodobania zależą od uporządkowania wybranych postaw i 
zachowania ich wbrew wiecznym zmianom”10, czyli nie ślepe po-
dążanie z tłumem. We współczesnym nauczaniu Kościoła zwraca 
się szczególną uwagę na personalistyczny aspekt prawa naturalne-
go. Wyraża on aktywną i twórczą rolę człowieka w odkrywaniu 

                                                 
9 Tamże, s.85 
10 C. Duriez, Przewodnik…, s.57 
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tego prawa w swym sercu. „Chodzi przy tym nie tylko o samo za-
chowanie obiektywnego porządku natury. Poznając go rozumem i 
zachowując w czynach, człowiek staje się uczestnikiem myśli Boga, 
particeps Creatoris, ma udział w tym prawie, które odwiecznie Bóg 
nadał światu, stwarzając go. Otóż to samo jest dla siebie celem: 
wartość człowieka, istoty rozumnej, uwydatnia się najbardziej w 
tym, że jest on particeps Creatoris, że ma uczestnictwo w woli Bo-
ga, w Jego prawie. Przede wszystkim jednak w zgodności z pra-
wem natury winno pozostawać ludzkie sumienie, bezpośredni kie-
rownik czynów”11. Czynów, których owoce rodzą się przy pomocy 
daru mądrości i rozumu, oczywiście.  

Moje czytanie Lewisa „ze zrozumieniem” również dojrzewa, 
łącząc w sobie zachwytu nad efektem jego literackiej wyobraźni, 
dzięki któremu odkryłam w sobie drzemiące od lat dziecięctwo, 
skupienie nad lewisowską retoryką i przyglądanie się chrześcijań-
skiej, intelektualnej głębi w jego analitycznej, logicznej a jednocze-
śnie duchowej interpretacji rzeczywistości. Lewis jest w swej twór-
czości elegancki, nawet ostrą krytykę buduje przy pomocy języka 
pełnego ogłady. Potrafi bawić się językiem stosując niebanalną grę 
słów lub żartobliwą dygresję. Jednocześnie nie ma swych zamia-
rach obrażania nikogo-pragnie jedynie trafić w najczulszy punkt, 
zamieszać kijem w mrowisku jemu współczesnych lecz wciąż aktu-
alnych problemów społecznych. Choć „umysł ludzki znacznie 
mocniej skłania się ku chwaleniu i ganieniu niż ku opisywaniu i 
definiowaniu”12 nie jest łatwo zarazić zachwytem. Nie jestem 
wprawiona literacka alpinistką, i choć wydaje mi się, że bez tej 
wspinaczki nie uda mi się dotrzeć na szczyt-warto spróbować skie-
rować wzrok poszukującego czytelnika w stronę tej literatury, któ-
ra oświeciła i moja drogę.  

 
Streszczenie 
Artykuł porusza problematykę współczesnych tendencji po-

jawiających się w literaturze młodzieżowej w zestawieniu z treścią 
dzieł C.S. Lewisa. Ukazuje wciąż aktualną wartość przesłania, jakie 

                                                 
11 Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność ,Wydawnictwo KUL, Lublin 1982, s. 221 
12 C.S Lewis, Cztery miłości, Media Rodzina, Kraków, 2010 , s.20 
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przekazywał swoim współczesnym autor Opowieści z Narnii. Zna-
czenie niezmienności prawa naturalnego w kształtowaniu osobo-
wości młodych ludzi powinno zaprzeczać obecnemu obalaniu tra-
dycyjnej moralności. Literatura i sztuka ma na celu budowanie 
świadomości wartości natury ludzkiej, świata, w którym zwycięża 
miłość, dobro i piękno. Literacka twórczość C.S. Lewisa, oferująca 
wielowarstwowe spojrzenie na problematykę moralności wynika-
jącej z samej ludzkiej natury jest, można rzec, remedium na pro-
blemy kulturowej pustki w umysłach młodych czytelników.  

 
Abstract 
C.S. Lewis present-day-naturally 
The article’s purpose is to depict some issues of contemporary 

tendencies which appear in youth literature in comparison with 
contents of C.S.Lewis’s writings. It shows still relevant value of 
message which the author of The Chronicles of Narnia gave to 
people living in twentieth century. The meaning of the invariability 
of natural laws in proces of formation of personalities of young 
people should contradict current demolition of traditional morality. 
The aim of literature and art is to building the awareness of value 
of human nature, the world in which love, good and beauty win. 
C.S.Lewis’s literary legacy which offers the multilayered gaze at 
issues concerning morality which is the result of human nature it-
self, may be a remedy for problems of the cultural emptiness in 
young readers’ minds. 
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Agnieszka Barczyk (UŁ) 

 

Prof. Konrad W. Tatarowski – poeta, naukowiec, opozycjonista 
 

Wprowadzenie 
Tytuł konferencji, oprócz jawnej treści, jaką jest autorytet, za-

wiera w sobie także przekaz pośredni, niewyartykułowany wprost 
– jest nim pamięć. Przywołując konkretne postaci zaliczane do gro-
na osób budzących podziw i szacunek, rejestrujemy bowiem pe-
wien wycinek historii – historię konkretnego człowieka.  

Szczególnie przydatne mogą się tutaj okazać interdyscypli-
narne techniki z pola oral history – Katarzyna Nowak pisze, że to 
„metoda badań historycznych odwołująca się do wywołanych 
przez badacza relacji ustnych, która określa sposoby ich zbierania, 
zachowywania i analizowania”1. Wywiady narracyjno-biograficzne 
przypominają „wywiad rzekę”, skupiają się na rozmówcy i wyda-
rzeniach z jego życia, poczynając od pierwszych zapamiętanych 
wspomnień. Następnie nagranie zostaje spisane i wyposażone w 
zgodny z instrukcjami zapis oznaczeń środków pozawerbalnych. 

Metodę tę wykorzystaliśmy z kilkuosobową grupką z Katedry 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ w projekcie Łódź dzienni-
karska. Jego celem było przeprowadzenie rozmów z reprezentantami 
łódzkiego środowiska dziennikarskiego. W gronie tym znaleźli się 
m.in. Edward Muller, Piotr Słowikowski, Piotr Werner i prof. Konrad 
Witold Tatarowski, któremu poświęcony jest ten tekst. 

 
1. Momenty przełomowe 
Konrad Witold Tatarowski – absolwent filologii polskiej2, 

obecnie profesor w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Spo-
łecznej UŁ, urodził się 12 kwietnia 1948 roku w Łodzi. Już w czasie 

                                                 
1 K. Nowak, Metodologia oral history, „Kultura i Historia”, 

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2620. 
2 Bohater wspomina, że jego rodzice woleli, by wybrał prawo. Po nieudanym 

egzaminie wstępnym na studia prawnicze z sukcesem złożył papiery na wyma-
rzoną polonistykę. 
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studiów polonistycznych spotkał kilka swoich autorytetów – posta-
ci, które zaważyły na jego późniejszym życiu: „Myślę, że pierwszą 
taką postacią jest pani profesor Stefania Skwarczyńska, która miała 
wykłady z Wprowadzenia do nauki o literaturze, miała też wykłady 
monograficzne o teatrze. Drugą ważną osobą jest profesor Cieśli-
kowska, u której potem pisałem pracę magisterską na temat świata 
przedstawionego w poezji Zbigniewa Herberta. Prof. Skwarczyń-
ska recenzowała moją pracę magisterską, potem przyjmowała mnie 
do pracy. Kolejną taką postacią był profesor Bolesław Lewicki, któ-
ry wówczas kierował filmoznawstwem. To były trzy bardzo cieka-
we osoby, od których dużo się nauczyłem. Przede wszystkim pew-
nej postawy, pewnego etosu – etosu uczonego, który oni wszyscy 
reprezentowali. Każdy w charakterystyczny dla siebie sposób”3 – 
wspomina bohater. 

Początek studiów przypadł na rok 1967, kolejny rok upłynął 
pod znakiem marca ’68 i niepokojów związanych z zawieszeniem 
spektaklu Dziady Kazimierza Dejmka. „Gdybym miał spojrzeć re-
trospektywnie na mój życiorys, poszukać odpowiedzi na pytanie o 
wydarzenie, które na mnie wpłynęło najbardziej, to sądzę, że jest to 
marzec ‘68 roku. To jest wydarzenie, które najbardziej mnie w jakiś 
tam sposób ukształtowało, w tym sensie, że zmusiło mnie do pod-
jęcia decyzji, dokonania wyboru. Nie można było pozostać neutral-
nym i udawać, że nic się nie dzieje”4. Na trudny moment histo-
ryczny nakładał się konflikt pokoleniowy z ojcem, który marzył, by 
syn studiował prawo: „Jak ojciec mówił że komuna jest zła, to ja 
mówiłem, że komuna jest dobra, na tej zasadzie to się mniej więcej 
odbywało. Potem to się zmieniło. Marzec ‘68 roku w tym sensie stał 
się dla mnie takim bardzo ważnym wydarzeniem, że ja po prostu 
zrozumiałem naturę systemu”5. 

 
 
 

                                                 
3 Fragment wywiadu narracyjno-biograficznego przeprowadzonego 

28.08.2012 r. 
4 Tamże. 
5 Tamże. 
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2. Działalność opozycyjna 
To właśnie w roku 1968 należy szukać początku związków 

Konrada Tatarowskiego z opozycją. W czasie strajku studenckiego 
w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego ówczesny student I roku po-
lonistyki zawarł wiele ważnych znajomości, m.in.: z Jackiem Biere-
zinem, Witoldem Sułkowskim czy Józefem Śreniowskim – głów-
nym organizatorem pomocy dla represjonowanych po strajkach w 
czerwcu ‘76 roku (dzięki niemu bohater oficjalnie zaistniał w struk-
turach opozycyjnych). Na przełomie lat 60. i 70. burzliwie rozwijał 
się także teatr studencki, z którym Konrad Tatarowski nie tyle 
współpracował, co raczej po prostu pomagał. Kilka lat później – na 
rok 1976 – przypada początek drugiego obiegu wydawniczego i 
działalności opozycyjnej: „połowa lat siedemdziesiątych oznacza 
dla mnie również wzrost aktywności w sferze polityczno–
społecznej. Bardziej społecznej może, niż politycznej, niemniej jed-
nak o politykę to się wszystko jakoś ocierało, a w każdym razie 
wchodziło w konflikt z oficjalną polityką władz PRL. Od początku 
się zaangażowałem w działalność Komitetu Obrony Robotników”6 
– wyjaśnia bohater. 

W 1975 roku władze Polski Ludowej postanowiły wprowadzić 
zmiany w konstytucji, polegające na dopisaniu wieczystego sojuszu 
z Związkiem Radzieckim oraz dominującej roli PZPR7. „Przeciwko 
tym zmianom w konstytucji zrodziła się wtedy spontaniczna akcja 
społeczna. Bardzo wiele osób pisało listy protestacyjne do Rady 
Państwa, niektórzy indywidualnie, niektórzy zbiorowo. W końcu 
tych listów kilkadziesiąt tysięcy chyba się zebrało. Również ja pod-
pisałem wtedy taki list grupowy. 19 czerwca 1976 roku dostałem 
wezwanie na Poligon Drawski, celem odbycia ćwiczeń wojskowych 
rezerwy. W rzeczywistości to było internowanie ludzi opozycyjnie 
nastawionych do władz PRL. Na Poligonie Drawskim zebrano ra-
zem sto pięćdziesiąt osób. Wymyślano tam dla nas jakieś zajęcia, na 
przykład kazano nam żarnowiec wycinać z pól, bo podobno czoł-
gom przeszkadzał. Różne wymyślano zajęcia, żeby tylko nas czymś 

                                                 
6 Tamże. 
7 Zob. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, http://konstytucja.e-

prawnik.pl/konstytucja-prl/ [06.02.2014]. 
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zająć. Natomiast w rzeczywistości chodziło o to, żeby nas wyizo-
lować, profilaktycznie, na wypadek ewentualnych zamieszek po 
wprowadzeniu zaplanowanych podwyżek cen”8. W czasie pobytu 
na poligonie, Tatarowski prowadził dziennik, który ukazał się na 
łamach drugoobiegowego pisma „Wezwanie”9.  

Po powrocie do Łodzi – na początku sierpnia 1976 roku – bo-
hater zaangażował się w akcje organizowane w obronie ludzi wy-
rzuconych z pracy. Celem inicjatyw była pomoc materialna po-
szkodowanym: „Polegało to na tym, że chodziliśmy i zdobywali-
śmy adresy ludzi, którzy byli powyrzucani z pracy. Przyjmowani 
byliśmy z ogromną nieufnością, bo ci ludzie nie wiedzieli, czy my 
nie jesteśmy jakimiś ubekami w przebraniu, czy to nie jest prowo-
kacja. Mówiliśmy, że chcemy im pieniądze oferować, żeby powie-
dzieli, ile stracili. Organizowaliśmy składki finansowe. Zorganizo-
wałem też taką składkę u siebie, w Instytucie Teorii Literatury, Te-
atru i Filmu”10. Oprócz pomocy finansowej organizowana była tak-
że pomoc prawna.  

Z KOR-em łączą się również pierwsze doświadczenia dzienni-
karskie, związane ze współpracą z dodatkiem „Kronika Łódzka” do 
„Biuletynu Informacyjnego”: „Ukazały się chyba dwa numery tego 
pisma w Łodzi, trzeci został skonfiskowany przez SB i potem już się 
nie ukazywało”11. Konrad Tatarowski angażował się także w kolpor-
taż bibuły: „kolportowałem ją głównie w środowiskach akademic-
kich, studenckich, ale także wśród znajomych, również wśród rodzi-
ny. Głównym organizatorem tego kolportażu w Łodzi był Tomasz 
Filipczak. Ja z nim wtedy bardzo ściśle współpracowałem”12. 

 
3. Na Spacerniaku 
Działalność opozycyjna kończy się wraz z emigracją, która na-

stąpiła po internowaniu w czasie stanu wojennego: „Internowano 
mnie w nocy z 12 na 13 grudnia, z soboty na niedzielę 1981 roku. Naj-
                                                 

8 Fragment wywiadu narracyjno-biograficznego przeprowadzonego 
28.08.2012 r.  

9 Zob. K. W. Tatarowski, Branka, „Wezwanie” nr 15/1989. 
10 Tamże. 
11 Tamże. 
12 Tamże. 
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pierw byłem przewieziony do więzienia w Łęczycy. Potem był zakład 
karny w Łowiczu, później Kwidzyn. Byłem internowany przez dzie-
sięć miesięcy, zwolniono mnie w październiku ‘82 roku. Z tym, że 
wcześniej zadeklarowałem chęć wyjazdu z kraju, to był taki – można 
powiedzieć – warunek zwolnienia. Bezpośrednim powodem tej decy-
zji była sytuacja w Kwidzynie, gdzie 17 sierpnia 1982 roku doszło do 
pobicia internowanych”13. Prof. Tatarowski w czasie wywiadu 
wspomina schizofreniczną sytuację, która panowała w kwidzyńskim 
ośrodku: „zastaliśmy tam atmosferę wolności w więzieniu, co było 
dla mnie potwornie irytujące i męczące. Internowani rządzili więzie-
niem. Klawisze byli pochowani, bali się wychylić”14. Zapiski kwi-
dzyńskie można odnaleźć m.in. w tomiku poetyckim bohatera, zaty-
tułowanym: Światło w ciemności. Charakterystyczny jest na przykład 
fragment autentycznej rozmowy Na Spacerniaku: 

– Widzisz człowieku, siedzimy tu, bo chcemy siedzieć. 
– ?  

– No tak, bo jak uznamy, że chcemy stąd wyjść, to… 
– To co? 

– Widzisz ten spychacz za płotem? 
– Widzę. 

– Za murem więzienia na wzgórzu widać pracujący spychacz, który 
równa teren i przygotowuje go pod jakąś budowę lub zasiew. No, to 

wiedz, że obsługuje go działacz Solidarności, jak damy mu znak, to on 
przyjedzie tym spychaczem i rozwali mur i wyjdziemy15. 

 Zmiany personalne i zatrudnienie nowego komendanta, który 
wprowadził zakaz cotygodniowych widzeń, doprowadziły do wy-
buchu buntu: „Zgromadziliśmy się z grupą pod siatką. Znalazł się 
tam facet z nożyczkami do metalu, który zaczął w tej siatce coś wy-
cinać. Parę bardziej przytomnych osób zaczęło alarmować: co ty 
wyprawiasz, człowieku? Równocześnie w budynku więzienia jeden z 
internowanych podpalił materac i wyrzucił go przez okno. Ten 
                                                 

13 Tamże. Zapis tych wydarzeń można odnaleźć w tekście Konrada W. Tata-
rowskiego pt. A to Polska właśnie, opublikowanym na łamach „Tygla Kultury”, nr 
10-12/2001, s. 44-51. 

14 Fragment wywiadu narracyjno-biograficznego przeprowadzonego 
28.08.2012 r. 

15 K. W. Tatarowski, Światło w ciemności, Fundacja NOWEJ, Warszawa 1992.  
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płonący materac okazał się potem bardzo ważnym elementem, po-
nieważ pretekstem wezwania ZOMO nie był bunt internowanych, 
tylko… pożar w budynku. W efekcie doszło do masakry. Ja właśnie 
po tym pobiciu, po tym strasznym łomocie w Kwidzynie, zdecy-
dowałem się na wyjazd. Nie dlatego, że nas pobili, bo – znając już 
dobrze naturę tej władzy – ja się temu nie dziwiłem specjalnie, ale 
dlatego, że myśmy dali im do tego doskonały pretekst. Po prostu 
uznałem wtedy, że w tym kraju nic się nie zmieni…”16. 

 
4. Na emigracji 
Wybierając emigrację do USA, Konrad Tatarowski wiedział, 

że ma dwie możliwości: Boston, gdzie pracował prof. Stanisław 
Barańczak, lub Los Angeles, gdzie przebywał Paweł Jędrzejewski – 
kolega z „Poglądów”17. 19 kwietnia, po dwóch tygodniach pobytu 
w przejściowym ośrodku dla uchodźców w Niemczech, Tatarowski 
wraz z żoną i dziesięcioletnią córką, Joasią, przybył do Stanów. 
Wybrał Los Angeles, gdzie spędził kolejne półtora roku. Tam 
współpracował m.in. z profesor Stone, która kierowała wówczas 
Katedrą Slawistyki na tamtejszym uniwersytecie, i przygotowywa-
ła książkę o Bolesławie Leśmianie. Konieczność zapewnienia środ-
ków finansowych rodzinie skłoniła bohatera do aplikowania o pra-
cę w Defence Language Institut (Instytucie Kształcenia Języków Żoł-
nierzy Amerykańskich)18. W międzyczasie pojawiła się jednak no-
wa możliwość – Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa19, której 
dyrektorem został Zdzisław Najder, człowiek z opozycji demokra-
tycznej. List do dyrektora RWE spotkał się z szybką odpowiedzią: 
                                                 

16 Fragment wywiadu narracyjno-biograficznego przeprowadzonego 
28.08.2012 r. 

17 Dwutygodnik łódzkich środowisk akademickich, z którym K. Tatarowski 
współpracował w okresie „Solidarności”. 

18 Żołnierze amerykańscy uczą się wszystkich języków świata, aby potrafili 
się ze sobą porozumieć w trudnych okolicznościach. 

19 Z radiem wiąże się wspomnienie z dzieciństwa: „Mój ojciec bez przerwy 
słuchał radia Wolna Europa. Pamiętam, że byłem przez to wściekły, bo jako kil-
kunastoletni chłopak nie miałem ochoty ciągle słuchać tego trzaskającego bez 
przerwy radia. A mój ojciec późnymi wieczorami wracał do domu, w ogóle nie 
oglądał telewizji, słuchał wyłącznie Wolnej Europy. To się potem jakoś zapisało 
w moim życiorysie… – wspomina prof. Tatarowski. 
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„Najder życzliwie odpisał, że poszukuje właśnie ludzi, którzy znają 
polskie realia. I dał mi wtedy na próbę do zrecenzowania książkę – 
taką analizę rzeczywistości politycznej w stanie wojennym. Książka 
liczyła 200-300 stron. Ja ją zrecenzowałem… tak jak się recenzuje 
książki. Napisałem tekst na dziesięć stron. Dla potrzeb radia to 
powinno być maksimum dziesięć minut, czyli trzy strony. Mimo 
wszystko skrócili to jakoś i ostatecznie podobno poszło to na ante-
nę. Potem dyrektor Najder zaprosił mnie na interview do Nowego 
Jorku. Ta rozmowa przebiegła w miłej atmosferze i zaowocowała 
propozycją zatrudnienia w Monachium”20. 2 października 1984 
roku Konrad Tatarowski z rodziną przybył do Monachium i rozpo-
czął pracę w Radiu Wolna Europa. 

Praca w radiu okazała się zupełnie nowym doświadczeniem, 
wymagającym intensywnej nauki warsztatu. Umiejętności skróto-
wego i komunikatywnego pisania musiała towarzyszyć zdolność 
prezentowania tego, co się stworzyło21. Początkowo red. Tatarow-
ski prowadził Przegląd prasy podziemnej – najpierw jako pomocnik 
redaktora Józefa Ptaczka, który koordynował tę audycję, od marca 
1985 roku jako samodzielny koordynator. Był też w zespole reda-
gującym codzienną audycję informacyjno-publicystyczną Fakty-
Wydarzenia-Opinie, prowadził programy kulturalne. Za największy 
radiowy sukces uważa przygotowywanie audycji z cyklu Polscy 
twórcy na emigracji: „Pierwszą audycję, którą zrobiłem w oparciu o 
archiwalne materiały Wolnej Europy, poświęciłem Stanisławowi 
Balińskiemu. Potem była audycja o Kazimierzu Wierzyńskim. O 
istnieniu archiwaliów radiowych wiedziałem od początku, ale róż-
ne obowiązki, związane głównie z Przeglądem prasy podziemnej, nie 

                                                 
20 Fragment wywiadu narracyjno-biograficznego przeprowadzonego 28 

sierpnia 2012 roku. Pierwotnie prof. Tatarowski miał być wysłany do Francji w 
roli korespondenta RWE, ostatecznie jednak został w Monachium. 

21 „Moje pierwsze doświadczenia antenowe były fatalne. Kiedy słucham 
swoich pierwszych audycji, w których prowadzę narrację, to jest to straszne po 
prostu. Ja w ogóle nie miałem wyczucia antenowego rytmu. Czytałem do mikro-
fonu tak, jak mówię. W końcu zlitowała się nade mną Basia Nawratowicz, która 
była kiedyś aktorką w piwnicy <<Pod Baranami>>. W RWE była reżyserem ra-
diowym. Basia udzieliła mi przyśpieszonych i ostrych korepetycji warsztato-
wych. W końcu po prostu załapałem, o co chodzi” – wspomina prof. Tatarowski.  
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pozwalały mi na stałe zajęcie się tymi materiałami. Upadek komu-
nizmu okazał się bardzo pomocny, ponieważ zlikwidowany został 
Przegląd prasy podziemnej (kontynuowany następnie w audycji Wi-
dziane z kraju). W 1990 roku zostały zlikwidowane obie te audycje, 
bo powstało biuro Wolnej Europy w Warszawie i w związku z tym 
nie było sensu z Monachium robić czegoś, co jest widziane z War-
szawy. W konsekwencji okazało się, że nagle mogłem pomyśleć o 
robieniu własnej audycji”22. Konrad Tatarowski był także autorem 
audycji dokumentalnych i słuchowisk radiowych, wśród których 
na szczególne uznanie zasługuje audycja Umarli ze Spoon River, na 
podstawie wierszy Edgara Lee Mastersa23.  

 
5. Powrót do kraju 
W Wolnej Europie prof. Tatarowski pracował aż do jej za-

mknięcia w czerwcu 1994 r. Potem przez jeszcze rok mieszkał w 
Niemczech, by wreszcie podjąć decyzję o powrocie do kraju: „For-
malnie wróciliśmy w sierpniu 1995 roku. Wcześniej przyjeżdżałem 
oczywiście do kraju, kiedy już można było. Na pierwsze wakacje 
przyjechaliśmy w 1990 roku”24. Pamiątką tej wizyty jest wiersz pt. 
W Łodzi po siedmiu latach (sierpień 1990):  

Te same uliczki i chodniki 
na których można się przewrócić 

nawet bez wypicia 
jednego kieliszka 

żytniówki 
Te same domy 

w szarej perspektywie 
świetlika odnowy 

i odpadających tynków 

                                                 
22 Fragment wywiadu narracyjno-biograficznego przeprowadzonego 28 

sierpnia 2012 roku. Materiały z tej audycji zostały potem wykorzystane w książce 
doktorskiej prof. Tatarowskiego: Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej 
Radia Wolna Europa (2006). 

23 Kontynuacją słuchowiska jest zrealizowany w 2006 roku w I programie 
TVP film pod tym samym tytułem, w reżyserii Jolanty Ptaszyńskiej. 

24 Fragment wywiadu narracyjno-biograficznego przeprowadzonego 
28.08.2012 r 
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ponadczasowych 
Ci sami ludzie Te same 

tematy rozmów 
Te same wnioski 

które nasuwają się 
jako oczywiste 

Tyle że Komuny już nie ma 
I sami zostaliśmy 

sieroty bez ojczyma 
który czasami 

dawał 
w dupę25. 

Po powrocie do kraju Konrad Tatarowski podjął współpracę z 
Radiem Łódź, z którym związany był do 2003 roku. Przez rok był 
także samodzielnym publicystą „Dziennika Łódzkiego”. Związał 
się również z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną26, 
gdzie wykładał na kierunku dziennikarstwo: „W Radiu Łódź nie 
widziałem możliwości rozwoju. Moja praca sprowadzała się do 
tego, żebym pisał raz na tydzień felieton, albo późnym wieczorem 
pozwalano mi na jakąś audycję archiwalną. Natomiast praca w 
WSHE, uczestniczenie w budowaniu tego nowego kierunku dzien-
nikarskiego, kazała mi wrócić do wcześniejszych doświadczeń. Za-
cząłem myśleć o napisaniu doktoratu”27. Już po obronie doktoratu 
(2004 rok) Konrad Tatarowski podjął pracę w Katedrze Dziennikar-
stwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. W 2010 
roku ukazała się książka habilitacyjna Pana Profesora, pt. Aksjologia 
i polityka w pisarstwie i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 

 
Zakończenie 
Człowiek wielkiej kultury, poeta, nauczyciel akademicki. 

Człowiek, który mimo trendów wkraczających do świata nauki – 

                                                 
25 K. W. Tatarowski, dz. cyt.  
26 Obecnie: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. 
27 Fragment wywiadu narracyjno-biograficznego przeprowadzonego 28 

sierpnia 2012 roku. Przed internowaniem Pan Profesor pracował nad doktoratem 
poświęconym nurtowi neoklasycznemu poezji polskiej.  
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wyścigu na publikacje i kolekcjonowaniu punktów – jest ponad 
tym. Niedawno był głównym organizatorem konferencji Kultura 
niezależna w Łodzi w latach 70. i 80. XX wieku na tle prądów kontrkultu-
rowych w PRL (Łódź, 9-10.12.2013 r.), która zgromadziła przedsta-
wicieli świata artystycznego i naukowego, związanych z kulturą 
drugiego obiegu28. Lada moment ukaże się monografia kontynu-
ująca rozważania zapoczątkowane podczas sesji29. 

Człowiek, którego miałam okazję poznać na pierwszym roku 
studiów. Potrafił w uczelnianym ogrodzie i przy fontannie czytać z 
nami na głos fragmenty reportaży Kapuścińskiego czy Wańkowi-
cza. Dzisiaj mój promotor. Naukowiec, o którym możemy powie-
dzieć, że jest autorytetem, powinien się wykazywać nie tylko 
ogromną wiedzą, ale także etosem, zasadami, których przestrzega 
się mimo niesprzyjających okoliczności. Życiowa mądrość i wiedza 
nie zawsze idą w parze. W dobie medialnych analityków i na-
ukowców, którzy coraz częściej pojawiają się w środkach masowe-
go komunikowania jako eksperci, częstokroć zaprzeczając obiek-
tywizmowi nauki, ludzie tacy jak prof. Tatarowski są perłami. Albo 
dinozaurami, bo coraz częściej odnosi się wrażenie, że to gatunek 
wymierający… 

 
Streszczenie 
Naukowiec, o którym możemy powiedzieć, że jest autoryte-

tem, powinien wykazywać się nie tylko ogromną wiedzą, ale także 
etosem, zasadami, których przestrzega się mimo niesprzyjających 
okoliczności. Wymóg ten nabiera szczególnego znaczenia w dobie 
medialnych analityków i naukowców, którzy coraz częściej poja-
wiają się w środkach masowego komunikowania jako eksperci, 
częstokroć zaprzeczając obiektywizmowi nauki. Artykuł przedsta-
wia sylwetkę prof. Konrada W. Tatarowskiego, pracownika Kate-
dry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ, poety, naukow-
ca, opozycjonisty. 
                                                 

28 Strona konferencji: http://kulturaniezalezna.com.pl/ [data dostępu: 
10.02.2014 r.]. 

29 Zob. Przeciw. Obok. Pomimo. Kultura niezależna w Łodzi w latach 70. i 80. XX 
wieku, pod red. K. W. Tatarowskiego, A. Barczyk i R. Nolbrzak, Dom Literatury 
w Łodzi, Łódź 2013. 
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Abstract 
Scientist, about which we can say that he is authority, should 

demonstrate not only the knowledge, but also the ethos and princi-
ples which are important in spite of unfavorable circumstances. 
This requirement is particularly important in the era of media ana-
lysts and researchers who are present as experts in the mass media 
(often they deny of the objectivity of science. The article presents 
the silhouette of professor Konrad W. Tatarowskiego. HE is an em-
ployee of the Department of Journalism and Communication at 
University of Lodz, a poet, a scientist, an oppositionist. 
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Łukasz Kosiński (UMCS) 

 
Św. Kolumba Straszy autorytetem w Vita Sancti Columbae  

 
Kolumba Starszy, żyjący w VI wieku, jest jednym z najważ-

niejszych świętych Kościoła iroszkockiego. W znaczący sposób za-
pisał się on w historii Irlandii, a przede wszystkim Szkocji. Trady-
cja pozostawiła nam rozliczne świadectwa o jego działalności, za-
równo w rodzimych (iryjskich) tekstach hagiograficznych, kroni-
kach, rocznikach irlandzkich, jak też źródłach powstałych poza Zie-
loną Wyspą. Wiele fragmentów najstarszego zachowanego żywota 
świętego, autorstwa mnicha Adamnana świadczy natomiast, iż dla 
ówczesnych, Kolumba stawiany był za wzór którego należało na-
śladować, we wszystkim co robił.  

Taki obraz widać już w opisie młodzieńczych lat przyszłego 
świętego. Jako szlachetnie urodzony, syn jednego z lokalnych 
władców, miał w przyszłości szansę na przejęcie spuścizny po ojcu. 
Wysokie urodzenie było w tym czasie popularnym toposem hagio-
graficznych. Z jednej więc strony chodziło po prostu o przedsta-
wienie wielkiego poświecenia na jakie zdecydować musiał się mło-
dy Kolumba, oddając się Bogu. Można jednak także domniemywać, 
iż opis taki przekonać miał młodzieńców irlandzkich do porzuce-
nia swych domostw i wstąpienia do klasztoru. Zgodnie z opisem 
Adamnana tak właśnie było, a wielu w tym czasie poszło za przy-
kładem Kolumby. 

Z okresu młodzieńczych lat świętego Kolumby Starszego wy-
nieść możemy jeszcze dwa inne przykłady, które inspirować miały 
chrześcijan irlandzkich. Po pierwsze Kolumba pobierał nauki w 
kilku zgromadzeniach zakonnych. Dzięki Adamnanowi wiemy, iż 
na pewno przebywał w Clonard i Moville, wtedy bardzo ważnych 
zgromadzeniach zakonnych z uwagi na prowadzone tam studia. 
Święty edukował się także u pewnych irlandzkich nauczycieli. Ta-
ka intelektualna peregrinatio była w tym czasie bardzo popularna i 
domyślać się można, że faktycznie wielu mnichów irlandzkich sta-
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rało się pobierać nauki w kilku miejscach, zanim ostatecznie wybra-
li zgromadzenie w którym pełnić mieli swą posługę, aż do śmierci.  

Inne przełomowe dla Kolumby zdarzenie miało miejsce pod-
czas nauk u kapłana Gemmana. Wtedy bowiem przyszły święty 
spytany został, o to jakie cechy u duchownego uważa za najcen-
niejsze. Columcille bez namysłu stwierdził, iż czystość (niewin-
ność) oraz mądrość. Wtedy przed świętym pojawiły się trzy nie-
zwykle piękne dziewczęta, które zaczęły go obejmować. Młodzie-
niec był zawstydzony1, lecz ostatecznie oparł się urokowi dziew-
cząt zachowując czystość. Podobne opowieści znajdujemy także w 
żywotach innych świętych iroszkockich. Za przykład posłużyć nam 
może tradycja pozostała po świętej Brygidzie z Kildare2. W nieco 
zmienionej formie motyw ten zastosowano w żywocie świętego 
Kolumbana Młodszego, żyjącego w latach 531-6153. Podobne opisy 
umacniać miały młodych kleryków w przekonaniu, iż powinni oni 
wyrzec się wszelkich pokus doczesnych, by dzięki temu w pełni 
poświęcić się Bogu.  

Kolumba Starszy znany jest szczególnie z założenia zgroma-
dzenia zakonnego na wyspie Iona, które w swoim czasie stało się 
bardzo popularnym miejscem pobierania nauk przez wielu przy-
szłych duchownych, czy nawet władców. Dlatego w krótkim czasie 
Iona stała się także ważnym ośrodkiem nauki4. Nie dziwi więc fakt, 
iż bieżące życie na Ionie przepełnione było przepisywaniem i czy-
taniem ksiąg zgromadzonych w klasztorze5. Adamnan w Vita Sanc-

                                                 
1 C. D. Montalembert, Saint Columba Apostle of Caledonia, New York 1868, s. 7. 
2 Brygida, zgodnie z późniejszą tradycją, odstraszyła jednego z zalotników, 

wydłubując sobie oczy, po tym jak zostały one przez niego skomplementowane. 
Po jego ucieczce święta obmyła je w studni, którą sama stworzyła za pomocą 
laski i odzyskała wzrok. Od tego wydarzenia, jak niegdyś wierzono, studnia ta 
leczyła dolegliwości związane ze wzrokiem. Por. B. Gierek, Tradycja celtycka w 
życiu religijnym współczesnego społeczeństwa irlandzkiego, Kraków 2002, s. 61. 

3 Początkowo Kolumban widząc mniszkę poczuł wielką pokusę, ale po jej 
szybkich pouczeniach postanowił obrać czystość, którą zachował do końca 
swych dni. Por. Żywot Kolumbana 3, Pisma Starochrześcijańskich pisarzy, T. 60, 
oprac. J. Strzelczyk, Warszawa 1995. s. 191. 

4 J. Ryan, Irish monasticism, s. 381. 
5 F. A. Forbes, op. cit., chap. VI; A. D. S. Macdonald, Aspects of the monastery 

and monastic life in the Adomnan’s life of Columba, Peritia, vol. 3 1984. s. 285; R. 
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ti Columbae wielokrotnie podkreśla wielkie zamiłowanie i zaanga-
żowanie świętego Kolumby w kwestii przepisywania ksiąg6. Rów-
nie często święty Kolumba ukazywany jest podczas modlitwy7. Co 
prawda nie możemy dowieść by którekolwiek przypisywane daw-
niej dzieło, spisane zostało faktycznie przez Kolumbę, ale domnie-
mywać można, iż już sam podobny zapis zachęcać miał jednak 
młodych mnichów do oddawania czci Bogu w formie różnych 
pism. Dowodzi tego stale rozwijające się twórczość literacka na Io-
nie, od czasu Adamnana, poprzez erę pierwszych najazdów wikiń-
skich, jak też i później.  

Bardzo cenne w opisie Adamnana są zaś fragmenty przed-
stawiające relacje między Kolumbą, pierwszym opatem tego zgro-
madzenia, a mieszkającymi tam braćmi. Opat był zarówno sędzią, 
ojcem, jak i łącznikiem z Bogiem dla swych mnichów. Dlatego też 
Adamnan wielokrotnie zaznacza, iż Kolumba był dobrym ojcem, 
troszczącym się o swych zakonników. Gdy pewnego razu święty 
przybył do swego sługi Diarmuita, ten leżał w łóżku. Był bardzo 
chory i wydawało się, że niedługo umrze. Diarmuit modlił się, 
przywołując imię Chrystusa. Kolumba stwierdzić miał8, iż niewła-
ściwe jest, by chory umarł, gdy on będzie żył. Następnie wyraził 
wolę by Diarmuit zmarł wiele lat po śmierci świętego. Jak przeka-
zuje dalej Adamnan, Diarmuit miał odzyskać wtedy pełnię sił, i żył 
jeszcze długo po tym, jak święty Kolumba odszedł do Pana9. Prze-
trwałe do naszych czasów reguły iroszkockie, sugerują, iż w klasz-
torach irlandzkich we wczesnym średniowieczu, obowiązywały 
bardzo surowe zasady współżycia. Relacje między Kolumbą a jego 
                                                                                                                         
Sharpe, Some problems concerning, the organization of the church in early medieval 
Ireland, Peritia, vol. 3 1984, s. 231. 

6 Adomnan I 25, ed. by R. Sharpe, London 1995, s. 130; Adomnan I 43, s. 145-
147; AdomnanII 16, s. 166-167; Adomnan II 25, s. 174-175; Adomnan II 29, s. 177-178; 
Adomnan III 15, s. 216-217. Por. J. Fraser, From Caledonia to Pictland: Scotland to 
795, Edinburgh 2009, s. 73; E. Potkowski, Książka w kręgu sacrum – przykład Irlandii 
we wczesnym średniowieczu, Przegląd Humanistyczny, T. 1 1996, s. 229; P. Riche, 
Edukacja i kultura w Europie Zachodniej (VI – VIII wiek), Warszawa 1995, s. 324. 

7 M. Low, Celtic Christianity and nature. Early irish and Hebridean Traditions, 
Edinburgh 1996, s. 47. 

8 Niejako zwracając się wtedy do Boga. 
9 Adomnan II 30, ed. by R. Sharpe, s. 178. 
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mnichami pokazują, iż był on bardzo wielbionym opatem. Mówi 
się często o ,,duchu miłości’’, który panować miał między mnichami. 
Święty odnosił się ponoć do swych braci zakonnych ,,moje dzieci’’, a 
także usunął przełożonego z klasztoru w Durrow, który zbyt su-
rowo traktował mnichów10. 

Kolumba jako duchowy przywódca musiał posiadać także re-
spekt wśród mnichów. Dlatego też, gdy pewnego razu poszedł on 
modlić się w samotności, nakazał zakonnikom, by ci za nim nie szli. 
Niestety jeden z braci nie posłuchał słów swego opata i zobaczył 
dzięki temu, jak świętego otaczają aniołowie, rozmawiając z nim. 
Gdy jednak aniołowie spostrzegli ucznia, szybko się oddalili. Ko-
lumba, po tym jak wrócił do wspólnoty, zawołał owego mnicha i 
nakazał mu, by nigdy nie wspominał o tym, co widział. Tak też się 
stało, bowiem zakonnik ten dopiero po śmierci świętego wyjawił 
całą prawdę reszcie zgromadzenia11.  

Opis Kolumby jako wzorcowego opata Iony z pewnością da-
wać miał także przykład następnym pokoleniom przełożonych te-
go zgromadzenia zakonnego. W tym względzie bardzo istotne było 
przedstawienie stałych kontaktów które utrzymywał święty z in-
nymi ośrodkami monastycznymi, zarówno irlandzkimi, jak i tymi 
usytuowanymi na pobliskich wyspach. Dlatego Kolumba udawał 
się kilkakrotnie od Irlandii, by dam odwiedzać swych świętych 
przyjaciół. W żywocie świętego Comgalla dwukrotnie zapisano 
informacje o podróży Kolumby do Bangor12. Również Iona odwie-
dzana była przez licznych pielgrzymów, jak też ważnych duchow-
nych irlandzkich. Dla przykładu podać można choćby, iż pewnego 
razu, na wyspę przybyli Comgall, Brednan z Clonfert, Cainech z 
Agaboe i Comman z Durrow. Z późniejszej tradycji dowiadujemy 

                                                 
10 Adomnan I 14, ed. by R. Sharpe, s. 164-165; E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy, 

Święty Kolumban Młodszy - Ewangelizacja Europy, Lublin 1997, s. 68. 
11 W. Falarski, op. cit., s. 151. 
12 Vita Comgalli 31, Vitae Sanctorum Hiberniae, Dublin 1997, vol. 2, s. 14. 
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się także, iż na Ionię przybywali także święty Canice z Aghaboe13, 
czy też święty Kieran z Clonmacnoise14. 

Na wzór Chrystusa, Kolumba obmywał stopy każdemu podróż-
nemu jak i członkom jego świty. Goście po tym rytuale, mieli przeby-
wać w zbudowanym specjalnie dla nich hospicjum15. Na Ionie zjawiali 
wtedy liczni petenci, począwszy od królów, którzy chcieli aby święty 
rozsądzał ich spory16. Dlatego w krótkim czasie Iona stała się duchową 
stolicą chrześcijańskich wybrzeży iroszkockich17.  

Świętego Kolumbę Starszego w kategorii autorytetu moralne-
go rozpatrywać można także w aspekcie różnych cudów których 
miał rzekomo dokonać. Umacniały one bowiem wszystkich styka-
jących się z owym dziełem w przekonaniu, iż czyny Kolumby były 
święte oraz że miał on pełne poparcie Boga i każdy mnich, w ra-
mach swojej posługi powinien starać zbliżyć się do tego wzorca.  

Najważniejszym bodaj przykładem działalności świętego Ko-
lumby Starszego, opisanej przez Adamnana która to stała się ide-
ałem postępowania dla innych mnichów, była jego misja chrystia-
nizacyjna którą święty prowadził wśród Piktów. Odrzucając całą 
hagiograficzną otoczkę opisu tego wydarzenia, czyli dokonywane 
przez świętego w tym czasie cuda powiedzieć należy, iż misje na-
wracania pogan, były miały w tym czasie ogromne znaczenie i był 
to główny cel zakładania klasztorów. Potwierdza na to znajdujemy 
także w Vita Sancti Columbae, gdzie zapisano, iż święty wysyłał 
swych braci, by zakładali wśród Piktów zgromadzenia zakonne i 
dając im za zadanie nawracanie okolicznej ludności. Adamnan 
przekazuje również kilka rad dla przyszłych chrystianizatorów 
właśnie na przykładzie misji Kolumby. Ważne było choćby pozy-

                                                 
13 M. McNamara, Monastic schools in Ireland and Northumbria before A.D. 750, 

Milltown Studies, vol. 25 1990, s. 21. 
14 Vita Ciarani de Cluain 31, Vitae Sanctorum Hiberniae, vol. 1, s. 214; Vita Ci-

arani de Cluain 33, s. 215-216. 
15 Adomnan I 4, ed. by R. Sharpe, s. 117; Skonstruowano go z łodzi, którymi 

mnisi przybyli na Ionę. Por. A. D. S. Macdonald, Aspects of the, s. 291. 
16 L. Menzies, Saint Columba of Iona, a study of his life, his life, and his influence, 

London 1920, s. 58. 
17 G. Herm, The Celts, People who came out of the Darkness, New York 1977, s. 257. 
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skanie przychylności lokalnego władcy, nawet jeśli jego samego nie 
uda się nawrócić na chrześcijaństwo.  

W Vita Sancti Columbae wspomniano także, iż dla każdego 
znaczący mnich powinien prowadzić działalność dyplomatyczną. 
Dzięki temu można było wzmacnić pozycji własnego zgromadze-
nia, jak też zapewnić bezpieczeństwo swym wiernym. Modelowy 
jest tu udział świętego Kolumby Starszego w synodzie w Druim 
Ceat, który zgodnie z Rocznikami Ulsterskimi miał miejsce w 575 
roku i był punktem kulminacyjnym działalności politycznej świę-
tego. Jednym z powodów jego zwołania miało być zaś to, iż Ko-
lumba unormował na nim stosunki między szkocką Dalriadą a kró-
lem Irlandii18.  

Adamnan wspomniał także, iż na synodzie w Druim Ceat Ko-
lumba uwolnić miał pewnego zakutego w kajdany chłopca. Ochro-
nę niewinnych uznać należy za kolejny z wzorcowych atrybutów 
duchownego irlandzkiego. Późniejsza tradycja o świętym sugeruje 
także, iż podczas synodu święty przyczynił się do ochrony bardów 
irlandzkich19. W przedmowie do tego jednego z dzieł20 opiewają-
cych czyny Kolumby wspomniano, że święty pozwolił na powrót z 
wygrania dawnym poetom21 i zapewnił im wolność22. W dziele 
tym ukazano świętego jako wielkiego obrońcę tradycji celtyckiej23. 
Kolumba zakładał bowiem, iż poeci irlandzcy mają duży wpływ na 
zachowanie pamięci o czasach heroicznych, które w inny sposób 
zostaną zapomniane. W wyniku tego bardowie w niedługim czasie 
zaczęli przekazywać swoje tradycje w klasztorach, przez co utrwa-
lili wiele legend24. Dzięki takiemu stanowisku, Kolumba stał się 
patronem poetów irlandzkich25, a jego działania w znacznym stop-
niu przyczyniły się również do zachowania dawnej kultury celtyc-

                                                 
18 J. F. Nagy, The herons of Druim Ceat, revisiting and revisited, Celtica, vol. 21 

1990, s. 369. 
19 J.Ryan, Irish monasticism, origins and early development, Dublin 1992, s. 376-377. 
20 Informacje na ten temat znajdujemy w Amrae Choluim Chille. 
21 Na którą wygnał ich król Aed. Por. W. Montalembert, op. cit., s. 77. 
22 Amrae Choluim Chille, CELT. 
23 Adomnan of Iona, ed. by R. Sharpe, s. 313-314. 
24 J. F. Nagy, op. cit., s. 370. 
25 Adomnan of Iona, ed. by R. Sharpe, s. 90. 
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kiej w ramach chrześcijaństwa iroszkockiego. Ochrona bardów 
przez Kolumbę sporo mówi nam więc o charakterze Kościoła 
iroszkockiego we wczesnym jego stadium. Między innymi o tym 
jaki powinien być stosunek mnichów do dawnej tradycji. Dzięki 
prezentacji jednego tylko zdarzenia - synodu w Druim Ceat widać, 
iż Kolumba uznawany był za wielkiego przywódcę duchowego i 
obrońcę dawnej kultury. Z drugiej zaś strony, święty przedstawio-
ny został, jako wspaniały dyplomata, świetnie znający się na ów-
czesnej scenie politycznej.  

Pełne oddanie swojej wspólnocie, które charakteryzować po-
winno każdego opata, wyróżniało także Kolumbę Starszego. Zgod-
nie z przekazem Adamnana, w stosownym czasie święty udał się 
na zachodnią część wyspy do pracujących tam mnichów. Następnie 
rzekł, iż miał od nich odejść już w czasie świąt Wielkanocnych, lecz 
nie chciał ich w tym czasie zasmucać i pozostał dłużej26. Powiedział 
także do swych braci, iż ,,nie ujrzycie mnie więcej, pośród tych pól27’’. 
Mnisi zaczęli wtedy głośno lamentować, a święty pocieszył ich 
mówiąc, iż jest dumny z ich pracy28. Udał się też do spichlerza i 
poświęcił go29. Następnie sługa świętego, Diarmuit, pomógł mu 
wejść na wzgórze na którym Kolumba pobłogosławił całą wyspę30. 
Wielkie musiało być także jego oddanie również dla trzody zakon-
nej, skoro jednym ze stworzeń, które pożegnał święty był klasztor-
ny koń.  

Kolumba udał się także do swej celi, by tam oddać się ulubio-
nej czynności-przepisywaniu ksiąg31. Potwierdzając tym samym 
raz jeszcze wielkie zaangażowanie świętego w kwestii tworzenia 
literatury. Gdy zaś oddawał ostatnie tchnienie święty Kolumba 
modlić się miał za swe zgromadzenie zakonne, bowiem nawet w 
momencie śmierci miał pewność, iż wybrana przez niego droga 

                                                 
26 Adomnan III 23, ed. by R. Sharpe, s. 225. 
27 W. Falarski, Podróże po Irlandii monastycznej, Poznań 2006, s. 152. 
28 Adomnan III 23, ed. by R. Sharpe, s. 225. 
29 J. Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Warszawa 1987, s. 49. 
30 L. Menzies, op. cit., s. 189; J. Strzelczyk, Iroszkoci, s. 49. 
31 Przepisując psalm 33. Por. Adomnan III 23, ed. by R. Sharpe, s. 228; J. Strzel-

czyk, Iroszkoci, s. 50. 
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duchowa była właściwa. Umierając, święty podniósł rękę i dzięki 
pomocy sługi pobłogosławił ostatni raz swych mnichów32.  

Podsumowując powiedzieć należy, iż Adamnan w Vita Sancti 
Columbae prezentuje bohatera swego dzieła jako wzorzec postępo-
wania dla wielu innych mnichów. Już od młodzieńczych lat, po-
przez całą swoją karierę duchową, Kolumba udowadniał swe cał-
kowite oddanie Bogu porzucając dobra doczesne, przez co stał się 
autorytetem dla przyszłych pokoleń, a dzięki jego działalności tłu-
maczyć możemy poniekąd wielkie zainteresowanie i rozwój klasz-
torów jaki nastąpił w Irlandii wczesnośredniowiecznej. Wielu mło-
dych poszło bowiem przykładem Kolumby. Jednym z nich był au-
tor jego żywota, Adamnan, który chronić miał swych niewinnych 
wiernych ustanawiając Lex Innocentium, w równo sto lat od śmier-
ci pierwszego opata Iony. Vita spisane pod koniec VII wieku do-
wodzi, iż pamięć o Kolumbie była w tym czasie ciągle żywa, a 
późniejsze żywoty świętego potwierdzają, iż także w wiele lat po 
swej śmierci, Kolumba nadal uznawany był za wzorcowego mni-
cha, którego każdy duchowny powinien naśladować.  

 

                                                 
32 Adomnan III 23, ed. by R. Sharpe, s. 230. 
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Kamil Wiciński (KUL) 

 
Nikola Tesla - wizjoner, naukowiec, autorytet 

 
Wstęp 
„Naukowiec nie spodziewa się natychmiastowego wyniku. Nie 

oczekuje, że jego postępowe idee będą chętnie przyjęte. Jego praca jest 
taka jak plantatora – przyszłościowa. Jego zadaniem jest wylanie 
fundamentów dla tych, którzy mają przyjść i wskazać drogę. 
Naukowiec żyje i pracuje i ma nadzieję”1. Słowa te wypowiedziane 
przez jednego z największych umysłów XX w. chyba najlepiej 
charakteryzują osobę Nikoli Tesli - geniusza, wizjonera, człowieka 
uważanego w swoich czasach za dziwaka i szaleńca. 

Fenomen tego zapomnianego dziś naukowca napędza 
wyobraźnie wielu. Niniejszy artykuł został poświęcony osobie Nikoli 
Tesli – człowiekowi nie tyle błyskotliwemu, co nietuzinkowemu, który 
– choć wielu z tego nie zdaje sobie sprawy – zmienił oblicze 
współczesnego świata. Bez jego wynalazków, które nota bene są 
stosowane do dnia dzisiejszego, nie wyobrażalibyśmy sobie życia. Jest 
to niewątpliwy autorytet naukowy, który nie tylko z powodu swoich 
wynalazków pozostawił niezatarty ślad w historii ludzkiej cywilizacji, 
ale przede wszystkim przez swoją postawę wobec wolnego dostępu do 
zdobyczy nauki nie powinien zostać zapomniany. Autor niniejszego 
opracowania pragnie przybliżyć sylwetkę tego wielkiego, acz 
zapomnianego człowieka - jego zmagania z przeciwnościami losu, 
oddanie nauce i podążanie za niezbadanym. 

 
1. Początki 
Nikola Tesla2 przyszedł na świat 10 lipca 1856 r. w górskiej wiosce 

Smiljan (należącej do prowincji Lika), która wówczas stanowiła część 
Cesarstwa Austriackiego (obecnie miejscowość ta leży w Chorwacji). 
                                                 

1 N. Tesla, Radio Power will Revolutionize the World, Modern Mechanics and 
Inventions 1934, nr 7, s. 119. 

2 Ryc. 1. Zdjęcie Nikola Tesli. Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: 
http://www.teslasociety.com/ (dostęp: 27.02.2014). 
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Ojciec Nikoli - Milutin Tesla był księdzem serbskiego kościoła 
ortodoksyjnego. Matka – Duka zajmowała się głównie domem 
(ciekawostką jest, iż sama miała talent wynalazczy, który wykorzystała 
do projektowania urządzeń służących do prowadzenia gospodarstwa 
domowego), urodziła pięcioro dzieci – trzy dziewczynki (Milkę, 
Angelinę i Maricę) i dwóch chłopców (Dane’a i Nikolę). Rodzina Tesli 
była pochodzenia serbskiego i stanowiła mniejszość etniczno-religijną3. 
Ówczesna sytuacja polityczno-ekonomiczna w znacznym stopniu 
ograniczała możliwości rozwoju młodego Nikoli, który miał do 
wyboru zaciągnięcie się do wojska, uprawę roli, bądź wstąpienie do 
stanu duchownego (czego gorącymi orędownikami byli jego rodzice). 
Siostry Nikoli miały wyłącznie jedną możliwość – dobre zamążpójście. 

Już od najmłodszych lat Nikola przejawiał zdolności wynalazcze. 
W wieku zaledwie pięciu lat skonstruował koło wodne nieposiadające 
łopatek, które funkcjonowało identycznie jak tradycyjne4. Tesla był 
dzieckiem niezwykle delikatnym i nieśmiałym – jak sam wspominał po 
latach - delikatny policzek wymierzony mu przez jego ojca Milutina 
„był jedyną karą cielesną jaka została mu przez niego wymierzona, lecz 
do tej pory ją odczuwał”5. Młody Tesla miał prawdziwie sielskie 
dzieciństwo, jego rodzice byli bardzo tolerancyjni względem jego 
czasem szalonych pomysłów. Umożliwili rozwijanie talentu syna, 
który w przyszłości miał się stać kołem zamachowym cywilizowanego 
świata. Dzieciństwo Tesli choć prawie idylliczne było usiane 
problemami. Zdrowie Tesli było nad wyraz wątłe, co rusz lądował w 
szpitalu i z tego powodu nie mógł uczestniczyć w zajęciach szkolnych. 
Jedna z anegdot opowiada, iż wtedy swój czas poświęcał na czytanie 
książek. Tesla przez całe swoje życie ubolewał nad stratą starszego o 
pięć lat brata Dane’a, o którym mówił, iż był zdolniejszy niż on sam6. 
Co ciekawe - okoliczności śmierci Dane’a Tesli są na tyle enigmatyczne, 

                                                 
3 M. Cheney, Tesla. Man Out of Time, Nowy Jork 2001, s. 6. 
4 Tamże, s. 7. 
5 N. Tesla, The Nikola Tesla Treasury, Radford 2007, s. 632. 
6 „Miałem brata, który był uzdolniony w niezwykłym stopniu – jeden z tych 

rzadkich fenomenów umysłowych, których biologiczne badania nie potrafią 
wytłumaczyć” – N. Tesla, My Inventions: The autobiography of Nikola Tesla, Nowy 
Jork 2011,s. 6. 
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że pojawiły się teorie, iż to sam Nikola miał być winnym tego 
zdarzenia7. 

Nikola uczył się w szkole realnej w Karlstadzie, następnie podjął 
studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej Politechniki w Grazu oraz 
na Uniwersytecie Praskim. Jeszcze w trakcie nauki w szkole 
podstawowej „Nikola osiągnął doskonałość w nauce języków, ucząc 
się angielskiego, francuskiego, niemieckiego i włoskiego, a także 
dialektów słowiańskich, ale w matematyce był niedościgniony”8. To 
właśnie zdolności matematyczne początkowo skłoniły go do zgłębiania 
tajemnic praw matematycznych i fizycznych, lecz w niedługim czasie 
jego zainteresowania skierowały się w stronę fenomenu elektryczności. 
Było to zasługą niemieckiego profesora Poeschla wykładającego w 
Grazu. Jednakże w wyniku trudnej sytuacji finansowej 
uniemożliwiającej opłacanie studiów, młody Tesla zaczął interesować 
się hazardem, który krótkotrwale utrzymał go na powierzchni. Z 
powodu swoich nowo nabytych przyzwyczajeń został wyrzucony z 
uczelni. Skutkiem tego były przenosiny Tesli do Pragi. 

Dzięki znajomościom przyjaciela, Tesla w 1881 r. znalazł pracę 
w Centralnym Biurze Telegraficznym w Budapeszcie. Rok ten 
okazał się być przełomowym dla dziejów ludzkości. To właśnie 
wtedy podczas spaceru w parku miejskim ze swoim węgierskim 
przyjacielem Antalem Szigety wpadł na pomysł opracowania 
pierwszego na świecie dwufazowego silnika indukcyjnego prądu 
przemiennego. W niespełna rok później (1882 r.) dokonał jeszcze 
ważniejszego odkrycia – opracował koncepcję rotacyjnego pola 

                                                 
7 Źródła podają różne wersje zdarzeń. Jedną z nich jest to, iż Daniel Tesla 

poniósł śmierć w wyniku upadku z konia – tę wersję potwierdził Nikola. Inne 
informacje wskazują na to, jakoby Daniel spadł ze schodów. Badacze biografii 
Nikola Tesli wskazują, iż przez swoją pracę Tesla chciał wynagrodzić rodzicom 
stratę brata. Por. P. Słowiński, K. K. Słowiński, Władca piorunów. Nikola Tesla i jego 
genialne wynalazki, Chorzów 2011, s. 39-40 i I. Poole, Nicola Tesla History, dostępny 
na stronie internetowej: http://www.radio-
electronics.com/info/radio_history/gtnames/nikola-tesla.php (dostęp: 
27.02.2014) i K. A. Palmer, Let There Be Light: An Exploration of the Life of Nikola 
Tesla, Student Pulse 2009, nr 12 (vol. 1), s. 1, dostępny na stronie internetowej: 
http://www.studentpulse.com/articles/98/let-there-be-light-an-exploration-of-
the-life-of-nikola-tesla (dostęp: 27.02.2014). 

8 P. Słowiński, K. K. Słowiński, Władca…, s. 53. 



518 
 

magnetycznego9. W oparciu o tę zasadę pracuje dzisiaj wiele 
urządzeń prądu przemiennego. 

 
Ryc. 2. Zdjęcie oryginalnego dwufazowego silnika indukcyjnego Tesli 

znajdującego się na wystawie w Muzeum Nauki w Londynie10. 
 
Fakt skonstruowania silnika indukcyjnego przez Teslę 

stworzyło szerokie możliwości technologicznego rozwoju. 
Rezultatem tego wydarzenia było zdobycie posady w paryskim 
oddziale przedsiębiorstwa Thomasa Edisona – Continental Edison 
Company (było to możliwe dzięki przyjaciołom Tesli). Podczas prac 
w przedsiębiorstwie Edisona, dwudziestokilkuletni Tesla zajmował 
się głównie inspekcją i naprawami elektrowni prądu stałego. 
Niestety, ale jego indukcyjny silnik prądu przemiennego nie został 
doceniony w Europie. Dodatkowo Tesla, został oszukany przez 
swoich zleceniodawców, którzy obiecali mu premię za naprawę 
niemieckiej elektrowni. Żadnej premii nie otrzymał. Rozgoryczony 
nie walczył o swoje prawa. Jednak los znowu uśmiechnął się do 
niego, gdy zaoferowano mu propozycję pracy u samego Thomasa 
Edisona w Nowym Jorku. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych był 

                                                 
9 A. K. Rajvanshi, Nikola Tesla – The Creator of the Electric Age, Resonance 2007, 

nr 3, s. 5. 
10 Zdjęcie silnika dwufazowego indukcyjnego Tesli pochodzi ze strony internetowej: 

http://www.teslasociety.com/hall_of_fame.htm (dostęp: 27.02.2014). 
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dziecięcym marzeniem Tesli. W podróż wyruszył w 1884 r.11. Tak 
rozpoczął się kolejny rozdział w życiu tego wielkiego wizjonera. 

 
2. Naukowiec-wizjoner 
Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych Nikola Tesla podjął 

pracę w Electric Light Company Edisona przy 65 Alei w Nowym 
Jorku. Tak rozpoczęła się jego znajomość z Thomasem Edisonem, 
która w przyszłości miała przesądzić o kierunku rozwoju 
elektryczności. 

Znajomość z Edisonem początkowo na neutralnej stopie objęła 
zwrot na niekorzyść Tesli. Edison był zwolennikiem prądu stałego 
(ang. Direct Current – DC), natomiast Tesla był propagatorem idei 
prądu przemiennego (ang. Alternating Current – AC). Podstawową 
różnicą pomiędzy tymi rozwiązaniami jest napięcie prądu. W 
przypadku prądu stałego można posłużyć się przykładem latarni 
wyposażonych w żarówki Edisona, które były zasilane prądem 
stałym, a te żeby funkcjonować musiały być co 2 mile (~3,22 km) 
zasilane przez prądnice12. Było to rozwiązanie drogie, a co za tym 
idzie nieefektywne13, ale nie dla Edisona, który nie chciał nawet 
słyszeć o wykorzystaniu prądu przemiennego. Edison był nie tylko 
innowatorem, ale przede wszystkim biznesmenem – jego imperium 
elektryczne było oparte na prądzie stałym. 

Tesla pracując u Edisona unowocześnił dynama elektryczne, a 
także przerobił jego prądnice prądu stałego sprawiając, że stały się 
bardziej efektywne. Stosunki pomiędzy obydwoma wynalazcami 
nabierały charakteru rywalizacji. Edison znany był z niezłomnego 
testowania wszelkich możliwych rozwiązań, aby znaleźć to jedno 
najlepsze, co znalazło potwierdzenie w jego powiedzeniu, iż 
„geniusz to jeden procent inspiracji i dziewięćdziesiąt dziewięć 
procent potu”, które przeszło do historii. Nikola Tesla nie był 
zwolennikiem tego rozwiązania, był bardziej metodyczny, co 
                                                 

11 P. Słowiński, K. K. Słowiński, Władca…, s. 81. 
12 Tamże, s. 75. 
13 W przypadku prądu przemiennego napięcie prądu jest wyższe, co równa 

się większej sprawności sprzętu elektrycznego. Innymi słowy żarówki Edisona 
świeciły jaśniej nie wymagając przy tym prądnic, co znacznie obniżało koszty 
wskazanego rozwiązania. 
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wyraził w następujących słowach: „Jeśli Edison miałby znaleźć igłę 
w stogu siana, podjąłby się tego natychmiast z gorliwością 
pszczoły, badając słomka po słomce, aż znalazłby przedmiot 
swoich poszukiwań. Z przykrością muszę stwierdzić, iż byłem 
świadkiem takich działań, wiedząc iż trochę teorii i obliczeń 
mogłoby mu zaoszczędzić dziewięćdziesiąt procent jego trudu”14. 

Na skutek wzajemnych animozji relacje Tesli z Edisonem 
zaczęły się pogarszać. Decyzja Tesli o odejściu z firmy Edisona była 
podyktowana oszustwem ze strony Edisona, który obiecał mu 
pięćdziesiąt tysięcy dolarów za unowocześnienie jego prądnic15. 
Tesla, podobnie jak w Niemczech znowu został z niczym. Edison 
całą sprawę obrócił w żart, co spowodowało u Tesli spotęgowanie 
negatywnych emocji do amerykańskiego wynalazcy i ostatecznie 
zadecydowało o odejściu Serba z przedsiębiorstwa Amerykanina. 
Po odejściu z Electric Light Company Tesla tułał się przez jakiś czas 
po Nowym Jorku bez żadnego konkretnego zajęcia, dzieląc swój 
czas na badania naukowe i rozwijaniem swoich wynalazków. 
Pieniądze zarabiał m.in. na kopaniu rowów – o ironio dla 
przedsiębiorstwa Edisona. 

Przełom nastąpił w 1887 r., kiedy to Tesla Electric Company 
rozpoczęła swoją działalność. Genialny naukowiec pracował tam nad 
systemami prądu jednofazowego, dwufazowego i trójfazowego. To 
właśnie w swoim niewielkim laboratorium wpadł na pomysł 
zastosowania układu trójfazowego, który miał zrewolucjonizować 
przemysł i zwykłe codzienne życie. Rok później zawiązał spółkę z 
Georgem Westinghousem – potentatem kolejowym i błyskotliwym 
wynalazcą. Westinghouse był zainteresowany produkcją silnika Tesli 
na prąd przemienny16. Sukces tandemu Tesla-Westinghouse wywołał 
złość Edisona, który za pomocą swoich szerokich znajomości pozywał 
go przez innych uczonych o kradzież pomysłów, rozsiewając przy 
tym informacje jakoby wynalazek Tesli i sam prąd przemienny 

                                                 
14 Cytat w wersji angielskiej pochodzi ze strony internetowej: 

http://worldhistoryproject.org/1885/nikola-tesla-quits-working-for-edison 
(dostęp: 27.02.2014). 

15 A. K. Rajvanshi, Nikola Tesla…, s.6. 
16 N. Tesla, The Strange Life of Nikola Tesla, Ontario 1995, s. 23. 
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miałby stanowić zagrożenie dla życia ludzkiego17. Działania te 
określono mianem „wojny prądów”. Rywalizacja ta toczyła się 
między Westinghousem i Edisonem. Edison nie mógł wyjść z niej 
zwycięsko. Prezentacja zalet prądu przemiennego, przedstawiona 
przez Teslę podczas Światowych Targów w Chicago w 1893 r. była 
pierwszym ciosem wymierzonym w niecne taktyki Edisona.  

 
Ryc. 3. Elektrownia i stacja transformatorowa – The Niagara 

Falls Power Company w 1904 r.18. 
 
Kolejnym sukcesem Tesli było zaprojektowanie i zbudowanie 

pierwszej na świecie elektrowni wodnej, która została usytuowana 
w pobliżu wodospadu Niagara. O budowę elektrowni walczyło 
wiele firm, w tym przedsiębiorstwo Edisona. Ostatecznie jednak, 
dzięki geniuszowi Tesli i jego przełomowym pomysłom wybrano 

                                                 
17 „To pewne jak śmierć, że Westinghouse zabije każdego klienta, który zain-

staluje u siebie system AC, bez względu na jego wielkość. Dostał do ręki coś no-
wego i będzie potrzebował wielu eksperymentów, by to zaczęło działać (…). Ale 
to nigdy nie będzie wolne od niebezpieczeństwa…”. Słowa Edisona były prze-
pełnione goryczą i charakterystyczną dla niego metodą działania – testowania 
wszystkiego aż do momentu znalezienia najlepszego rozwiązania. Z tym, że te 
słowa miały się nijak do rzeczywistości. Zgodnie z dzisiejszym słownikiem pojęć 
można je określić jako brudną kampanię marketingową. Zob. więcej P. Słowiń-
ski, K. K. Słowiński, Władca…, s. 128 i n. 

18 Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: http://library.buffalo.edu/pan-
am/exposition/electricity/development/ (dostęp: 27.02.2014). 
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firmę Westinghouse’a. Elektrownię otwarto 16 listopada 1896 r. Był 
to ostateczny triumf prądu przemiennego. Podczas prac nad 
elektrownią wodną, Tesla stracił swoje laboratorium w Nowym 
Jorku – spłonęło. W wyniku pożaru Tesla stracił większość swoich 
wynalazków oraz rozpoczętych projektów. Zmierzch XIX w., który 
zwany jest wiekiem pary i elektryczności spowodował rozkwit 
rewolucji przemysłowej. Kolejne stulecie to wiek wielkich 
przemian – nadchodził czas rewolucji elektrycznej. 

Nikola Tesla zajmował się wieloma projektami na raz, więc 
trudno w koherentny sposób opisać większość jego teorii, odkryć i 
wynalazków. W niniejszym opracowaniu warto więc zwrócić 
uwagę na kilka szczególnych wynalazków tego znamienitego 
naukowca. Pierwszym z nich jest transformator (cewka) Tesli. Był 
to wynik prac naukowca nad możliwością bezprzewodowego 
przesyłania energii na wielkie odległości. Rozwiązanie to niestety 
nie przyjęło się z uwagi na brak funduszy na rozwijanie pomysłu. 
Rezultatem nieukończonych prac Tesli nad bezprzewodowym 
przepływem prądu jest konstrukcja pierwszego radioodbiornika. 
Jak niesłusznie się dzisiaj uważa – twórcą radia był Nikola Tesla, a 
nie Guglielmo Marconi19. 

                                                 
19 Guglielmo Marconi jest powszechnie uważany wynalazcę radia. W 1909 r. 

Marconi został nagrodzony Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki za wkład w roz-
wój komunikacji radiowej. Jednakże 21 maja 1943 r. (w ponad cztery miesiące po 
śmierci Tesli) Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, iż to Nikola Tesla 
był pierwszym, który stworzył i opracował zasady i patent dotyczący radiood-
biornika. Co ciekawe, Marconi użył siedemnastu opatentowanych technologii 
opracowanych przez Teslę do przeprowadzenia pierwszej transmisji radiowej w 
1901 r. Guglielmo Marconi dzięki wsparciu firmy J. P. Morgana zdołał przefor-
sować swój patent w 1904 r., mimo iż Tesla zgłosił swój patent we wrześniu 1897 
r., który następnie został zastrzeżony 10 listopada 1900 r. 
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Ryc. 4. Zdjęcie przedstawiające transformator Tesli w jego 

laboratorium w Colorado Springs20. 
 
Naukowiec pracował również nad promieniami X (zwanymi 

później promieniami Rentgena). Serbski geniusz uznawał jednak 
pierwszeństwo odkrycia Röntgena21. Chyba najciekawszym jednak 
zagadnieniem, jakim miał się zajmować Nikola Tesla były tzw. 
promienie śmierci. Była to teoretyczna koncepcja, która miała 
działać na zasadzie wiązki cząstek, która mogłaby mieć 
zastosowanie w obronności – innymi słowy byłaby to broń 
elektromagnetyczna, która pozwalałaby razić przeciwników z 
wielkich odległości. Szczegóły tego domniemanego wynalazku są 
na tyle niejasne, iż dzisiaj trudno stwierdzić, czy istotnie Tesla 
stworzył to niszczycielskie urządzenie. Do ostatnich swoich dni 
twierdził, iż rzeczywiście coś podobnego skonstruował. 

Nikola Tesla zmarł 7 stycznia 1943 r. w Nowym Jorku w 
wieku 86 lat. Przez większość swojego dorosłego życia nie miał 
nawet domu – mieszkał głównie w pokojach hotelowych i tam też 

                                                 
20 Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: http://www.teslasociety.com/ 

(dostęp: 27.02.2014). 
21 P. Słowiński, K. K. Słowiński, Władca…, s. 228. 
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zmarł. U kresu życia był człowiekiem niezrozumianym i 
zapomnianym. Ten wielki naukowiec przełomu wieków XIX i XX 
umarł w samotności i biedzie. Dopiero w 1975 r. Tesla został 
przyjęty w poczet Państwowej Wynalazczej Galerii Sław w Stanach 
Zjednoczonych22. 

 
3. Autorytet 
Dlaczego Nikola Tesla był autorytetem? Na to pytanie można 

znaleźć odpowiedź w jego autobiografii, a także z opisów wielu jego 
przyjaciół. Tesla był człowiekiem niezwykle delikatnym, jak już 
wspomniano wcześniej - nie był zwolennikiem przemocy fizycznej, a 
zadaną mu przemoc pamiętał przez całe życie. Był skryty chociaż miał 
przyjaciół, ale tak naprawdę przez większą część swojego życia 
nieustannie samotnie pracował i doskonalił swoje umiejętności. 
Dopiero u jego schyłku zaczął celebrować swoje urodziny, które 
wcześniej mijały jak każdy zwykły dzień. Tesla był zwolennikiem 
wytwarzania darmowej energii elektrycznej dla całego świata23. 
Właśnie te twierdzenia przysporzyły mu więcej wrogów niż przyjaciół. 
Tesla chciał się dzielić swoimi osiągnięciami za darmo – można 
domniemywać, iż na jego postępowanie miał wpływ dom rodzinny, 
gdzie młody Nikola był otoczony niegasnącym wsparciem. Jego 
błyskotliwa kariera została zniszczona przez naiwność i wiarę w ludzi 
oraz ich niebotyczną zachłanność. 

Tesla tak jak każdy genialny umysł miał swoje specyficzne 
przyzwyczajenia. Spał niewiele, gdyż bez przerwy pracował. Był 
niezwykle starannym człowiekiem. Z tej staranności nabawił się 
syndromu obsesyjno-kompulsywnego, który objawiał się lękiem 

                                                 
22 Zob. więcej na stronie internetowej: 

http://www.invent.org/hall_of_fame/143.html (dostęp: 27.02.2014). 
23 W 1901 r. w Shoreham na Long Island w Stanach Zjednoczonych została 

wybudowana wieża Wardenclyffe, która miała służyć za wieżę do bezprzewo-
dowej transmisji sygnału radiowego, telefonicznego, a także bezprzewodowej 
technologii przepływu elektryczności. Niestety na skutek blokady inwestycyjnej 
prze J. P. Morgana, Nikola Tesla został zmuszony porzucić swój projekt. Głów-
nym argumentem Morgana były koszty przedsięwzięcia, w które od jego po-
czątków zainwestował sto pięćdziesiąt tysięcy dolarów. Ostatecznie wieżę zbu-
rzono w 1917 r. Zob. więcej P. Słowiński, K. K. Słowiński, Władca…, s. 299. 
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przez bakteriami. Było to dziwactwo na które inni patrzyli z 
politowaniem. 

Nikola Tesla jawi się jako autorytet naukowy, a ten „to sprawa 
miarodajności uczonego”24. Jak wskazuje A. Podgórecki: „Rzeczywisty 
odkrywca rzadko zainteresowany jest w rozpowszechnianiu legendy 
dotyczącej swojej osoby. Jest on zbyt skoncentrowany na 
rozwiązywaniu problemu, aby zajmować się zagadnieniami 
postronnymi.”25. Nie ulega wątpliwości, iż Tesla był (w przeszłości w 
mniejszym stopniu jak jest to obecnie) i jest autorytetem o skali 
światowej. To dzięki jego osobie mamy dzisiaj możliwość korzystania z 
wielu zdobyczy nowoczesnej techniki. Bez jego wizjonerskich osiągnięć 
nie byłoby możliwe korzystanie m.in. z radioodbiornika, wielu 
urządzeń napędzanych silnikami indukcyjnymi, a także układów 
trójfazowych, które są dzisiaj szeroko stosowane. 

Autorytetem zostaje się poprzez osiągnięcia i wynikający z 
nich szacunek. Istotna jest również postawa samego kandydata do 
miana autorytetu - Nikola Tesla spełniał te kryteria 
niezaprzeczalnie. Był człowiekiem genialnym, a przy tym 
skromnym - o wielkim sercu, którego prorocze słowa dopiero w 
kilkadziesiąt lat po śmierci nabierają znaczenia26. 

 
Zakończenie 
Postać Nikola Tesli budzi skrajne emocje, lecz jednego nie 

można zaprzeczyć – był to człowiek, który wyprzedził swoje czasy. 
Minęło ponad siedemdziesiąt lat od jego śmierci, a jego osoba nadal 
fascynuje nie tylko rzesze uczonych. Jego niezaprzeczalny wkład w 
naukę jest dzisiaj na nowo odkrywany, a jego kiedyś szalone 
pomysły są dzisiaj ponownie analizowane. Był to niewątpliwe 
człowiek nietuzinkowy, szukający swojego miejsca w świecie. 
Miejsca, którego nie mógł znaleźć. Był nierozumiany, zamknięty w 

                                                 
24 J. Goćkowski, Funkcje autorytetów naukowych w świecie uczonych (w:) P. Ry-

bicki, J. Goćkowski (red.), Autorytet w nauce, Wrocław 1980, s. 44. 
25 A. Podgórecki, Legenda naukowa (w:) P. Rybicki, J. Goćkowski (red.), Auto-

rytet…, s. 109. 
26 „Niech przyszłość powie prawdę i oceni każdego zgodnie z jego pracą i 

osiągnięciami. Teraźniejszość jest ich; przyszłość dla której pracowałem należy 
do mnie.” – M. Cheney, Tesla…, s. 230. 
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swoim laboratorium. Szukał rozwiązań, które wniosłyby ludzkość 
na wyższy etap rozwoju. Jego nieustanna praca naukowa stanowi 
wzór dla następnych pokoleń naukowców, a jego niezłomna 
postawa i chęć innowacji była godna prawdziwego autorytetu. 
Niniejsze opracowanie warto zakończyć cytatem Johna Stone 
Stone’a27, który w połowie drugiej dekady XX w. wypowiedział o 
Tesli te znamienne słowa: „Nie zrozumiałem Tesli. Myślę, że 
wszyscy nie zrozumieliśmy Tesli. Myśleliśmy, że był marzycielem i 
wizjonerem. On marzył i jego marzenia się ziściły, on miał wizje, 
ale dotyczyły one prawdziwej przyszłości, nie tej zmyślonej.”28. 

 
Streszczenie 
Genialne umysły są często nierozumiane. Dopiero po ich 

odejściu zaczyna się dostrzegać ich wielkość. Takim wielkim 
umysłem był Nikola Tesla – wynalazca, wizjoner, geniusz. Dzięki 
swoim wynalazkom na stałe zapisał się w annałach nauki. W 
niniejszym artykule przedstawiono jego młodość, niektóre 
perypetie z życia tego wielkiego naukowca, jego zmagania z 
przeciwnościami losu oraz walkę z Thomasem Edisonem o prymat 
w „wojnie prądów”. Celem artykułu jest przedstawienie 
niezwykłości osoby Nikola Tesli, który charakteryzował się 
wieloma cechami tożsamymi z autorytetem naukowym. Jego 
umysł wykraczał poza granice ówczesnego postrzegania świata tak 
dalece, iż dopiero w kilkadziesiąt lat po jego śmierci społeczeństwo 
zaczęło dostrzegać jego prawdziwy geniusz. 

 
Summary 
Nikola Tesla – visionary, scientist, authority. 
Brilliant minds are often misunderstood. Only after their pass-

ing people can discern their greatness. Such a great mind was Ni-
kola Tesla - inventor, visionary, genius. With his inventions he 
permanently etched himself in the annals of science. This article 

                                                 
27 John Stone Stone (1869-1943) był amerykańskim matematykiem, fizykiem i 

wynalazcą. Przyczynił się do prac na komunikacją bezprzewodową. 
28 L. I. Anderson, John Stone Stone on Nikola Tesla's Priority in Radio and Conti-

nuous-Wave Radiofrequency Apparatus, Holcomb, Nowy Jork 1986, s. 37. 
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presents his youth, some of the trials and tribulations of the life of 
this great scientist, his struggle with adversity of fate and battle 
with Thomas Edison for primacy in the War of Currents. The pur-
pose of this article is to present extraordinary person of Nikola 
Tesla, which was characterized by many features which were cor-
responding with that of scientific authority. His mind went beyond 
the boundaries of the contemporary perception of the world to such 
an extent that only a few decades after his death the society began 
to recognize his true genius. 
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Ewelina Bal (KUL) 

 
Autorytet Kard. Stefana Wyszyńskiego 

  
Wstęp  
Wśród autorytetów moralnych, których nie zdoła zatrzeć upływa-

jący czas i które do dziś cieszą się szacunkiem Polaków, szczególne 
miejsce zajmuje kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski w latach 
1948-19811. Stefan Wyszyński, kardynał, Prymas Polski, etyk, popula-
ryzator teologii, publicysta, redaktor. Te określenia wymieniane są bar-
dzo często przez wiele encyklopedii, słowników katolickich i leksyko-
nów. Za tymi pojęciami kryje się długie, osiemdziesięcioletnie życie 
gorliwego kapłana, który przez całkowite zaufanie Bogu zawierzył 
własny los i sprawy Ojczyzny Maryi Bogurodzicy2. Należał on do tej 
generacji hierarchów Kościoła, którzy musieli zmierzyć się ze stalinow-
skim komunizmem. Niektórzy z nich już pod koniec II wojny świato-
wej Byli to greckokatolicki arcybiskup metropolita Lwowa Josyf Slipyj 
w Chorwacji arcybiskup Aloisije Stepinac, na Węgrzech kardynał Józ-
sef Mindszenty, w Czechach arcybiskup Pragi Josef Beran. Wszyscy oni 
przeszli do historii i pozostali w pamięci wiernych jako mężni obrońcy 
wiary i praw Kościoła, którzy, pomimo, że Boga słuchać trzeba bardziej 
niż ludzi nie ustąpili przed przemocą i przyjęli krzyż. Naznaczeni 
stygmatem cierpienia powiększyli nieprzeliczone zastępy wielkich 
świadków wiary i męczenników3.  

Prymas Polski Stefan Wyszyński wyróżniał się spośród nich tym, 
że wyszedł ze starcia z komunizmem nie tylko jako zwycięzca według 
kryteriów Bożych, ale także ludzkich. Odniósł zwycięstwo nad agre-
sywnym komunizmem nie tylko moralne, ale także polityczne. I to 
sprawia, że gdy pamięć o tamtych szlachetnych i świętobliwych posta-
ciach zamyka się głównie w dziejach Kościoła, Wyszyński wpisuje się 

                                                 
1 J. Zabłocki. O autorytecie Prymasa Tysiąclecia. Ethos nr 1(37) 1997, s. 110.  
2 M. Romaniuk. Prymas Wyszyński, biografia, wybrane źródła. Wprowadze-

nie. Wyd. Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentium 2001.  
3 Por. J. Zabłocki. Prymas Stefan Wyszyński. Opór i zwycięstwo 1948-1956. 

Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Fakty 2002, s. 8.  
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dzięki swoim dokonaniom w polityczne dzieje naszego narodu. Staje 
się jego bohaterem i ma trwałe miejsce w podręcznikach do historii Pol-
ski4.  

Patrząc z perspektywy historycznej na Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego można powiedzieć, że był mężem opacznościowym 
Polski, który nieugięcie stał na straży dobra ojczyzny i Kościoła. 
Jego mądrość, siła spokoju, wiara w opiekę Bożą były tarczą, której 
nie potrafiły złamać komunistyczne władze. Przeprowadził kraj 
przez mroki niewoli, ucząc naród dialogu, miłości i poszanowania 
wiary5. Ogromny autorytet osobisty, jaki zyskał Prymas Tysiąclecia 
pod koniec życia, nie został mu dany od razu wraz z nominacją 
papieską. Był przez niego zdobywany krok po kroku w ciągu, dzie-
sięcioleci jego niestrudzonej posługi, a także poprzez świadectwo 
jego postawy w obliczu trudnych wydarzeń i sytuacji. Do uzyska-
nia tego autorytetu przyczyniło się w szczególności pomyślne 
przeprowadzenie Kościoła przez kilka wielkich prób. Były to: za-
warcie porozumienia między państwem a Kościołem z 1950 r., 
Memoriał „Non possumus” (Nie możemy) Episkopatu z 1953 r. 
zakończone uwięzieniem Prymasa; wybór w latach pięćdziesiątych 
zasadniczej orientacji dla Kościoła czy oparcie się władzy komuni-
stycznej w latach sześćdziesiątych i wymuszenie na niej zmiany 
polityki wobec Kościoła6. Celem artykułu jest przybliżenie dwóch 
wydarzeń: Porozumienia i Memoriału „Non possumus”.  

 
1. Sylwetka Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli 

nad Bugiem, jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stani-
sława i Julianny z domu Karp. Chrzest przyjął 5 sierpnia 1901 roku 
w zuzelskim kościele św. Mikołaja. W Zuzeli spędził również 
wczesne dzieciństwo. Od 1 września 1908 roku uczęszczał do czte-
roklasowej szkoły powszechnej7. Stefan rósł w otoczeniu głęboko 
                                                 

4 Por. tamże.  
5 Wielcy Polacy, T. 5. Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia i sługa Boży, s. 3.  
6 J. Zabłocki. O autorytecie Prymasa Tysiąclecia. Ethos nr 1(37) 1997, s. 111. 
7 Sekretariat Prymasa Polski. Stefan Wyszyński bieg życia. Pamiątka odsło-

nięcia pomnika Stefana Kardynała Wyszyńskiego Warszawa, 27, V 1987. Wyd. 
Instytut Prymasowski Ślubów Narodu, Warszawa 1987 s. 3. 
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religijnym, na co dzień był świadkiem niezwykłego szacunku oka-
zywanego każdemu człowiekowi i jego pracy. W 1910 roku rodzina 
Wyszyńskich przeprowadziła się do Andrzejowa, tam Stefan 
uczęszczał do trzeciej klasy podstawowej z rosyjskim jako językiem 
nauczania. W wieku dziewięciu lat stracił matkę, jej brak odczuwał 
całe dorosłe życie. Często wracał do tych ciężkich przeżyć8. 

Po śmierci matki nie wrócił już do szkoły. Uczył się w domu pod 
kierunkiem ojca. W latach 1912-1915 uczęszczał do Gimnazjum im. Woj-
ciecha Górskiego w Warszawie, ale naukę przerwała mu I wojna świa-
towa. W latach 1915-1917 był uczniem Gimnazjum im. Piotra Skargi w 
Łomży. W 1917 r. postanowił zostać kapłanem. Rozpoczął naukę we 
wrocławskim seminarium niższym – Liceum im. Piusa X, a po zdaniu 
matury w 1920 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we 
Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 sierpnia 1924 r. w katedrze 
wrocławskiej z rąk biskupa Wojciecha Owczarka. Od października 1924 
r. ksiądz Stefan Wyszyński pełnił funkcję wikarego katedry wrocław-
skiej, jednocześnie był redaktorem dziennika diecezjalnego „Słowo Ku-
jawskie” i był prefektem kursów wieczorowych dla robotników, inteli-
gencji i młodzieży w szkółce fabryki „Celuloza”. Od 1925 roku rozpoczął 
studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego oraz Sekcji Spo-
łeczno-Ekonomicznej Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. Wtedy też zetknął się z księdzem Władysławem Korniłowi-
czem, który stał się jego duchowym ojcem. W lipcu 1929 r. obronił Wy-
szyński pracę doktorską z prawa karnego na podstawie pracy „Prawa 
rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”. W wrześniu tego samego roku 
wyjechał w podróż naukową do Austrii, Włoch, Francji, Beligii, Holandii 
i Niemiec. Zajmował się tam problemami związków zawodowych, or-
ganizacjami katolickiej młodzieży, a przede wszystkim doktrynami i 
ruchami społecznymi. Owocem tej podróży była wydana w 1931 roku 
ksiązka „Główne typy Akcji Katolickiej za granicą”. Po powrocie do Pol-
ski pełnił następujące funkcję: od października 1930 był wikariuszem w 
Przedczu Kujawskim, od września 1931 r. pełnił natomiast funkcję 
pierwszego wikariusza włocławskiej katedry. Pracował również we 
Włocławku jako sekretarza Liceum im. Piusa X, jednocześnie prowadził 
wykłady w seminarium duchownym i Chrześcijańskim Uniwersytecie 

                                                 
8 M. Romaniuk. Prymas Wyszyński, biografia, wybrane źródła, s. 18-19. 
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Robotniczym9. Od 1932 roku do wybuchu wojny był redaktorem na-
czelnym „Ateneum Kapłańskiego” – miesięcznika teologiczno-
naukowego. Dużo publikował, m.in. pod pseudonimem dr Zuzelski, 
kierował swe rozważania o ustroju państwa do inteligencji katolickiej. 
Był znanym działaczem Akcji Katolickiej, co zostało dostrzeżone przez 
prymasa Augusta Hlonda. Po wybuchu II wojny światowej, na polece-
nie swoich zwierzchników, opuścił Włocławek, unikając aresztowania. 
Lata wojenne spędził m.in. w Kozłowce i Żułkowe opiekował się tam 
niewidomymi. Przebywał również w podwarszawskich Laskach, gdzie 
włączył się w działalności konspiracyjną. Pod pseudonimem „Radwan 
3” pełnił funkcję kapelana AK, a w czasie powstania warszawskiego 
pracował w szpitalu polowym. Na początku 1945 r. wrócił do Włocław-
ka i zajął się odbudową życia religijnego w diecezji. W latach 1946-1948 
był biskupem lubelskim. Ksiądz Wyszyński był jednocześnie administra-
torem diecezji i wielkim kanclerzem KUL10. Sakrę biskupią przyjął 12 
maja na Jasnej Górze z rąk prymasa Augusta Hlonda, po którym dwa 
lata później przejął obowiązki Prymasa Polski  

 
2. Porozumienie Episkopatu z Rządem  
Polska potrzebowała silnego przywódcy duchowego, na któ-

rym mogłoby oprzeć się społeczeństwo żyjące pod władzą prze-
ciwników tradycji wiary i ojczyzny. W katolickim kraju, w którym 
rządził głoszący świat bez Boga reżim komunistyczny, potrzebny 
był mąż stanu walczący o dobro ojczyzny, historyczną sprawiedli-
wość, obronę kultury i wielowiekowego dziedzictwa polskości. 
Mąż stanu, który nie zawaha się oddać swojej wolności, a może i 
życia, by obronić wartości nienaruszalne, na których przed wieka-
mi zbudowana została Polska11.  

Zgodnie z testamentem prymasa Augusta Hlonda 12 listopa-
da 1948 roku Pius XII mianował Stefana Wyszyńskiego arcybisku-
pem warszawsko-gieźnieńskim i Prymasem Polski. Nowy Prymas, 

                                                 
9 Wielcy Polacy, s. 8-9. 
10 Por. Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński. Warszawa: Instytut 

Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
2003, s. 6. 

11 Wielcy Polacy, T .5. Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia i sługa Boży, s. 22.  
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w początkach swej posługi stanowił dla społeczeństwa wielką nie-
wiadomą. Okazją do poznania jego intencji był list pasterki z 6 
stycznia 1949 roku wydany w związku z ingresem do katedry 
gnieźnieńskiej i katedry warszawskiej. „Nie jestem politykiem ani 
dyplomatą, nie jestem działaczem ani reformatorem. Ale jestem ojcem wa-
szym duchowym, pasterzem i biskupem dusz Waszych. Posłannictwo mo-
je jest kapłańskie, pasterskie, apostolskie, wyrosłe z odwiecznych myśli 
Bożych”12. W momencie gdy 48-letni prymas Stefan Wyszyński 
przejmował odpowiedzialność za Kościół w Polsce, kończył się 
okres przejściowy pierwszych lat powojennych. W stosunkach 
międzynarodowych zaczynała się „zimna wojna”. W kraju, po po-
konaniu zbrojnego podziemia i legalnej opozycji, nowa władza się-
gała po absolutne panowanie nad Polską, po pełną kontrolę nas 
społeczeństwem i życiem jednostki. Wszystko wskazywała, że zbli-
ża się rozprawa z Kościołem, postrzeganym jako ostatni bastion 
duchowego oporu narodu i ostania przeszkoda na drodze do usta-
nowienia w Polsce ustroju totalitarnego, wzorowanego na stalini-
zmie w ZSRR13. Premier Józef Cyranowicz 10 stycznia 1949 roku 
groził w swoim expose: Wszelkie próby wykorzystania ambony czy szat 
kapłańskich do podniecania namiętności przeciw państwu ludowemu lub 
popierania podziemia będą przecinane z całą stanowczością i surowością 
prawa. Rząd będzie natomiast otaczał opieką tych kapłanów, którzy dali i 
dają dowody swego patriotyzmu. Władze nie tylko groziły, ale także 
szykanowały katolików: np. w sierpniu i listopadzie 1949 r. zaka-
zano pielgrzymek, procesji oraz wznoszenia przydrożnych krzyży i 
figurek. Rok po expose Cyranowicza komuniści przekazali kościel-
ną organizację charytatywną Caritas pod zarząd Stowarzyszenia 
„Pax” i środowiska „księży patriotów”14. Wszystko wskazywało na 
to, że Kościół w Polsce podzieli losy Kościołów na Węgrzech i w 
Czechosłowacji, gdzie doszło do podporządkowania ich władzy 
państwowej przez poddanie dyktatowi urzędników wyznanio-

                                                 
12 Por. J. Zabłocki. Prymas Stefan Wyszyński. Opór i zwycięstwo 1948-1956. 

Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Fakty 2002, s. 44.  
13 J. Zabłocki. O autorytecie Prymasa Tysiąclecia. Ethos nr 1(37) 1997, s. 113. 
14 Wielcy Polacy, s. 16. 
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wych. Można było się, więc spodziewać, podobnych działań ko-
munistów w Polsce15. 

W warunkach eksplozji ateistycznej, masowej propagandy władz 
państwowo-partyjnych Prymas podjął próbę zawarcia porozumienia 
modus vivendi z rządem obowiązującego obie strony w miejsce zerwa-
nego konkordatu z roku 1945. Idea porozumienia z rządem wywoły-
wała sprzeczne stanowiska polskich biskupów, mieli oni wątpliwości, 
co do jej słuszności. Wśród tych wahań przeważył szalę Prymas. 
Głównie dzięki jego zdecydowaniu i konsekwencji zostało podpisane 
porozumienie 14 kwietnia 1950 roku między przedstawicielami Rządu 
RP i Episkopatem Polski wraz z dodatkowym protokołem wspólnej 
komisji dotyczącym „Caritas”16. Prymas Wyszyński wielokrotnie 
przypomniał, że nakaz ułożenia stosunków z państwem jest dla Ko-
ścioła obowiązującym w każdej epoce historycznej i w każdym ustroju. 
Nie czyni Kościół wyjątku również wobec państwa rządzonego przez 
komunistów. Nawet odkrycie, że partner nie jest w pełni lojalny i wia-
rygodny nie zwalnia Kościoła od obowiązku szukania z nim porozu-
mienia. „Wychodząc z tych założeń zasadniczych nauki Kościoła, nie 
można było powiedzieć: nie chcemy porozumienia, bo Kościół zawsze 
chce porozumienia, nawet wtedy, gdy trzeba czynić ustępstwa – jak o 
tym świadczy historia konkordatów”. Prymas Wyszyński miał świa-
domość, że porozumienie z komunistami może okazać się celem bar-
dzo trudnym do osiągnięcia, a nawet zgoła nieosiągalnym. Od pierw-
szych chwil po objęciu rządów pracował nad Porozumieniem, chociaż 
stosunek do niego był wrogi nie cofnął się przed szykanami i zasadz-
kami. Prymas uważał, że Porozumienie jest koniecznością dla obojga 
stron17. Tak uzasadniał podpisanie tego „paktu z szatanem”: Dlaczego 
prowadziłem do „Porozumienie”? Byłem od początku i nadal jestem zdania, że 
Polska a z nią i Kościół święty, zbyt wiele utracił krwi w czasie okupacji hitle-

                                                 
15 J. Zabłocki. O autorytecie Prymasa Tysiąclecia, s. 113. 
16 Por. R. Gryz. Stefan Kardynał Wyszyński prymas w warunkach polskiego 

stalinizmu. [w:] Prymas Stefan Kardynał Wyszyński – świadek Ewangelii i tra-
dycji narodowych. Materiały z sesji naukowej w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Kielcach 19 maja 2001 r. Red. K. Gurda, T. Gacia. Wyd. Jedność, 
Kielce 2001, s. 15-16. 

17 Por. J. Zabłocki. Prymas Stefan Wyszyński. Opór i zwycięstwo 1948-1956. 
Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Fakty 2002, s. 55. 



535 
 

rowskiej, by mogła sobie obecnie pozwolić na dalszy jej upływ. Trzeba za każdą 
cenę zatrzymać ten proces duchowego wykrwawia się, by można było wrócić do 
normalnego życia, niezbędnego dla rozwoju Narodu i Kościoła, do życia zwy-
czajnego18. Zatem widzimy, że dążenie Prymasa do podpisania Poro-
zumienia były głębsze niż tylko wypływające z doraźnej taktyki. Poro-
zumienie nie zostało jednoznacznie przyjęte przez społeczność w Pol-
sce i za jej granicami. Nie brakowało w niektórych kołach opinii nega-
tywnych zarzucano Wyszyńskiemu naiwność polityczną i bezwiedną 
uległość władzom komunistycznym. Uważano, że komuniści wyciąga-
ją w Porozumienia tylko korzyści. Wyraźne zastrzeżenia miał również 
Watykan, był zaskoczony i zaniepokojony19. W kwietniu 1951 roku 
Wyszyński po raz pierwszy jako Prymas pojechał do Rzymu. Pius XII 
po wysłuchaniu jego argumentów poparł postępowanie Kościoła w 
Polsce.  

Podpisanie 14 kwietnia 1950 roku, składało się z dziewiętnastu 
punków, z których osiem nakładało zobowiązania na Kościół rzym-
skokatolicki w Polsce. Porozumienie gwarantowało polskiemu episko-
patowi prawo rozwijania działalności duszpasterskiej, ale jednocześnie 
zobowiązywało do kierowania się w każdej kwestii – oprócz spraw 
wiary, moralności i jurysdykcji kościelnej – polską racją stanu. W Poro-
zumieniu państwo gwarantowało Kościołowi nauczanie religii w szko-
łach, swobodę praktyk religijnych dla młodzieży szkolnej, opiekę 
duszpasterską w wojsku, w szpitalu i w więzieniach, prawo dla szkół 
katolickich. Potwierdzono prawo Kościoła do prowadzeniu pracy do-
broczynnej i katechetycznej, wydawnictw i pism katolickich. Zagwa-
rantowało swobodę działań Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskie-
mu20. Zakony i zgromadzenia otrzymały zapewnienie swobodnej pra-
cy oraz prawo do posiadania środków materialnych niezbędnych dla 
swego utrzymania, zaś klerykom gwarantowało prawo do odbywania 
bez przeszkód studiów teologicznych wyłączając ich ze służby woj-
skowej21. Jak się później okazało żaden z tych punktów Porozumienia 
przez stronę rządową nie został dotrzymany. Władze usunęły całkowi-

                                                 
18 Wielcy Polacy, s. 12.  
19 J. Zabłocki. O autorytecie Prymasa Tysiąclecia, s. 113. 
20 Wielcy Polacy, s. 12. 
21 M. Romaniuk. Prymas Wyszyński, biografia, wybrane źródła, s. 54.  
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cie religię ze szkół, wzrosły ingerencje w wewnętrzne sprawy semina-
riów duchownych, władza kontrolowała i szykanowała prasę katolic-
ką. Nie pomogły prośby biskupów kierowane do Bolesława Bieruta. 
Umowa stała się martwą literą Po jej podpisaniu nie ustały ataki na 
Kościół. Nie cofnęły się również szykany wobec nieprawomyślnych 
księży i zakonników, którzy w żaden sposób nie popierały reform ko-
munistycznych i systemu totalitarnego. Z dnia na dzień wzrastała licz-
ba aresztowanych. W dniu 12 września 1950 r. prymas Wyszyński zło-
żył na ręce Bolesława Bieruta list protestacyjny, który został jednak bez 
odpowiedzi, podobnie jak inne interwencje22.  

Zawarcie Porozumienia odroczyło moment starcia Kościoła z 
komunizmem o cztery lata i przede wszystkim spowolniło proces 
niszczenia Kościoła w Polsce. Przyszłość bardzo szybko pokazała, 
że ataki na Prymas za podpisanie porozumienie „z diabeł” były 
niesłuszne. Ta decyzja, co prawda osłabiła jego autorytet gdyż wie-
lu Polaków czuło się rozczarowanych. To jednak patrząc z perspek-
tywy historycznej układ z 1950 roku jest przykładem daleko-
wzroczności Prymasa. On już wówczas miał poczucie odpowie-
dzialności za Kościół23.  

 
3. Memoriał Non possumus 
Rząd traktował porozumienie z Episkopatem jako doraźną taktykę, 

nie zamierzał go dotrzymać. Mimo przejściowego złagodzenia, nie usta-
ła walka przeciw Kościołowi i kampania propagandowa przeciw hierar-
chii. Była ona obciążana zarzutami, iż nie wywiązuje się ze zobowiązań 
przyjętych w Porozumieniu24. Lata 1952-1953 były czasem największych 
prześladowań Kościoła. W Polsce postępowała totalitaryzaja wszelkich 
form życia społecznego. Presji stalinizmu przeciwstawiał się skutecznie 
jedynie Kościół katolicki. Polityka władz państwowych zmierzała, więc 
do ograniczenia wpływów katolicyzmu i instrumentalnego podporząd-
kowania Kościoła państwu. Strategia walki z Kościołem zmierzała do 

                                                 
22 Tamże, s. 54 
23 Jak Prymas stał się autorytetem. http://prasa.wiara.pl/doc/727810.Jak-

Prymas-stal-się-autorytetem  
24 J. Zabłocki. O autorytecie Prymasa Tysiąclecia, s. 113. 
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uznania całego Episkopatu Polski za wrogiego państwu25. Najdotkliw-
szym ciosem dla Kościoła był dekret z 9 lutego 1953 r. o obsadzeniu sta-
nowisk kościelnych, było to jawne pogwałcenie zasady rządzenia się 
przez Kościół wewnętrznym prawem. Akt ten miał przełomowe zna-
czenie, gdyż dawał komunistom możliwość prowadzenia polityki per-
sonalnej odnośnie hierarchii kościelnej: począwszy od wikarego a skoń-
czywszy na arcybiskupie. Rząd sytuował siebie ponad władzą kościelną. 
Z chwilą wejścia w życie tego aktu diecezją nie miał kierować już biskup 
a Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Szczególnie istotne w tym 
dekrecie były następujące postanowienie: „Art. 1. Tworzenie, przekształ-
cenie i znoszenie duchownych stanowisk kościelnych wymaga uprzed-
niej zgody właściwych organów państwowych. (…) „Art. 3.1 Objęcie 
duchownego stanowiska kościelnego wymaga uprzedniej zgody wła-
ściwych organów państwowych. (…) Art. 6. Uprawiane przez osobę 
piastującą duchowe stanowisko kościelne działalności sprzecznej z pra-
wem i porządkiem publicznym bądź popieranie lub osłabianie takiej 
działalności powoduje usunięcie tej osoby z zajmowanego stanowiska 
przez zwierzchni organ kościelny samoistnie lub na żądanie organów 
państwowych26.  

Prymas Wyszyński nie mógł uznać „upaństwowienia” Kościo-
ła, jakie usiłowało wprowadzić na mocy dekretu ludowego. Przed-
stawił własną wykładnię poszczególnych jego przepisów, a kiedy 
przystąpiono do realizacji dekretu był już zdecydowany na bardziej 
stanowcze działania. Po trzymiesięcznym wyczekiwaniu, 8 maja 
1953 roku skierował do Bolesława Bieruta specjalny memoriał ze 
słowami „Non possumus” – Nie możemy. Dokument oznaczał pro-
test Prymasa Wyszyńskiego i całego Episkopatu wobec ustawicz-
nych działań antykościelnych, podejmowanych wbrew układowi z 
1950 r., zakończyli go dramatycznym stwierdzeniem: A gdyby zda-
rzyć się miało, że czynniki zewnętrzne będą nam uniemożliwiały powoły-
wanie na stanowiska duchowe ludzi właściwych i kompetentnych, jeste-
śmy zdecydowani nie obsadzać ich raczej wcale, niż oddawać religijne rzą-

                                                 
25 Por. R. Gryz. Stefan Kardynał Wyszyński prymas w warunkach polskiego 

stalinizmu. [w:] Prymas Stefan Kardynał Wyszyński – świadek Ewangelii i tra-
dycji narodowych, s. 19. 

26 Tamże, s. 24.  
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dy dusz w ręce niegodne. Kto by zaś odważył się przyjąć jakiekolwiek sta-
nowisko kościele skądinąd, wiedzieć powinien, że popada tym samym w 
ciężką karę kościelnej klątwy. Podobne gdyby postawiono nas wobec alter-
natywy: albo poddanie jurysdykcji kościelnej, albo osobista ofiara – wahać 
się nie będziemy. Pójdziemy za głosem apostolskiego naszego powołania i 
kapłańskiego sumienia, idąc z wewnętrznym spokojem i świadomością, że 
do prześladowania nie daliśmy najmniejszego powodu, że staje się naszym 
udziałem nie za co innego, lecz za sprawą Chrystusa i Chrystusowego 
Kościoła. Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno. Non 
possumus!27.  

Miesiąc później podczas procesji Bożego Ciała w Warszawie 
prymas wołał: Kościół […] musi bronić i bronił będzie, nawet do oddania 
własnej krwi […] wolność kapłaństwa Chrystusowego, bo ta obrona ozna-
cza obronę wolności Waszego sumienia, bo ta obrona oznacza zarazem 
obronę głębin kultury ducha […] Dlatego Naród polski broni religii i swe-
go kapłaństwa od zbiurokratyzowania. Uważał i uważa etatyzację du-
chownych za największą krzywdę, za pogwałcenie najbardziej istotnych 
praw sumienia człowieka. Uczymy, że należy oddać, co jest Cezara Cesa-
rowi, a co Bożego Bogu. Ale gdy Cesarza siadał na ołtarzu, to mówimy 
krótko: nie wolno!28.  

Odpowiedzią władz komunistycznych na Memoriał było aresz-
towanie Prymasa, co nastąpiło 25 września 1953 r. Przez ten Memoriał 
Prymas dał świadectwo, iż szukając ugody i kompromisu gotów jest 
do postawy nieprzejednanej i nieugiętej nawet za cenę męczeństwa. 
Memoriał brzmiał czysto i mocno autorzy wymienili wiele dowodów 
dobrej woli w szukaniu porozumienia i wyczerpali wszystkie środki, 
aby je osiągnąć. Dlatego też z czystym sumieniem powiedzieli Nie 
możemy29. Memoriał Non possumus przyczynił się do budowania auto-
rytetu Prymasa, było to widać bardzo wyraźnie, że to właśnie Prymas 
Wyszyński, określany przez władze komunistyczne „wrogiem Polski 
Ludowej”, nie popiera komunistów, przez co zyskał zaufanie społe-

                                                 
27 Wielcy Polacy, s. 17. 
28 Tamże. 
29 J. Zabłocki. O autorytecie Prymasa Tysiąclecia, s. 115. 
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czeństwa. W budowaniu autorytetu pomógł mu również 3-letni pobyt 
w więzieniu30.  

 
Podsumowanie  
Dziś patrząc z perspektywy czasu i dysponując dostępem do ar-

chiwów można powiedzieć, że to dzięki Prymasowi Wyszyńskiemu 
katolicyzm w naszym kraju był silniejszy niż w innych krajach. Prymas 
znał doskonale komunizm i od początku przyjął strategię obrony. Nie 
miał on wątpliwości, że powojenne historyczne z nim spotkanie do-
prowadzi do ostrego starcia a w konsekwencji do powiedzenia Non 
possumus Chciał jednak ten moment odsunąć w czasie by wyczerpać 
wszystkie możliwości pokojowego ułożenia stosunków z państwem i 
zapewnienie Kościołowi warunków normalnej pracy przez jak najdłuż-
szy czas. Porozumienie z rządem podpisane 14 kwietnia 1950 roku 
spowolniło proces niszczenia polskiego Kościoła. Pozwoliło mu na za-
chowanie struktury hierarchicznej i niezależności. Pozwoliło na regene-
rację siły i utrwalenie więzi z narodem. Prymas Wyszyński odsuwając 
ostateczne uderzenie w Kościół polski na późniejszy okres sprawił, że 
cios nie był śmiertelny. Czas, jaki zyskał Kościół dzięki podpisanemu 
Porozumieniu pozwolił przede wszystkim stworzyć podstawy jego 
siły, którą rozwinął w latach późniejszych i dzięki której mógł bronić 
nie tylko swoich praw, ale również praw narodu Polskiego. Porozu-
mienie swoimi dalekosiężnymi skutkami przesądziło o ostatecznym 
wyniku całego historycznego starcia Kościoła z komunizmem w Pol-
sce. To porozumienie zapoczątkowało inną drogę Kościoła w Polsce w 
porównaniu z Kościołami w innych krajach bloku sowieckiego. Tą sa-
mą determinacją i konsekwencją wykazał się Prymas Stefan Wyszyński 
w roku 1953. Wówczas rząd wydał dekret o obsadzeniu stanowisk ko-
ścielnych. Prymas uznał ten dekret za zamach w niezależność Kościoła 
i jednocześnie zerwanie zawartego „Porozumienia”. W obronie spraw 
Bożych, Kościoła i godności człowieka Prymas szedł w pierwszym sze-
regu, świadomie stawał na pierwszej linii frontu. Był azylem wolności, 
prawdy, miłości, dobra i sprawiedliwości. Mimo wrogości rządzących 
do Kościoła, a szczególnie do osoby Prymasa, jego postawa była nace-

                                                 
30 Jak Prymas stał się autorytetem. http://prasa.wiara.pl/doc/727810.Jak-

Prymas-stal-się-autorytetem, z dn. 15.03.2014r.  
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chowana miłością a zarazem wyważonymi odpowiedziami. Nie było 
w nim nienawiści ani wrogości do ludzi. Negacja systemu totalitarnego 
nie pociągała za sobą negacji człowieka. Wręcz przeciwnie, jeśli Prymas 
zmagał się z systemem, to właśnie dla dobra i wyzwolenia człowieka, 
dla dobra Kościoła31.  

Był mężem stanu – Bożym politykiem jak siebie niejednokrot-
nie nazywał. Miarą jego niepodważalności i autorytetu było zaufaniem, 
jakim cieszył się w polskim społeczeństwie. Był dla Polaków przywód-
cą moralnym i orędownikiem sprawiedliwości32. Prymas Wyszyński 
podejmował najważniejsze decyzje nie tylko w sferze życia wewnątrz-
kościelnego, ale także w sprawach dotyczących stosunków z władzami 
państwowymi, co zazwyczaj należało do nuncjusza papieskiego. Losy 
Kościoła w Polsce zależały, zatem w stopniu większym niż kiedykol-
wiek dotąd od Księdza Prymasa, od walorów jego umysłu i charakteru. 
Podkreśla się w biografiach kardynała Wyszyńskiego, że jego pojawia-
nie się w 1948 roku na czele polskiego Kościoła miało charakter opacz-
nościowy. Każdy inny hierarcha, któremu zabrakłoby tego formatu 
duchowego, tego rozumu i hartu, brałby na siebie ryzyko przeprowa-
dzenia Kościoła inną drogą, z niewiadomymi dla jego losów skutka-
mi33. Paradoks osobowości Prymasa Tysiąclecia polegał na tym, że nie 
chciał być ani dyplomatą ani politykiem. Za dewizę biskupią przyjął 
słowa: Soli Deo. A przecież do historii jako wielki mąż stanu, obrońca 
praw narodu, ukazujący jednocześnie mu drogi do wolności. Stał się 
jedną w największych postaci historii politycznej XX wieku34. 

Ksiądz Prymas w starciu z komunistami stawał się partnerem, 
którego na początku w żaden sposób nie doceniali. Praterem, któ-
rego nie można było zastraszyć żadnymi groźbami. Partnerem 
trzeźwym w ocenach i jednocześnie był obdarzony wielką intuicją 
polityczną, opornym na naciski i wszelkie intrygi. Partnerem przed 

                                                 
31 Por. J. Strojny. Sylwetka duchowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. [w:] 

Prymas Stefan Kardynał Wyszyński – świadek Ewangelii i tradycji narodowych. 
Materiały z sesji naukowej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach 19 
maja 2001 r., s. 93. 

32 Por. M. Romaniuk. Prymas Wyszyński, biografia, wybrane źródła, s. 100.  
33 Por. J. Zabłocki. Prymas Stefan Wyszyński, s. 11. 
34 Por. tamże, s. 13. 
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którego zdecydowaniem i wytrwałością komuniści musieli – po 
trzydziestu latach zmagań – ostatecznie skapitulować35. 

 
Streszczenie 
Wśród autorytetów, które do dziś cieszą się szacunkiem Polaków 

szczególne miejsce zajmuje Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński. 
Był on gorliwym kapłanem, który przez całkowite zaufanie Bogu zawie-
rzył własny los i sprawy Ojczyzny Maryi Bogurodzicy. Prymas Wyszyń-
ski należał do tej grupy hierarchów Kościoła, którzy musieli zmierzyć się 
ze stalinowskim komunizmem. Wyszedł on ze starcia z komunizmem 
nie tylko jako zwycięzca według kryteriów Bożych, ale także ludzkich. 
Odniósł zwycięstwo nad agresywnym komunizmem nie tylko moralne, 
ale także polityczne. Stał się on bohaterem naszego narodu i ma trwałe 
miejsce w podręcznikach do historii Polski. Ogromny autorytet osobisty, 
jaki zyskał Prymas Wyszyński nie został mu dany wraz z nominacją pa-
pieską. Zdobywał go krok po kroku w ciągu dziesięcioleci jego posługi. 
Do uzyskania autorytetu przyczyniło się szczęśliwe przeprowadzenie 
Kościoła przez kilka prób. Celem artykułu jest przybliżenie dwóch wy-
darzeń: Porozumienia i Memoriału „Non possumus”.  

 
Abstract  
The authority of the Cardinal Stefan Wyszyński  
Among the authorities who still enjoy the respect of Poles a special 

place belongs to the Primate of Poland Cardinal Stefan Wyszyński . He 
was a dedicated priest, who, by complete trust in God, entrusted his own 
and Mother country’s fate to Mary the Mother of God.. Primate 
Wyszyński belonged to this group of hierarchs of the Church who had to 
confront Stalinist communism. He emerged from the battle with 
communism as a winner according to not only God’s but also human 
criteria . He had his moral and also political victory over the aggressive 
communism . He became a hero of our nation and he occupies a 
permanent position in the Polish history books. A enormous personal 
authority, which Primate Wyszyński gained, was not given to him with 
the appointment of the Pope. He won it step by step over the decades of 
his ministry. A fortunate conduct of the Church through a few trials also 

                                                 
35 Por. tamże.  
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contributed to his authority. The goal of this article is to present two 
events: Agreement and Memorandum "Non possumus". 
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Aneta Kozyra (KUL) 

 
Motyw autorytetu w literaturze najnowszej na przykładzie Cho-

chołów Wita Szostaka 
 
Wstęp 
W powieści Wita Szostaka Chochoły mamy do czynienia z 

dwoma rodzajami autorytetu. Przede wszystkim pojawia się auto-
rytet osobowy w postaci babci Marii, nestorki tytułowego rodu. 
Możemy jednak mówić również o autorytecie tradycji. Oba te auto-
rytety uzupełniają się wzajemnie, tworząc podbudowę dla świata, 
który tworzą Chochołowie. Elementem tego świata jest Dom, nie 
bez powodu zapisywany wielką literą. Ten sposób zapisu świadczy 
o szczególnym szacunku dla tradycji rodzinnej, której strażniczką 
jest Maria. 

Na początku chciałabym w skrócie zaprezentować Dom oraz 
związaną z nim wspólnotę rodziny Chochołów, którzy postanowili 
zamieszkać razem w kamienicy przy ulicy S. Wspólne zamieszka-
nie stało się możliwe po upadku komunizmu, ponieważ wtedy ro-
dzina mogła odzyskać kamienicę należącą przed wojną do pra-
dziada Idziego Chochoła. Rodzina próbuje odtworzyć tradycję, 
która została wykorzeniona za życia ostatnich pokoleń. 

Konstrukcja Domu w symboliczny sposób odwzorowuje porzą-
dek świata. Kamienica Chochołów staje się mikrokosmosem. W cen-
trum znajduje się sala kolumnowa, o której bohater mówi, że „To było 
centrum świata1, rodzinna agora i miejsce spotkań”2. Na szczycie ka-
mienicy znajduje się prywatna kaplica, zaś w podziemiach cmentarzy-
sko Chochołów. Plan zjednoczenia wszystkich Chochołów pod jednym 
dachem był tak konsekwentnie wprowadzany w życie, że nawet nieży-
jący już przodkowie, niezależnie od miejsca pochówku, zostali spro-
wadzeni do katakumb znajdujących się w podziemiach kamienicy przy 
ulicy S. Pierwszoosobowy narrator stwierdza: 

                                                 
1 Podkreślenia we wszystkich cytatach – A.K. 
2 W. Szostak, Chochoły, Warszawa 2010, s. 82. 
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Jak niegdyś kości męczenników stawały się kamieniami 
węgielnymi chrześcijańskich bazylik, tak teraz kośćmi 
naszych bliskich sztukowaliśmy chwiejne fundamenty 
wzniesionego na dziwnym marzeniu Domu3. 
Cmentarzysko znajdujące się w podziemiach kamienicy z 

jednej strony staje się podbudową mitu Chochołów, unaocznieniem 
wielkości i wiekowości rodu, symbolem i potwierdzeniem słuszno-
ści tradycji, na której ma się opierać Dom; z drugiej zaś – jest ele-
mentem symbolicznej struktury, w której świat zmarłych znajduje 
się na dole, pośrodku świat żywych uobecniony przez salę kolum-
nową, a na górze element sugerujący zwrot ku transcendencji, czyli 
kaplica. Ponadto kolumny sali centralnej symbolizują pionowe 
ukierunkowanie łączności pomiędzy poszczególnymi poziomami 
świata. 

W tym świecie największym autorytetem dla całej rodziny 
jest nestorka rodu dziedzicząca tę funkcję po swoim zmarłym mę-
żu. Warto w związku z tym zwrócić uwagę na kolejne cmentarzy-
sko, tym razem rozumiane metaforycznie. Z nim związana jest Ma-
ria oraz jej funkcja w rodzinie Chochołów. W pokoju babci znajdują 
się fotografie, które jej wnuk określa mianem cmentarzyska: 

Na komodzie, pod ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej, 
stoi cmentarzysko rodzinne, fotografie kilku pokoleń, 
poustawiane w ramkach niczym stele nagrobne. Ze zdjęć w 
dzień patrzą czarno-białe spojrzenia pradziadków i 
rodzeństwa babci, w środku wyróżniony formatem portret 
dziadka Jana w wojskowym mundurze. […] oblicza, nieco 
usztywnione, raczej poważne niż uśmiechnięte. Pomiędzy 
nimi kolorowe fotografie żyjących, wnucząt i prawnucząt, 
nierozróżnialne od siebie podobizny opatulonych w białe 
stroje niemowląt4. 
Fotografie zmarłych skojarzone zostały z nagrobkami, zaś fo-

tografie żyjących ustawione „pomiędzy nimi” są na tym „cmenta-
rzysku” jak ludzie odwiedzający groby bliskich zmarłych. Wyraźny 
podział na fotografie czarno-białe i kolorowe w metaforyczny spo-

                                                 
3 Tamże, s. 299. 
4  Tamże, s. 14. 
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sób ukazuje podział na zmarłych, którym przyporządkowana zo-
stała monotonna kolorystyka oraz żyjących ukazanych za pomocą 
żywych, urozmaiconych barw. Nie bez znaczenia jest również for-
mat, który wskazuje na wyjątkowe znaczenie wyróżnionej postaci. 
Babcia głównego bohatera, w której pokoju znajduje się to „cmen-
tarzysko”, ma w zwyczaju porządkować systematycznie zbiór fo-
tografii. Odkurzanie zdjęć jest metaforą zbudowaną na zasadzie 
analogii, unaoczniającą odświeżanie pamięci o postaciach na nich 
przedstawionych. W sprzątaniu musi jej pomagać ktoś, komu bab-
cia opowiada dzieje rodziny w oparciu o fotografie. Ponadto każda 
kandydatka na żonę czy kandydat na męża któregoś z potomków 
Marii musi zapoznać się z członkami rodziny znanymi już tylko ze 
zdjęć i przejść przez opowieść babci. Między innymi w tym obrzę-
dzie ujawnia się waga autorytetu babci. Po uprzątnięciu kurzu bab-
cia „stojąc przy komodzie, patrzy na swoją rodzinę”5. Słowo „ro-
dzina” jest tutaj metonimią odnoszącą się do fotografii członków 
rodziny, którzy dla babci są reprezentowani przez swoje nieru-
chome wizerunki. Babcia Maria „[…] wędruje wzrokiem po foto-
grafiach. Tu czas się zatrzymał. Jej rodzeństwo ma po dwadzieścia 
lat, dzieci są wiecznie w klasie maturalnej, wnuczęta nie wyrastają 
z niemowlęctwa”6. Dla Marii Chochołowej fotografie mają zatrzy-
mać czas, unieruchomić w konkretnym, wybranym momencie. 
Przy czym każda z fotografii unieruchamia inny moment, przez co 
w obrazie rodziny prezentowanym przez te zdjęcia rodzeństwo 
Marii niemal zrównuje się wiekiem z jej dziećmi. Historia rodziny 
objawiająca się na zdjęciach, które stanowią ilustracje do opowieści, 
jest jednym z elementów budujących autorytet tradycji. 

Autorytet powinien cechować się silnym charakterem, toteż 
w opisie babci Marii istotne jest również to, że z pochodzenia była 
góralką, co widoczne było nie tylko w jej rysach, ale również w 
charakterze. Ponadto w młodości była malarką, również jako mło-
da mężatka, jednak przestała malować po wybuchu wojny i, 
wbrew namowom męża, nigdy do tego zajęcia nie wróciła. Arty-
styczne wykształcenie niewątpliwie miało duże znaczenie w kształ-

                                                 
5  Tamże, s. 15. 
6  Tamże. 
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towaniu się jej charakteru, którego siła objawiła się między innymi 
rezygnacją ze sztuki na rzecz rodziny. Pomimo możliwości reali-
zowania swojego talentu Maria nie chciała dzielić swojej energii 
pomiędzy rodzinę i sztukę, w pełni zaangażowała się w rolę pani 
domu, a po śmierci męża przejęła rolę głowy rodziny. Wnuk mówi 
o niej: 

Na co dzień chodzi z zaciśniętymi ustami, przyjęła maskę 
surowości, która pasuje do odgrywanej od wielu lat roli 
seniorki rodu. […] Jej styl onieśmiela każdą nową osobę w 
rodzinie, ale szybko można się przekonać, że surowość jest 
tylko szykownym przebraniem, w którym odgrywa 
rodzinną rolę7.  

Znaczącą metaforą jest również przyrównanie rodziny Cho-
chołów do królestwa; w tej wizji babcia Maria traktowana jest jako 
królowa Chochołów, co podkreśla rangę jej autorytetu. Motyw nie-
zależnego chocholego państwa pojawia się w wielu miejscach. Na 
przykład w opisie niechcianych sąsiadów, lokatorów z kwaterun-
ku: „Inne życie za ścianą, obcy ludzie w sercu królestwa Chocho-
łów, ich wysepki na naszym terytorium, oddzielone od Domu, a 
jednak obecne”8. Za pomocą metafory zbudowanej na zasadzie 
analogii została ustalona relacja pomiędzy właścicielami kamienicy 
a lokatorami, których obecność przeszkadza w zjednoczeniu całej 
kamienicy jako Domu. 

Działania Chochołów dążących do zjednoczenia całej rodziny 
zostają przerwane przez tragedię, jaką jest śmierć babci Marii. Pod-
czas rozważań nad trumną bohater komentuje czuwanie nad zmar-
łym jako jeden ze zwyczajów składających się na tradycję, którą 
próbowano odbudować: 

Ostatnim Chochołem, przy którym czuwano, był pradziad 
Idzi, potem nie było gdzie i nie było jak, była wojna, był komunizm, 
nie było prywatnych kaplic, stary odgrzewany obyczaj, tradycja 
ożywiona, by skonsolidować rodzinę, nieautentyczna w swoim 
przywołanym autentyzmie9. 

                                                 
7 Tamże, s. 15. 
8 Tamże, s. 228. 
9 Tamże, s. 276. 
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Chochołowie jako jedna z wielu polskich rodzin, które próbu-
ją odnaleźć się w wolnej Polsce i powrócić do zawieszonej na czas 
komunizmu tradycji, stają się pars pro toto Polski powracającej do 
swoich korzeni, mającej okazję do odcięcia się od obcych, narzuco-
nych z zewnątrz schematów. Bohater, komentując bezradność swo-
ich bliskich wobec zwyczaju, który, pomimo swej tradycyjności, jest 
im obcy, ze smutkiem stwierdza: „[…] wystarczyło jedno pokole-
nie, by bezpowrotnie zerwać nici tradycji, by stracić wszelką ob-
rzędową wrażliwość, opatuloną rytami odporność na sytuacje gra-
niczne”10. 

To, co w mieście zanikło, pozostało jeszcze na peryferiach. 
Inna mieszkanka domu Chochołów, przybyła ze wsi matka matki 
głównego bohatera – babcia Marysia Wichrowa ratuje sytuację w 
momencie, gdy zdezorientowani Chochołowie nie wiedzą, jak za-
chować się nad trumną babci Marii: 

I wtedy tę nad wyraz krępującą sytuację, niezdrowy nastrój 
wzajemnego zażenowania rozwiązała mistrzowsko babcia 
Marysia, żywa spadkobierczyni całonocnych czuwań, głucha, 
ale z głową pełną żałobnych pieśni, wielkopostnych 
stuzwrotkowych eposów o umieraniu i smutku, klucznica 
skarbów kultury ludowej. […] Moje nastroje się przemieniały, 
żeglowałem pomiędzy nimi11. 
Babcia Marysia narzuca swój nastrój, co wszyscy, również 

bohater, przyjmują z ulgą. Tradycja, do której próbują powrócić 
Chochołowie, wykorzeniona w czasach PRL-u, przetrwała, z dala 
od wielkomiejskich środowisk, w wioskach odpornych na wpływy 
z zewnątrz. Jednak babcia Marysia nie jest w stanie zastąpić Marii 
Chochołowej, podobnie jak pozostali członkowie rodziny reprezen-
tujący najstarsze pokolenie zwane „chórem starców”. Zawsze spo-
kojni, nieaspirujący do roli autorytetów dla młodszych pokoleń, po 
śmierci reprezentującej ich Marii ciągle pozostają w cieniu. 

Po śmierci seniorki rodu w „chórze starców” zostaje niewi-
domy Tomasz, głucha Marysia Wichrowa, i niema Maria Chocho-
łowa – szwagierka babci Marii nosząca to samo imię. We trójkę są 

                                                 
10 Tamże, s. 277. 
11 Tamże, s. 278. 
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nawiązaniem do japońskiej legendy o mądrych małpkach, z któ-
rych jedna zakrywa usta, by nie mówić nic złego, druga oczy, by 
nie widzieć zła, a trzecia uszy, by go nie słyszeć. Tak jest też tutaj, 
najstarsze pokolenie zostaje odizolowane od problemów, które na-
rastają w Domu po śmierci Marii. 

Pogrzebowi babci Marii towarzyszy odsłonięcie fresku w ro-
dzinnej kaplicy. Fresk przedstawia „Sąd ostateczny”, a twarze po-
staci są twarzami Chochołów. W tym kontekście obraz przedsta-
wiający bohaterów jako trupy ukazuje metaforyczną śmierć rodzi-
ny, której rozpad zaczyna się właśnie od śmierci głowy rodziny. Jej 
ciało znajduje się w kaplicy, do której przychodzi wnuk, aby w sa-
motności czuwać przy zmarłej. Wtedy odkrywa fresk i komentuje: 
„Chciałem patrzeć na trupa, to mam. Mam dziesiątki trupów, pa-
trzą na mnie ze ściany, wszystkie nagie i brzydkie”12. 

Wnuk, wspominając babcię i opowieści o niej z czasów, gdy 
nie było go jeszcze na świecie, przypomina sobie, że jego babcia w 
młodości malowała, a nawet studiowała na Akademii Sztuk Pięk-
nych, ponadto też pozowała innym malarzom. „Kiedyś wisiał na-
wet w Domu jej portret z pracowni Witkacego, ale schowała go w 
sobie tylko znane miejsce, gdy poczuła, że jej stara twarz nie ma nic 
wspólnego z młodą wielkooką dziewczyną narysowaną pastela-
mi”13. Portret z młodości nie zatrzymuje czasu; wręcz przeciwnie, 
w konfrontacji z teraźniejszością uzmysławia jego nieubłagany 
bieg. 

Maria dokonała jednoznacznego wyboru: „przestała malo-
wać, zajęła się domem, wychowywaniem dzieci, porzuciła sztalugi, 
nigdy nie wróciła na przerwane studia. Podobno przestała malo-
wać wraz z wybuchem wojny […]”14. Było to jej wewnętrzne po-
stanowienie, którego nikt nie jest w stanie zrozumieć, nikt nie wy-
magał od niej takich poświęceń, mąż nawet namawiał Marię, żeby 
wróciła do malowania. To nie jest jedyna tajemnica, jaką babcia bo-
hatera-narratora zabrała ze sobą do grobu. Jej wnuk podczas po-
grzebu przyłapuje księdza na wykorzystaniu utartego, nic nie zna-

                                                 
12  Tamże, s. 284. 
13  Tamże, s. 286.  
14  Tamże. 
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czącego sloganu: „wszyscy wiemy, jakim człowiekiem była”. Te 
słowa stają się wyjściem do rozważań: 

Ja nie wiem, a ksiądz wie, kim była? Skoro wszyscy tak 
świetnie to wiedzieliśmy, to dlaczego ktoś zakrył ten fresk? 
Przecież była malarką, znała się na sztuce. Czy ktoś zakrywa 
przed papieżami scenę sądu w Kaplicy Sykstyńskiej? Czy 
maskuje się jakimś kawałkiem szmatki nagość pierwszych 
rodziców na poliptyku gandawskim?15. 
Zasłona, którą ktoś umieścił w kaplicy aby zasłonić fresk, jest 

odgrodzeniem się od prawdy ukazanej na nim, jest próbą odsunię-
cia myśli o tym, że wszystkich czeka ten sam los, który spotkał że-
gnaną właśnie nestorkę rodu. 

 Malarz Łukasz – twórca fresku, mieszkający w Domu Cho-
chołów, na pogrzebie przepowiada upadek Domu. Rozpatrując 
postać Marii jako autorytet dla rodziny, słowa Łukasza są zapo-
wiedzią życia po utracie autorytetu: 

Nad trupem stoicie. Nad trupem Domu. Nic nie będzie, 
wszystko skończone. Umarła stara kobieta i Dom wasz 
umarł. […] Nie będzie nigdy więcej zamieszkany, ani 
zaludniony z pokolenia na pokolenie. Dziki zwierz mieć 
tu będzie swe leże, sowy napełnią wasze pokoje i kozły 
będą w nich harcować. Dom stanie się pustkowiem, 
kamienica odludziem16. 
Łukasz wpada w profetyczny ton, jego wypowiedź stylizo-

wana jest na język biblijny, wykorzystuje w swojej wypowiedzi 
symbole upadku Babilonu z Księgi Izajasza. Dom, w związku z 
utratą autorytetu, jakim była babcia uosabiająca tradycję, ma po-
dzielić los biblijnego królestwa. 

Przepowiednia Łukasza sprawdza się, Dom bez Marii powoli 
zaczyna się rozpadać, co obserwuje bohater po kilkudniowym od-
izolowaniu się od życia Domu:  

Musiałem wstać i zejść na dół […] musiałem zanurzyć 
się w czas Wielkiego Postu, jak dobrze pasował do mojego 
nastroju […] opadłem zwiędły jak liście, a moje złe myśli po-

                                                 
15  Tamże, s. 295. 
16 Tamże, s. 297. 
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niosły mnie jak wicher. Musiałem zejść między Chochołów, 
do Domu, pomiędzy żywych. 

A w Domu zmiany, a w Domu klęski; spuszczony z oka 
[...], zaczął się rozregulowywać jak stary mechanizm, 
jak nienakręcony zegar, jak pianino postawione nie-
opatrznie w pobliżu gorącego pieca. Kolejne struny 
rozstrajały się, tworząc dziwne, niepokojące harmonie. 
W każdym z Chochołów były róże struny, czyste i za-
fałszowane, jasne i ciemne, każdy z nas był jak harfa, 
ale wszystkie razem, dostrojone, wygrywały znośne dla 
uszu akordy i melodie. Teraz to wszystko zaczynało się 
rozstrajać, ludzie koślawili się i wypaczali, w osobach 
moich krewnych zaczęły wybijać się dźwięki fałszywe, 
te czyste ginęły w ich hałasie, gdzieś uciekały, nie po-
trafiłem już ich dotknąć17. 
Zły stan Domu jest odbiciem nastroju (korespondującego z 

czasem Wielkiego Postu), w jaki popada bohater. Dom zostaje ze-
stawiony ze starym mechanizmem, który rozregulowuje się bez 
nakręcania. Osobą, która trzymała dyscyplinę w Domu, „nakręcała 
mechanizm” była babcia Maria. 

Dopóki Maria narzucała rytm życiu domu Chochołowie mieli 
swoje jasno wyznaczone obowiązki, byli jak dobrze zestrojona ma-
szyna, każdy zajmował się konkretnymi sprawami Domu, aby inni 
nie musieli się nimi martwić. Po śmierci babci Marii (królowej Cho-
chołów) wszystko zaczyna się rozregulowywać. Brak autorytetu w 
osobie głowy rodziny sprawia, że ludzie zaczynają zaprzeczać peł-
nionym dotychczas przez siebie funkcjom. Narrator informuje: 

Z początku myślałem, że dobry duszek Andrzej troszczy 
się o Chochołów, że sprawdza czy cała ukryta 
maszyneria Domu działa sprawnie. Ale w momencie 
przejrzałem na oczy: mam cię, mój kuzynie! […] Wiem 
kto manipuluje Domem, kto sieje zamęt, kto rządzi 
wnętrznościami tej kamienicy. W jednej chwili zasłony 

                                                 
17 Tamże, s. 320. 
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opadły i zobaczyłem na mgnienie oka duszę Andrzeja, 
nagą i śliską, bezbronną w swojej lepkiej perfidii18.  
Jak widać, na upadek chocholego królestwa ma wpływ nie 

tylko bezwiedne, wzajemne rozstrajanie się rodziny, traktowanej 
jak jeden organizm, spowodowane brakiem jednego ogniwa, ale 
również perfidne i złośliwe działanie na niekorzyść zbiorowości, 
które za życia Marii było nie do pomyślenia. Andrzej nie tylko re-
zygnuje ze swojej dotychczasowej funkcji, ale wręcz ją odwraca, 
zamiast naprawiać i opiekować się sprzętami, zaczyna psuć. 

Chochołowie powoli wyzbywają się utopijnego myślenia, 
jednak ciągle nie potrafią podjąć decyzji, szale wagi symbolizują 
równowagę pomiędzy rozważanymi opcjami. Ostatecznie szala 
przechyla się na stronę „nie-Domu”: 

[…] my wszyscy na drugim planie, my wszyscy na widowni 
tego spektaklu, zmarznięci, skuleni pod płaszczami, w zimnej 
scenerii sali kolumnowej. A ciotka rzeczowo i bez 
namiętności powtarzała wiszące w powietrzu prawdy: że 
idea Domu się wyczerpała; że nie powinniśmy 
podtrzymywać fikcji […]19. 
Powszechna świadomość prawd o utopijności Domu, spy-

chanych poza świadomość, została wyrażona za pomocą metafory 
potocznej jako „prawdy wiszące w powietrzu”. Ciotka Magda pod-
jęła decyzję w imieniu wszystkich, jednak nie wszyscy uznali jej 
decyzję za słuszną. W związku z podziałem pojawia się wiele meta-
for związanych ze zwrotami geopolitycznymi. Bohater wspomina: 
„[…] podpisywaliśmy pierwsze traktaty pomiędzy niezależnymi 
republikami”20. Twórcy nowego ładu chcieliby widzieć w tworzą-
cym się systemie równorzędność wszystkich części, na które roz-
padł się Dom. W nowym ładzie nie ma miejsca na centrum, toteż 
sala kolumnowa pomimo tego, że zajęta przez część domowników, 
których można nazwać konserwatystami, przez innych została ze-
pchnięta do roli jednej z wielu niezależnych prowincji: 

                                                 
18 Tamże, s. 345. 
19 Tamże, s. 348. 
20 Tamże, s. 350. 
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[…] ich prowincja zachowała w największym stopniu 
prawo dziedziczenia obumierającej idei Domu. […] stryj 
Piotr […] zdefiniował dla wszystkich Chochołów 
pierwsze piętro jako formę przetrwalną Domu, jako 
zalążek jego przyszłego odrodzenia21. 
Wiara w możliwość odrodzenia Domu uznawana jest za 

przejaw naiwności. Przez szacunek dla starców zostaje wydzielony 
fragment Domu, który z ich perspektywy może być postrzegany 
jako „królestwo”, choć pozbawione „królowej”, gdzie mogą spo-
kojnie mieszkać nie zmieniając drastycznie swoich nawyków: 
„Starcy pielęgnujący w sobie iluzję minionej świetności Domu, za-
mieszkujący efemeryczne królestwo, które istnieje tylko na mocy 
traktatów rozjemczych państw ościennych”22. 

Ich „królestwo” jest jednak uzależnione od „sąsiadów”, a tak-
że z góry uznane za rozwiązanie przejściowe. Ponadto jego miesz-
kańcy stali się więźniami tego królestwa, a zarazem więźniami idei 
Domu. O stryju Piotrze bohater mówi: „Kolejny z moich bliskich 
odchodził w krainę nieobecności, snując się po pękających reszt-
kach Domu, łaskawie ocalonych dla chóru starców uwięzionego na 
pierwszym piętrze kamienicy”23. Zwolennicy idei Domu pogrążają 
się w pozostałościach po utopii, której nadwątlenie podkreślane jest 
przez metaforycznie rozumiane „pęknięcia”. 

Bohaterowi, który dotychczas wędrował po snach swoich bli-
skich, pozostają tylko te szczątki Domu: 

[…] pierwsza noc w domu, pierwsza noc na zgliszczach 
Domu, nie ma dokąd pójść, nie ma dokąd przeniknąć, 
wszyscy śniący Chochołowie zamknięci na klucze […] 
pozostali mi tylko starcy, pielęgnujący ideę Domu swymi 
otwartymi drzwiami, ich sypialnie nie broniące dostępu, 
ich sny nieporadne i struchlałe […] Rodzinne labirynty 
zredukowane do jednego korytarza […]24. 

                                                 
21 Tamże, s. 351. 
22 Tamże, s. 363. 
23 Tamże, s. 391. 
24 Tamże, s. 357. 
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Po śmierci nestorki rodu, będącej łącznikiem z tradycją 
przedwojenną, „organizm” Domu zaczyna się rozregulowywać, 
szkodząc swoim mieszkańcom. Po podjęciu ostatecznej decyzji o 
podzieleniu Domu wszyscy razem pracują nad wprowadzeniem 
zmian, pakują rzeczy, wstawiają zamki. Dom ciągle jest antropo-
morfizowany, odczuwa zmęczenie, senność: „Dom usypiał zmę-
czony wspólną pracą, […] Minuty mijały, Dom kołysał się od sen-
ności zmęczonych brakiem snu Chochołów […]”25. Ostatecznie 
Dom w metaforycznym sensie „umiera”, jego rozpad wpisuje się w 
zestaw metafor tworzonych w oparciu o analogię pomiędzy nim a 
żywym organizmem, którego końcem jak wiadomo jest śmierć. Bo-
hater-narrator stara się przekonać samego siebie, że rozpad Domu 
to nie jego wina: „[…] nie ja go zabiłem, krew Domu na cudzych 
rękach, moje czyste jak śnieg”26. Poza metaforą kontynuującą meta-
forykę opartą na biologicznym nazewnictwie pojawia się tutaj 
również metafora „krwi na rękach”, oznaczającej udział w dopro-
wadzeniu do czyjejś śmierci – w tym wypadku dość nietypowej, bo 
śmierci Domu, nie jako budynku, ale jako wspólnoty ludzi i jako 
metonimii Polski. Bohater odsuwa od siebie myśl, że mógłby mieć 
udział w doprowadzeniu do rozpadu Domu, jednak jest to tylko 
próba odsunięcia wyrzutów sumienia. Tak naprawdę każdy powi-
nien być odpowiedzialny za Dom i poczuwać się do tej odpowie-
dzialności. 

Nastroje domu przenoszą się na miasto, które w powieści jest 
ostoją polskości. Duchy królów i szczątki dawnej świetności Polski 
mieszają się w krajobrazie Krakowa z maskami, które przybiera – 
np. z maską Jerozolimy, maską Wenecji, analogicznie do Domu i 
ludzi szukających własnej tożsamości, która w pewnym momencie 
uległa rozbiciu. Pomiędzy Domem a Krakowem istnieje więź, która 
sprawia, że miasto przejmuje cechy Domu. Podział Domu postrze-
ganego jako mikrokosmos wpływa na makrokosmos: na wzór Do-
mu zaczyna się rozpadać miasto. Liczne aluzje biblijne sugerują 
nam, że mamy do czynienia z końcem świata. Dom umiera, miesz-
kańcy pozbywają się swojego marzenia o wspólnocie, wychodzą ze 

                                                 
25 Tamże, s. 344. 
26 Tamże, s. 354. 
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swoich ról, ściągają maski. Analogicznie rozpada się Kraków: fasa-
dy budynków odrywają się od nich jak maski od twarzy. Miesz-
kańcy Krakowa pozbawieni marzeń umierają z bezsenności. 

Wrażliwość młodego pisarza na otaczającą go rzeczywistość 
sprawia, że zaprezentowana przez niego wizja literacka, pomimo 
swej fikcyjności, w sposób ciekawy i godny uwagi odzwierciedla 
świat współczesny i miejsce autorytetu w tymże świecie. Postać 
Marii Chochołowej – nestorki rodu, ukazana jest jako autorytetu 
dla rodziny, a jej śmierć prowadzi do rozpadu „Domu”, który staje 
się wtedy tylko „domem”. Próba powrotu do idei domu wielopo-
koleniowego, w którym głową rodziny i największym autorytetem 
jest babcia Maria, kończy się niepowodzeniem, które nie jest efek-
tem złej woli, lecz nieporadności w poradzeniu sobie w udźwignię-
ciu idei w obliczu utraty autorytetu osobowego. Sam autorytet tra-
dycji okazuje się niewystarczający bez wsparcia babci, której obec-
ność i działania są nośnikiem tej tradycji. Dom Chochołów jako mi-
krokosmos odzwierciedla Polskę. Istotna jest w tym przypadku 
metaforyka stosowana przez autora sprawiająca, że rozpad rodziny 
pozbawionej autorytetu, nie jest ukazany jako przypadek odosob-
niony, lecz dąży do uniwersalizacji doświadczeń społeczeństwa 
polskiego. 

 
Streszczenie 
W referacie została zaprezentowana metaforyka związana z 

motywem autorytetu w literaturze najnowszej na przykładzie po-
wieści Wita Szostaka Chochoły. W utworze pojawia się postać Marii 
Chochołowej – nestorki rodu, jako autorytetu dla rodziny, jej 
śmierć prowadzi do rozpadu „Domu”, który staje się wtedy tylko 
„domem”. Rodzina, po zmianie systemu w 1989 roku i odzyskaniu 
należącej do Chochołów przed wojną kamienicy, próbuje powrócić 
do idei domu wielopokoleniowego, w którym głową rodziny i 
największym autorytetem jest babcia Maria. Dom Chochołów staje 
się mikrokosmosem odzwierciedlającym Polskę. Rozpad rodziny 
pozbawionej autorytetu, nie jest ukazany jako przypadek odosob-
niony, metaforyka stosowana przez autora dąży do uniwersalizacji 
doświadczeń społeczeństwa polskiego. Zaprezentowana przez 
młodego pisarza wizja literacka, pomimo swej fikcyjności, w spo-
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sób godny uwagi prezentuje świat współczesny oraz miejsce auto-
rytetu w świecie. 

 
Summary 
Motif of of authority in contemporary literature on example of Wit 

Szostak's novel Chochoły 
The paper presents imagery connected with motif of authority 

in contemporary literature, on example of Wit Szostak's novel Cho-
choły. In the work appears figure of Maria Chochołowa, head of fam-
ily and its authority. Her death leads to decline of "The Home", which 
becomes only a "home". Family, after political transformation in 1989 
and getting back previously, before World War Second, belonging to 
Chochołs' tenement house, is trying to get back to an idea of multi-
generational home, in which head of family and the most important 
authority is grandmother Maria. Chochołs' home becomes a micro-
cosmos, reflecting Poland. Szostak's imagery shows decline of family 
deprived of authority as not isolated case, but as universalisation of 
polish society experiences. Presented by young writer literary vision, 
despite its fictionality, is showing modern world and place of an au-
thority in it, in very interesting way. 
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Dominika Zybała (KUL) 
 
Maria Skłodowska–Curie –legenda i fenomen wielkiej damy fizyki 

 
Wstęp 
Na przełomie wieków imiona 

wielkich wynalazców, którzy podążając 
nieodkrytymi szlakami myśli ludzkiej, 
dokonali rewolucyjnych odkryć dla 
ludzkości, utrwaliły się na kliszy dziejów 
jako osobistości wyznaczające na długie 
lata nowe kierunki myśli oraz prac, stając 
się częstokroć symbolem konkretnego 
działu nauki. Wokół imion wielkich ludzi 
nauki koncentrowało się zainteresowanie i 
podziw współczesnych, którzy dostrzegali 
w nich uosobienie danej dziedziny życia, a niejednokrotnie spełnienie 
swoich pragnień. W panteonie wielkich imion w dziejach nauki 
poczytne miejsce zajmuje imię Marii Skłodowskiej-Curie1, której osoba 
związana była przez całe życie z powstaniem oraz rozwojem 
szczególnej gałęzi wiedzy przyrodniczej – radiologii, czyli nauki o 
pierwiastkach promieniotwórczych. 
 

1. Młodość i początki pracy naukowej 
Wszystko zaczęło się w Warszawie przy ul. Freta 16 na 

Nowym Mieście, gdzie w XVIII-wiecznej kamienicy 7 września 
1867 r. przyszła na świat Maria Salomea Skłodowska, zwana przez 
rodzinę Maniusią lub Anciupecio. Było to piąte, najmłodsze 
dziecko państwa Bronisławy z Boguskich Skłodowskiej i 
Władysława Skłodowskiego. Rodzice Marii byli pedagogami – 
ojciec prowadził lekcje fizyki i matematyki w gimnazjach w 
Warszawie, zaś matka zajmowała się wychowaniem młodych dam 
                                                 

1 Ryc. 1. Zdjęcie przedstawiające Marię Skłodowską-Curie; dostępne na stro-
nie internetowej: http://www.noblisci.pl/1911-maria-curie-sklodowska/ (do-
stęp: 12.03.2014). 
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w jednej z prestiżowych w ówczesnym czasie pensji żeńskich. 
Maria od wczesnych lat brała udział w spotkaniach naukowych, w 
życiu umysłowym i społecznym jakie istniało w tamtych czasach. 
Obracając się w towarzystwie naukowym, dość szybko rozwijała 
się i chłonęła wiedzę, dzięki czemu już wcześnie rozumiała 
stosunkowo dobrze otaczający ją świat. Starsze rodzeństwo Marii 
również zajmowało się pracą naukową na studiach wyższych, a 
przez zainteresowanie sprawami i nowinkami naukowymi, 
wnosiło do rodziny coraz większe tradycje związane z szeroko 
pojmowaną nauką2. 

W latach 80. XIX w. w szkołach znajdujących się pod władzą 
Rosjan prowadzony był silny proces rusyfikacji skierowany przede 
wszystkim w polską młodzież. W 1878 r. Maria została przyjęta do 
III Żeńskiego Gimnazjum Rządowego przy Krakowskim 
Przedmieściu. Pomimo stosowanych przez carskich nauczycieli 
usilnych zabiegów, które miały na celu wykorzenienie z młodzieży 
poczucia tożsamości narodowej, młoda Skłodowska pozostała 
nadal patriotką. Zasługę w tym miał jej ojciec, który prowadząc w 
domu zajęcia z języka polskiego, historii Polski i literatury polskiej, 
potrafił przeciwstawić swoje nauki rodzicielskie procesowi 
rusyfikacji. Maria Skłodowska-Curie ukończyła gimnazjum 12 
czerwca 1883 r. w wieku niespełna 16 lat z najwyższymi ocenami ze 
wszystkich przedmiotów oraz złotym medalem, który wtenczas był 
największym wyróżnieniem przyznanym uczniowi przez rosyjską 
szkołę. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczęła przygotowania do 
podjęcia studiów wyższych. W ówczesnym czasie większość 
uniwersytetów przyjmowała na studia tylko mężczyzn, co 
oznaczało dla Marii konieczność wyjazdu za granicę, gdzie 
mogłaby podjąć studia wyższe na jednym z tamtejszych 
uniwersytetów. W 1884 r. ze względu na problemy finansowe 
rozpoczęła pracę zarobkową jako korepetytorka, a następnie 
guwernantka w jednym z warszawskich domów3. 

                                                 
2 M. Sobieszczak-Marciniak, Maria Skłodowska-Curie. Kobieta wyprzedzająca 

epokę, Warszawa 2011, s. 12-19. 
3 A. Dorabialska, Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie. Zarys życia i pracy na tle 

elementarnego wykładu nauki o promieniotwórczości, Warszawa 1948, s. 8-14. 
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W 1891 r. spełniło się największe marzenie Marii Skłodowskiej-
Curie - pojawiła się przed nią szansa wyjazdu za granicę. W tym 
samym roku, po przyjeździe do Paryża, jako pierwsza kobieta w 
historii zdała egzaminy wstępne na wydział fizyki i chemii paryskiej 
Sorbony. Zamieszkała wówczas w niewielkim pokoiku w kamienicy 
położonej w studenckiej dzielnicy Quartier Latin. W lipcu 1893 r. 
zdobyła tytuł licencjata nauk fizycznych, zajmując wśród zdających 
pierwsze miejsce, a następnie rozpoczęła pracę eksperymentalno–
badawczą, jako laborantka w przemysłowym laboratorium zakładów 
profesora Lippmana. Kontynuując w tym czasie studia na Sorbonie 
uzyskała w 1894 r. drugi licencjat tym razem z matematyki4. Wiele lat 
później Jean- Pierre Camilleri, dyrektor sekcji medycznej Instytutu 
Curie, napisał: „Maria otworzyła drogę kobietom, w takiej dziedzinie, 
która do tej pory była zarezerwowana tylko dla 
mężczyzn”5. 

W 1894 r. Maria Skłodowska6 poznała 
swojego przyszłego męża i współpracownika 
Francuza Pierre’ a Curie, doktoranta w 
laboratorium Henri Becquerela. Ich ślub odbył 
się 26 lipca 1895 r. w miejscowości Sceaux we 
Francji. W ten sposób Maria Skłodowska-Curie 
zyskała francuskie obywatelstwo. Po ślubie 
otrzymała pozwolenie na pracę w laboratorium 
paryskiej Szkoły Chemii Przemysłowej, gdzie 
przedmiotem swoich pierwszych badań 
uczyniła pracę nad właściwościami 
magnetycznymi hartowanych stali, za którą 
otrzymała Nagrodę Gegnera, przyznawaną 
przez Akademię Nauk7. 

                                                 
4 Tamże, s. 15-17. 
5 M. Krawczyk, Maria Skłodowska-Curie. Znaczenie jej odkryć dla medycyny, 

Warszawa 2011, s. 10. 
6 Na zdjęciu: Maria Skłodowska-Curie z mężem Piotrem Curie; dostępne na 

stronie internetowej: http://culture.pl/pl/galeria/maria-sklodowska-curie-
fotobiografia-wybrane-zdjecia-galeria (dostęp: 12.03.2014). 

7 T. Kaczorowska, Córka mazowieckich równin, czyli Maria Skłodowska-Curie z 
Mazowsza, Ciechanów 2011, s. 103-106. 
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W 1895 r. Wilhelm Conrad Roentgen, profesor fizyki na 
Uniwersytecie Juliusa-Maximiliana w Würzburgu w Bawarii, 
zademonstrował światu pierwszy radiogram, przedstawiający rękę 
jego żony. Tego samego dnia bracia Louis i Auguste Lumière oddali na 
użytek publiczności kino w podziemiach Grand Café. W 1883 r. 
Edward Munch namalował Krzyk, uznany przez potomnych za 
arcydzieło ekspresjonizmu8. Chylił się ku końcowi wiek XIX, który sam 
stanowił oddzielną epokę genialnych uczonych, artystów oraz 
wynalazców. W tym czasie Maria Skłodowska-Curie wybrała w swojej 
pracy doświadczalnej zupełnie nowy temat, który później miał okazać 
się przełomem oraz zapoczątkować nową epokę w fizyce i chemii – 
epokę energii jądrowej. 

 
2. Wielkie odkrycia – w przededniu narodzin nauki o 

promieniotwórczości 
W 1897 r. Maria Skłodowska-Curie zajęła się badaniem dotąd 

niewyjaśnionego zjawiska, niewidzialnych promieni, które emitowały 
sole uranu, a które już w 1896 r. zostały odkryte przez francuskiego 
uczonego Henriego Becquerela. Z przeprowadzonych przez 
uczonego doświadczeń wynikało, że uran i jego związki, zarówno w 
stanie krystalicznym, jak też stopione oraz rozpuszczone, poddane 
działaniu światła i nienaświetlone, fosforyzujące i niefosforyzujące, 
samorzutnie wysyłają niewidzialne promienie przenikające przez 
ciała nieprzezroczyste, działające na kliszę fotograficzną i jonizujące 
powietrze, przez co wykazują szczególną zdolność do luminescencji9. 
Przystępując do badań nad promieniami Becquerela, Maria 
Skłodowska-Curie do pomiaru jonizacji powietrza posłużyła się 
opracowaną kilkanaście lat wcześniej przez Jacques‘ a i Pierre’ a Curie 
metodą polegającą na zastosowaniu kwarcu piezoelektrycznego. 
Powyższa metoda umożliwiała dokładne ilościowe oznaczenie 
natężenia promieniowania oraz przebadanie większej liczby próbek. 
W wyniku przeprowadzonych pomiarów nad solami uranu Maria 
Skłodowska-Curie odkryła, że nie tylko uran wysyła promienie 
Becquerela, lecz także pierwiastek o nazwie tor, którego promienie 

                                                 
8 L. Lemire, Maria Skłodowska-Curie, Warszawa 2011, s. 34. 
9 J. Hurwic, Maria Skłodowska-Curie i promieniotwórczość, Warszawa 2011, s. 36. 
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charakteryzowały się podobną siłą jak w przypadku uranu oraz że 
minerał uranowy, zwany smółką uranową lub pechblendą, wykazuje 
większą radioaktywność niż wynika to z zawartości uranu10.  

Niedługo po rozpoczęciu prac nad nieznanymi pierwiastkami 
promieniotwórczymi do badań przeprowadzanych przez Marię 
Skłodowską-Curie przyłączył się jej maż, Piotr Curie, który porzucił 
krystalografię. W celu dokonania pewnej systematyzacji w zakresie 
terminologii dotyczącej nowo odkrytego zjawiska Maria Skłodowska-
Curie zaproponowała, aby nazwać je promieniotwórczością, zaś 
pierwiastki emitujące promienie - pierwiastkami promieniotwórczymi. 
Terminologia ta została przyjęta przez środowisko naukowe i jest ona 
stosowana do czasów współczesnych11. 

 
Ryc. 3. Wnętrze laboratorium małżeńskiego Curie przy Rue 

Lhmond w Paryżu, 1897 r.12. 
W komunikacie dla Akademii Nauk opublikowanym w 

„Sprawozdaniach” Marii Skłodowskiej-Curie zawarła ona 
przypuszczenia, że najprawdopodobniej istnieje w przyrodzie 
pierwiastek silniej promieniotwórczy niż badane przez nią wcześniej 
pierwiastki - uran i tor. Ponadto spostrzegła, że niektóre rudy takie jak 
blenda uranowa, czy chalkolit, charakteryzują się 

                                                 
10 T. W. Szczepkowski, Czasy pierwszych prac Marii Skłodowskiej-Curie, Kraków 

1969, s. 29-30. 
11 A. Dorabialska, Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie…, s. 37. 
12 Zdjęcie pracowni małżeństwa Curie; dostępne na stronie internetowej: 

http://www.ghtc.usp.br/server/Download/Figs-Curie/lab-Curie.gif (do-
stęp:12.03.2014). 
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promieniotwórczością dużo bardziej silną niż czysty uran z uwagi na 
prawdopodobieństwo występowania w nich niewielkich ilości bardzo 
aktywnej substancji13. Po kilku miesiącach małżonkowie Curie 
otrzymali pierwiastek, który promieniował czterysta razy silniej niż 
uran. 18 lipca 1898 r. przedstawili swoje odkrycie Akademii Nauk w 
Paryżu. Nowy pierwiastek zaproponowali nazwać polonem na cześć 
kraju rodzimego Marii Skłodowskiej-Curie. Kontynuując prace 
chemiczne przy współpracy z doświadczonym chemikiem Gustavem 
Bémontem, w grudniu tego samego roku odkryli kolejny silnie 
promieniotwórczy pierwiastek, którego promieniotwórczość była 
dziewięćset razy silniejsza od promieniotwórczości czystego uranu, a 
który nazwano radem (nazwa pochodziła od łacińskiego „radius” 
oznaczającego „promień”). W tym wyścigu do sukcesu cały proces 
odkrycia, zarówno polonu, jak też radu, trwał jedynie rok14. W 1902 r. 
Maria Skłodowska-Curie otrzymała jeden decygram czystego chlorku 
radu natomiast 11 lipca 1902 r. podczas posiedzenia Akademii Nauk 
dokonała pierwszego oznaczenia ciężaru atomowego tego pierwiastka, 
wskazując na jego odrębność fizyczną15. W 1903 r. Maria Skłodowska-
Curie jako pierwsza kobieta w historii otrzymała stopień naukowy 
doktora fizyki za pracę „Badanie ciał radioaktywnych” i w tym samym 
roku wraz z mężem i Henri Bequerelem otrzymała Nagrodę Nobla w 
dziedzinie fizyki za pracę nad zjawiskiem promieniotwórczości oraz za 
odkrycie nowych pierwiastków chemicznych. 

19 kwietnia 1906 r. na skutek tragicznego wypadku w trakcie 
powrotu ze spotkania Stowarzyszenia Profesorów Wydziału Nauk, 
zginął Piotr Curie. Po śmierci męża Maria Skłodowska-Curie przez 
dłuższy czas pracowała nad otrzymaniem większej ilości czystego 
chlorku radu. Otrzymawszy cztery decygramy radu, dokonała w 
1907 r. oznaczenia masy atomowej radu. W wyniku wieloletnich 
badań, prowadzonych ze współpracownikami, uzyskała w 1910 r. 
rad metaliczny. Za prace z zakresu chemii radu, a w szczególności 
za otrzymanie tego pierwiastka w stanie metalicznym, Maria 

                                                 
13 L. Lemire, Maria Skłodowska-Curie…, s. 43. 
14 B. Goldsmith, Geniusz i obsesja. Wewnętrzny świat Marii Curie, Wrocław 

2005, s. 79. 
15 L. Lemire, Maria Skłodowska-Curie…, s. 51. 
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Skłodowska-Curie uhonorowana została w 1911 r. drugą Nagrodą 
Nobla w dziedzinie chemii16. W 1908 r., trzy lata wcześniej od Marii 
Skłodowskiej-Curie, Nagrodę Nobla z chemii otrzymał Ernest 
Rutherford za prace nad źródłem promieniowania pierwiastków 
radioaktywnych. Wtenczas wiadomo było, że badanie 
promieniotwórczości doprowadzi do przewrotu w nauce o budowie 
materii. 

 
Ryc. 4. Dyplom Nagrody Nobla przyznany Marii Skłodowskiej-

Curie z chemii w 1911 r.17. 
 
W dowodzie uznania liczne uniwersytety nadały Marii 

Skłodowskiej-Curie doktoraty honorowe, towarzystwa naukowe 
nagrodziły medalami, a wiele akademii nauk wybrało w poczet 
swoich członków. Na wniosek fizyka Władysława Natansona 
została powołana na członka czynnego zagranicznego przez 
Akademię Umiejętności w Krakowie18. 

                                                 
16 J. Hurwic, Maria Skłodowska-Curie i promieniotwórczość, s. 72-74. 
17 Dyplom, który otrzymała Maria Skłodowska-Curie w 1911 r.; dostępny na 

stronie internetowej: http://archiwum.wiz.pl/1998/98042400.asp (do-
stęp:12.03.2014). 

18 J. Hurwic, Maria Skłodowska-Curie i promieniotwórczość, s. 75. 
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3. Maria Skłodowska-Curie - legenda i dziedzictwo wielkiej 
damy fizyki 

Odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’ a Curie przyczyniły 
się nie tylko do zrozumienia budowy materii oraz odkrycia energii 
jądrowej, lecz także okazały się kamieniem milowym w rozwoju fizyki 
nuklearnej i radiochemii, doprowadzając do przełomowych działań w 
medycynie i utworzenia radioterapii onkologicznej, a w późniejszym 
czasie medycyny nuklearnej. Odkrycie radu i jego skuteczności 
wpłynęły na ogromny postęp w diagnostyce chorób nowotworowych i 
zrewolucjonizowały leczenie wielu nowotworów19. 

Maria Skłodowska-Curie opublikowała ponad dziewięćdziesiąt 
rozpraw, z których większość ma przełomowe znaczenie dla nauki, w 
tym i dla medycyny, tj. „Radiologia i wojna”, „Izotopy i pierwiastki”, 
„Promieniotwórczość”. Jej pionierskie badania promieniotwórczości, a 
także badania prowadzone przez jej męża nad biologicznymi 
właściwościami nowego rodzaju promieniowania, miały podstawowe 
znaczenie dla powstania bardzo ważnej gałęzi medycyny, którą 
nazwano curieterapią. Geniusz Marii Skłodowskiej-Curie nie 
ograniczał się tylko do radioizotopów. Podczas I wojny światowej, jako 
kierowniczka służby rentgenowskiej ministerstwa spraw wojskowych, 
była ona inicjatorką zorganizowania przyfrontowej sieci ambulansów, 
które wyposażone zostały w przewoźne aparaty rentgenograficzne. W 
1918 r. przeprowadziła szkolenia radiologiczne dla amerykańskich 
studentów medycyny przebywających na froncie20.  

Oprócz działalności naukowej Maria Skłodowska-Curie 
prowadziła także działalność organizacyjną i społeczną. Pokłosiem jej 
starań było rozpoczęcie w 1912 r. budowy Instytutu Radowego w 
Paryżu, w którym otworzyła dział badań nad fizycznymi i 
chemicznymi właściwościami ciał promieniotwórczych. Powstał on w 
1914 r. i przeprowadzano w nim badania z zakresu chemii, fizyki oraz 
medycyny. W 1925 r. Maria Skłodowska-Curie przybyła do Warszawy 
na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Instytut 
Radowy, którego otwarcie odbyło się 29 maja 1932 r. w obecności jej 
samej, prezydenta Ignacego Mościckiego oraz Claudiusa Regaud, 

                                                 
19 M. Krawczyk, Maria Skłodowska-Curie. Znaczenie jej odkryć…, s. 16. 
20 Tamże, s. 28-29. 
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dyrektora Instytutu Curie w Paryżu. W 1947 r. założono jego filie w 
Gliwicach, a w 1951 r. w Krakowie. 

Maria Skłodowska-Curie zmarła 4 lipca 1934 r. w sanatorium w 
Sancellemoz w Passy prawdopodobnie na białaczkę spowodowaną 
wysokimi dawkami promieniowania uzyskanego podczas badań nad 
promieniotwórczością. W ostatnich chwilach życia największym jej 
zmartwieniem był los badań nad promieniotwórczością po jej śmierci. 
Pogrzeb Marii Skłodowskiej-Curie odbył się 6 lipca 1934 r. w gronie 
rodziny oraz najbliższych przyjaciół. Jej ciało spoczęło obok ciała jej 
męża, na niewielkim cmentarzyku w miejscowości Sceaux, położonej 
nieopodal Paryża21. Wraz z jej śmiercią odszedł jeden z 
najwybitniejszych umysłów świata. 

 
Podsumowanie 
Patriotyzm, poświęcenie, dążenie do pokojowych rozwiązań, 

perfekcja – to wszystko składa się na dziedzictwo Marii 
Skłodowskiej-Curie, która swoją pracę naukową oraz 
doświadczalną rozumiała jako służbę ludzkości. W wydarzeniach 
przełomu stuleci jej badania przeprowadzane wspólnie z mężem, a 
także po jego śmierci, odegrały niezwykle ważną rolę. Odkrycie 
nieznanych dotąd ludzkości pierwiastków promieniotwórczych i 
zbadanie ich własności oraz własności samego promieniowania 
wzbudziło zainteresowanie świata nauki oraz doprowadziło do 
przełomu w istniejącym sposobie jego pojmowania otwierając 
drogę do dalszych poszukiwań. Badania nad promieniotwórczością 
wpłynęły na znaczący postęp w medycynie oraz przemyśle, 
których rozwój nie osłabł po dziś dzień. Można stwierdzić, iż 
podobnie jak Mikołaj Kopernik otwarł potomnym wrota do 
makroświata Kosmosu, tak Maria Skłodowska-Curie wyznaczyła 
drogę do mikroświata materii, wnętrza atomu i jego jądra. Wiele lat 
od jej śmierci nadal pozostaje ona nadal niedoścignionym 
autorytetem w dziedzinie promieniotwórczości oraz wielką 
legendą fizyki, kobietą, która wyprzedziła swoją epokę. 

 
 

                                                 
21 E. Curie, Maria Curie. Biografia, Kraków 2013, s. 310-317. 
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Streszczenie 
Historia uczyniła Marię Skłodowską-Curie najsłynniejszą 

kobietą-naukowcem wszechczasów, stawiając jej osobę na 
najwyższym stopniu piedestału nauki. Była postacią wyjątkową. Jako 
jedna z pierwszych kobiet rozpoczęła studia na Wydziale Nauk 
Ścisłych paryskiej Sorbony oraz pierwsza zdobyła licencjat z zakresu 
nauk fizycznych, a następne matematycznych. Została pierwszą 
kobietą mianowaną profesorem Sorbony, a także pierwszą kobietą, 
która zapisała się na kartach historii jako laureatka nie jednej, lecz 
dwu Nagród Nobla: pierwszej w dziedzinie fizyki za odkrycie 
promieniotwórczości, a osiem lat później drugiej, w dziedzinie chemii 
za wyizolowanie pierwiastków polonu i radu. Jako pierwsza została 
wybrana w poczet członków Francuskiej Akademii Medycznej. 
Celem niniejszego artykułu było ukazanie sylwetki wybitnej 
Noblistki, jej zmagań z pracą badawczą oraz poświęcenia życia dla 
naukowych odkryć.  

 
Summary 
History has made Maria Sklodowska-Curie the most famous fe-

male scientist of all time, placing her person on top of the science pedes-
tal. She was an exceptional figure. As one of the first women she began 
studies at the Faculty of Sciences at the Sorbonne and she was the first 
to be awarded two bachelor's degrees in the field of physical sciences 
and mathematics. She was the first woman appointed professor at the 
Sorbonne and the first woman in the history who was awarded not one 
but two Nobel Prizes: first in physics for the discovery of radioactivity, 
and eight years later in chemistry for isolating the elements of polo-
nium and radium. She was the first who has been admitted as a mem-
ber of the French National Academy of Medicine. The purpose of this 
article was to show the silhouette of this prominent Nobel Prize winner, 
her struggles with research work and sacrifice of life for scientific dis-
coveries. 
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Danuta Marta Hebda (AI) 

 
Rycerz średniowieczny – wzór godny naśladowania 

 
Wstęp 
Jak pisał Adam Asnyk „Każda epoka ma swe własne cele”. 

Niewątpliwie ma też ideały, które jej przyświecają i wzorce do na-
śladowania, które kształtują młode pokolenie. W przeszłości takim 
wzorem był z całą pewnością rycerz i choć etos rycerski przecho-
dził na przestrzeni wieków wiele przeobrażeń, to niezmienna w 
nim była odwaga, honor i siła. Dzisiaj, gdy słyszymy słowo „ry-
cerz” od razu myślimy o rycerzu średniowiecznym, gdyż to on na 
stałe wszedł do kultury, a to za sprawą chansons de geste, czyli opo-
wieści o sławnych czynach oraz romans curtois, czyli opowieści 
dworskich. Choć od czasów średniowiecza minęło wiele stuleci, 
rycerz nadal jest synonimem męskości, waleczności i kurtuazji. 
Warto więc przybliżyć ideały, które stanowią istotę rycerskiego 
stanu, nie pomijając jednak ich funkcjonowania w brutalnej rze-
czywistości wieków średnich. Gdyż, co należy podkreślić, przed-
stawione poniżej ideały bywały często jedynie postulatem, a nie 
rzeczywiście realizowanymi wartościami1. „Zostały utkane z 
barwnej fantazji i podniosłych uczuć”2, a najpełniej wyrażono je 
słowami „Dla Boga dusza, życie dla króla, serce dla pań, a honor 
dla mnie”3.Ten ideał męstwa i szlachetności powstał jako miesza-
nina „cywilizowanej obyczajowości późnorzymskiej z pojęciem 
honoru u barbarzyńcy i moralności chrześcijańskiej”4. Warto więc 
omówić jego części składowe. 

 

                                                 
1 M. Adamkiewicz, Z dziejów etosu wojska, Dom Wydawniczy Bellona, War-

szawa 1977, s. 35. 
2 J. Huizinga, Jesień średniowiecza, Państwowy Instytut Wydawniczy, War-

szawa 1992, s. 92. 
3 Cytat za: F. Kusiak, Rycerze średniowiecznej Europy łacińskiej, Państwowy In-

stytut Wydawniczy, Warszawa 2002, s. 8. 
4 M. Adamkiewicz, dz. cyt., s. 28-29. 



570 
 

1. Pochodzenie rycerstwa 
Rozwój rycerstwa rozpoczął się około XI wieku wraz z roz-

kwitem feudalizmu – każdy feudał posiadał własny zamek, a ten 
musiał być chroniony przez odpowiednią liczbę zbrojnych. Oczy-
wiście od samego początku rycerstwo było organizacją o charakte-
rze wojskowym, która na przestrzeni wielu lat wypracowała wła-
sny etos i nabrała wielkiego znaczenia – „rycerz” stał się tytułem, a 
nie nazwą profesji. Początkowo używano określenia milites, odno-
szącego się głównie do jeźdźców, później do elitarnej konnicy. Z 
kolei polska nazwa „rycerz” wywodzi się od niemieckiego ritter, 
którym również określano jeźdźców5. Jak więc widać „rycerz był 
wojownikiem na koniu”6. Z czasem w odniesieniu do walczących 
konno zaczęto używać słowa chevaliers, które zagościło na stałe w 
chansons de geste i romansach, nabierając tym samym większego 
znaczenia i prestiżu. Od tego momentu wyrażało „wojskową, eko-
nomiczną i społeczną wyższość”7. Rycerstwo stało się warstwą 
uprzywilejowaną i wzbudzającą wielkie zainteresowanie, na stałe 
też zagościło w literaturze – wszyscy główni bohaterowie musieli 
być rycerzami.  

Wpływ na rozwój tego stanu miały również innowacje tech-
niczne, które pojawiły się w wojsku wraz z systemem feudalnym. 
Możemy tu wymienić „szarżę z włócznią trzymaną nieruchomo w 
pozycji poziomej”, która według Jeana Flori okazała się rewolucyj-
na, gdyż przyczyniła się do podkreślenia elitarnego charakteru ka-
walerii i przekształciła ją w rycerstwo, wyodrębniając spośród wo-
jowników tych, którzy ją stosowali8. 

 
2. Wiara chrześcijańska 
Kultura średniowieczna opierała się na wierze chrześcijań-

skiej, dlatego też prawdziwie rycerski mógł być jedynie dobry 
chrześcijanin, a każdy rycerz upatrywał swoją rolę w obronie ko-

                                                 
5 J. Flori, Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, Dom Wydawniczy REBIS, Po-

znań 2003, s. 79. 
6 J. Flori, Rycerze..., s. 79. 
7 Tamże, s. 80. 
8 Tamże, s. 83. 
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ściołów, wdów i ubogich9. Za szczególną troskę o sprawy Kościoła 
najważniejsi rycerze (królowie i książęta) mogli nawet zostać włą-
czeni do grona świętych. Wiara przenikała wszystkie sfery rycer-
skiego życia – pasowanie było przepełnione symboliką religijną, 
przed każdą bitwą księża wysłuchiwali spowiedzi, a rycerstwo 
tłumnie brało udział w wyprawach krzyżowych i wspierało kościół 
datkami10. Od X wieku rozwijała się również praktyka święcenia 
broni, a przede wszystkim mieczy, której to towarzyszyła następu-
jąca formuła: „Wysłuchaj, Panie, próśb naszych i ręką swego Maje-
statu pobłogosław ten miecz, który twój sługa pragnie przypaść, by 
bronić i chronić kościoły, wdowy, sieroty i każdego sługę Bożego 
przed okrucieństwem pogan i by się stać postrachem wszystkich 
zastawiających na niego pułapki”11. Rycerze mieli również swoich 
patronów. Najważniejszym był Michał Archanioł, który zasłużył 
sobie na to walcząc z szatanem. Ta walka dobra ze złem jest 
„pierwszą próbą działalności rycerskiej, jakiej kiedykolwiek doko-
nano”12. Inni święci opiekunowie rycerzy to św. Maurycy, św. Flo-
rian, św. Jerzy i św. Eustachy13. Popularne wśród rycerstwa były 
także pielgrzymki – dziękczynne, błagalne i pokutne. Na przykład 
Ogier z Anglury musiał odbyć pielgrzymkę do Jerozolimy, aby 
uzyskać rozgrzeszenie za gwałt na wieśniaczce14.  

Stosunek Kościoła do wojny, a co za tym idzie – rycerstwa – 
uległ gwałtownej zmianie na przestrzeni wieków. Przeszedł od 
sprzeciwu wobec przelewu krwi po nawoływanie do krucjat i wal-
ki w obronie wiary. Nawet święci Kościoła popierali walki w nie-
których przypadkach, na przykład św. Bernard głosił, że „zabić 
nieprzyjaciela, dla Chrystusa to zyskać go dla Chrystusa, umrzeć za 

                                                 
9 C. B. Brouchard (red.), Rycerze. Historia i legenda, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2010, s. 46. 
10 Tamże, s. 46-47. 
11 G. Minois, Kościół i wojna. Od czasów Biblii do ery atomowej, Oficyna Wy-

dawnicza Volumen, Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa 1998, s. 137. 
12 W. Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1985, s. 257. 
13 F. Kusiak, dz. cyt., s. 30. 
14 F. Kusiak, dz. cyt., s. 33. 



572 
 

Chrystusa, to zyskać Chrystusa sobie”15. Jest to związane zapewne 
z faktem, że w średniowiecznej Europie, targanej konfliktami rów-
nież Kościół był narażony na niebezpieczeństwa, zważywszy na 
jego stan posiadania. Zapewniał więc sobie ochronę przez doktry-
nę, ekskomunikę i wprowadzenie pokoju bożego, a także przez 
najmowanie świeckich obrońców. Nie oznacza to jednak, że poparł 
całkowicie działania wojenne, przeciwnie, starał się wpłynąć na 
rycerstwo, aby w walce znalazło się miejsce na chrześcijańskie mi-
łosierdzie, przyczyniając się tym samym do powstania rycerskiego 
etosu16. Choć walka nadal była niezgodna z nauką chrześcijańską, 
w owych czasach grzeszne czyny można było z łatwością odpoku-
tować, choćby przez wstąpienie u schyłku życia do klasztoru. Poza 
tym Boga z łatwością można było wywieść w pole – znane są przy-
padki przyoblekania zmarłych rycerzy w mniszy habit, aby w ten 
sposób zapewnić im życie wieczne w niebie17. Wyznaczanie pokuty 
z czasem też uległo liberalizacji i tak na początku za zabicie wroga 
na rozkaz władcy obowiązywał 40-dniowy post, później rycerze 
zabijający na rozkaz swego pana, zwolnieni byli z pokuty18.  

Kościół w poczuciu zagrożenia powołał do życia tak zwane 
instytucje pokojowe: pokój boży i rozejm boży. W ramach pokoju 
bożego organizowano zgromadzenia pod gołym niebem w czasie 
których rycerze przysięgali na relikwie świętych, że nie będą napa-
dali na kościoły i bezbronnych19. Natomiast rozejm boży podkreślał 
święty charakter niektórych dni. Nie wolno było prowadzić walk w 
niedzielę oraz święta najważniejszych świętych. Przykładem może 
tu być synod w Elne na którym ustalono, że „żaden mieszkaniec 
tego hrabstwa i tej diecezji nie będzie mógł zaatakować swego 
wroga od dziewiątej godziny w sobotę do pierwszej godziny w 
poniedziałek, tak aby każdy mógł należycie uczcić dzień boży”20. 
Podobnych zasad pojawiło się wiele, na przykład jeden z rycerzy 

                                                 
15 G. Minois, dz. cyt., s. 143. 
16 J. Flori, Rycerze..., s. 162. 
17 M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1986, s. 86. 
18 J. Flori, Rycerze..., dz. cyt., s. 162. 
19 Tamże, s. 163. 
20 Cyt. za: Tamże, s. 167. 
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złożył przysięgę, że nie będzie napadał jeźdźców nie mających przy 
sobie oręża od początku wielkiego postu aż do końca Świąt Wiel-
kanocnych. Natomiast sobór w Narbonne ogłosił, że „kto zabija 
chrześcijanina, ten przelewa krew Chrystusa”21, zgodnie z tym 
wprowadził zakaz prowadzenia jakichkolwiek działań zbrojnych 
od środy wieczorem do poniedziałku rano oraz w okresach sąsia-
dujących z głównymi świętami religijnymi. Rycerze łamiący te za-
sady karani byli anatemą, wygnaniem lub pielgrzymką do Ziemi 
Świętej22. Oczywiście część rycerzy nie zwracała uwagi na te zaka-
zy, a nawet ośmielała się wejść w zatargi z z instytucjami kościel-
nymi. Skłoniło to duchownych do oddania się pod opiekę wojow-
nikom, którzy bronili dóbr kościelnych przed obcymi najeźdźcami i 
rabusiami z sąsiedztwa. Duże kościoły i opactwa posiadały wła-
snych wojowników, tak zwanych milites eclesiae, pozostałe liczyły 
na pomoc sąsiadującego z nimi seniora. Tacy rycerze nosili herb 
instytucji kościelnej, którą reprezentowali i walczyli pod chorągwią 
świętego patrona, pod którego wezwaniem znajdował się kościół 
lub opactwo. Wręczano im je w czasie uroczystej ceremonii inwe-
stytury, która zdaniem niektórych badaczy dała początek formule 
pasowania na rycerza23.  

Pisząc o wierze w życiu rycerstwa nie sposób pominąć wy-
prawy krzyżowe, które miały na celu uwolnić Ziemię Świętą spod 
panowania muzułmanów. Rycerze decydowali się na udział w kru-
cjatach z wielu powodów, nie zawsze dyktowanych pobudkami 
religijnymi, jednak element pobożności pełnił tu najważniejszą rolę. 
Krucjaty bowiem, wywodziły się z idei świętej wojny, ponieważ 
dotyczyły sprawy głoszonej przez papieża i walkę podejmowaną w 
interesie całego chrześcijańskiego świata. Można tu dostrzec ocze-
kiwanie na koniec świata i pragnienie uczestnictwa w końcowym 
starciu Chrystusa z antychrystem w Jerozolimie. Wyprawa do Jero-
zolimy była zalecana rycerzom jako środek pozwalający uzyskać 
odpuszczenie grzechów, dawała również upragnioną sławę i uzna-
nie. Była również sposobem zaprowadzenia pokoju w chrześcijań-

                                                 
21 Cyt. za: J. Flori, Rycerze..., dz. cyt., s. 167. 
22 Tamże, s. 167. 
23 Tamże, s. 169. 
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skiej Europie – wojownicy, którzy do tej pory prowadzili wojny 
domowe, napadali i rabowali, mieli okazję do skierowania swej 
waleczności przeciw niewiernym. Urban II nawoływał:  

Niechaj wyruszą do walki z niewiernymi […] ci, którzy dotąd 
uczestniczyli w prywatnych i zbrodniczych wojnach przeciw in-
nym wierzącym! Niechaj staną się rycerzami Chrystusa ci, którzy 
dotąd byli zwykłymi rabusiami! Niechaj walczą teraz w słusznej 
sprawie przeciwko barbarzyńcom ci, którzy napadali na swych 
braci i krewnych! Wieczną nagrodę zdobędą ci, którzy najmowali 
się za kilka marnych solidów24. 

Ciekawą tezę stawia Jean Flori, twierdząc, że rycerze biorąc 
udział w krucjatach nie kierowali się etosem rycerskim, a wręcz 
przeciwnie - „krzyżowiec zrywał z rycerstwem, z jego zwyczajami i 
światowymi aspiracjami. Wstępując na wezwanie papieża w służbę 
Boga, opuszczał „światowe rycerstwo”, aby przyłączyć się do „no-
wego rycerstwa”, militia Christi”25.  

Rycerze, tak jak i wszyscy ludzie, byli niedoskonali i często 
łamali przykazania. Pomimo tego żyli w bojaźni Bożej, a wiara w 
Boga i słuszność poczynań Kościoła była dla nich źródłem ufności 
w zasadność swego posłannictwa26, a chrześcijańskie cnoty – miło-
sierdzie, pokora i przebaczenie – łagodziły typowe rycerskie przy-
wary, takie jak gwałtowność i mściwość27. 

 
3. Honor 
Ważny (o ile nie najważniejszy) był honor. „Pojęcie honoru 

miało specyficzny charakter; honor to nie tyle wewnętrzne poczu-
cie własnej godności, postawa człowieka świadomego własnych 
zalet, wyróżniających go wśród innych, ile sława, jaką cieszy się 
człowiek w swoim otoczeniu”28. Honor nakazywał rycerzom po-
stępować szlachetnie nie tylko na polu bitwy, ale w każdej sytuacji. 

                                                 
24 Cyt. za: Tamże, s. 177. 
25 Cyt. za: J. Flori, Rycerze..., dz. cyt., s. 177-178. 
26 F. Kusiak, dz. cyt., s. 48. 
27 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV – XV 

wiek), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006, s. 206. 
28 A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, Państwowy Instytut Wy-

dawniczy, Warszawa 1976, s. 207,  
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Dla niego wielokrotnie poświęcali majątek, a nawet życie. Cieka-
wym przykładem jest tu wydarzenie z czasów walk między Fran-
kami a Saracenami, kiedy to Ogier, sławny rycerz Karola Wielkie-
go, został wyzwany na pojedynek. Gdy jednak Saraceni podstępnie 
go schwytali, jego przeciwnik, nie pochwalając tego czynu, oddał 
się Frankom w niewolę, aby uwolnić Ogiera na drodze wymiany29. 
Innym przykładem jest Peregryn z Wissenburga, który zginął osła-
niając własnym ciałem Henryka Brodatego przed ciosami kilku-
dziesięciu napastników30. Często się również zdarzało, że dla za-
chowania honoru, rycerze brali udział w bitwie choć wiedzieli, że 
jej przegrana jest dla nich z góry przesądzona. Honor nakazywał 
również rycerzom bronić słabszych i pomagać potrzebującym w 
każdej sytuacji. Przykładem może tu być osiemdziesięcioletni ry-
cerz, który odebrał poród żony Ludwika IX, gdy inni odmówili, 
bojąc się kary, gdyby w czasie połogu wynikły komplikacje31. Ryce-
rze nie mogli także opuścić bez ujmy na honorze, miejsca, które 
wymagało ochrony, na przykład miasta lub kościoła32. Z honorem 
związane były też zasady walki, gdyż o chwale rycerza nie decy-
dowało jedynie zwycięstwo, ale i to jak walczył i czy odnosił się do 
przeciwnika z należytym szacunkiem. Nie należało wykorzystywać 
słabości przeciwnika, w tym również jego podeszłego wieku. Jedna 
z pieśni Marie de France mówi: 

Wsiądź panie, trzymam ci rumaka, 
Niemiła sercu chwała taka, 
Nie honor, gdy się tego bije, 

Komu siwizna skroń już kryje33.  
Znane w średniowieczu było również dozbrajanie przeciwni-

ka, co wiąże się z kolejną zasadą, w myśl której hańbą okryty był 
ten, kto zabił nieuzbrojonego wroga. Piętnowano niehonorowe 
traktowanie i zabijanie więźniów stanu rycerskiego34. Ma to jednak 
swoje źródło w niezbyt etycznym przetrzymywaniu więźniów dla 
                                                 

29 M. Ossowska, dz. cyt., s. 73. 
30 F. Kusiak, dz. cyt., s. 9. 
31 Tamże, s. 11. 
32 C. B. Bourchard (red), dz. cyt., s. 20. 
33 cyt. za: M. Ossowska, dz. cyt., s. 78.  
34 C. B. Borchard (red.), dz. cyt., s. 20. 
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okupu, które było praktykowane już od starożytności, a które etos 
rycerski jedynie obwarował pewnymi zasadami. Jeden z ówcze-
snych dyplomatów pisał:  

Powab zysku przywiódł […] do stosowania ohydnej, barba-
rzyńskiej i zupełnie obcej chrześcijańskiej sprawiedliwości prakty-
ki. Zastawia się zasadzki na wpływowych i bogatych, wtrąca się ich 
do więzienia, skazuje na zniewagi i tortury. W końcu obolałych, 
bliskich śmierci, wypuszcza się, najczęściej wykupionych za wyso-
ką cenę35. 

Nie wolno było zabijać zadając cios od tyłu. Działo się tak, 
gdyż wojnę postrzegano jako szlachetną grę ludzi honorowych, 
którzy choć są wrogami powinni okazywać sobie uprzejmość, stąd 
często przeciwnicy dawali sobie różne dowody czci jak upominki, 
powitania i inne36. Dla rycerza najważniejsze było jego szlachectwo, 
honor i sława, a jego życie było nieustannym ćwiczeniem się w 
cnocie i nieprzerwaną walką o cześć swego stanu i to z tego właśnie 
wypływał nakaz podtrzymywania solidarności nawet wśród wro-
gów, jeśli tylko należeli do tej samej kasty37. Niestety kodeks rycer-
ski dotyczył tylko samych rycerzy, przedstawiciele niższych sta-
nów rzadko mogli liczyć na honorowe traktowanie38. 

Ważna dla rycerskiego honoru była wierność przysiędze ry-
cerskiej, którą składano względem równych sobie i swemu suwe-
renowi, a „Ten kto przysięgał na wierność, nie mógł dopuścić do 
żadnej krzywdy na ciele pana, do żadnej szkody w jego posiadło-
ści, do żadnego uszczerbku na jego honorze, do uszczerbku w sta-
nie posiadania, do ograniczenia jego swobody działania”39. Wier-
ność „jest to poświęcenie się jakiejś osobie, sprawie lub idei bez 
dalszego dyskutowania przyczyn takiego poświęcenia i bez po-
wątpiewania o stałości zobowiązania”40. Oczywiście obowiązywała 
jedynie w stosunku do członków własnej grupy. Dotyczyła rów-
nież zasad, poczynionych ślubów i powziętych zobowiązań. Wier-
                                                 

35 J. Flori, Rycerze..., dz. cyt., s. 114. 
36 M. Adamkiewicz, dz. cyt., s. 31. 
37 Tamże, s. 31. 
38 J. Flori, Rycerze..., dz. cyt. s. 115. 
39 M. Ossowska, dz. cyt., s. 75. 
40 Cyt. za: F. Kusiak, dz. cyt., s. 14. 
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ność danemu słowu uważana była za fundament rycerskiej etyki. 
Obyczaj ten zrodził się po części z opisanego wcześniej zwyczaju 
brania okupu. Aby otrzymać okup często trzeba było zwolnić jeńca, 
aby mógł zebrać żądaną sumę41. Przypadkiem heroicznego wręcz 
przestrzegania danego słowa jest król Jan Dobry, który, gdy jego 
syn uciekł z angielskiej niewoli, sam oddał się w ręce Anglików 
jako zakładnik42. Do dzisiaj rycerskie słowo ma dla nas moc i zna-
czenie, wszak czasem używamy zwrotu „polegać jak na Zawiszy”, 
co odnosi się oczywiście do Zawiszy Czarnego, który był mężem 
godnym zaufania. Do wierności skłaniała również kara, jak groziła 
za jej złamanie. Okres średniowiecza był niewątpliwie czasem dość 
okrutnym, tak więc za zdradę karano wasala śmiercią lub okale-
czeniem. Przykładem może tu być król Henryk I, który trzem zbun-
towanym rycerzom kazał wyłupić oczy43.  

Przestrzeganie zasad honoru wiąże się ze sławą, gdyż rycerz 
ponad wszystko cenił swoje dobre imię i robił wszystko, aby nie 
narazić je na szwank. Niehonorowe zachowanie było wielokrotnie 
piętnowane, a przed dopuszczeniem rycerzy do walk turniejowych 
sprawdzano dokładnie, czy, aby nie zhańbili swojego stanu nie-
godnym czynem. Sława była bardzo ważnym elementem etosu ry-
cerskiego, gdyż „szlacheckie pochodzenie […] ma to do siebie, że 
człowiek, któremu przysługuje, jest bardziej chciwy sławy niż in-
ni”44. Stąd też powszechne było wychwalanie własnych czynów i 
pełne zazdrości ignorowanie opowieści o cudzych sukcesach. Pra-
gnienie sławy wymuszało na rycerzach koncentrowanie się na ry-
walizacji bojowej i opartym na niej wysokim prestiżu w grupie, 
który był zależny w dużym stopniu od sukcesów na polu bitwy45. 
Tak więc rycerz nie pozostawał w domu, aby gnuśnieć, lecz wę-
drował po świecie szukając okazji do walki, tak jak bohater utworu 
Marie de France, który mówił „Skoro tu wojna, tu zostanę”46. 
Wszystko, co robił, a więc pojedynki, wojny, a nawet dobre uczyn-
                                                 

41 J. Flori, Rycerze..., dz. cyt., s. 153. 
42 M. Adamkiewicz, dz. cyt., s.33. 
43 J. Flori, Rycerze..., dz. cyt., s. 144, 
44 Ossowska, dz. cyt., s. 72. 
45 M. Adamkiewicz, dz. cyt., s. 30. 
46 M. Ossowska, dz. cyt., s. 72. 
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ki, miało na celu przysporzenie sławy jego imieniu47. W tym świetle 
w pełni uzasadniona była duma i choć wielokrotnie stawała się 
przyczyną pychy i zawiści, była uznawana za „jądro rycerskiego 
ideału”48. Nie pozwalała na przykład poddawać się pospólstwu, 
ani potykać się z osobą niższego stanu. Znany jest przypadek hra-
biego Suffolk, który pasował na rycerza giermka, przez którego 
znalazł się w niewoli49. Duma była również siłą sprawczą wielu 
chwalebnych czynów, gdyż „pośród najgłębiej zakorzenionych 
uczuć ludzkich nie ma żadnego, które bardziej byłoby powołane do 
przekształcania się w zacność, miłość ojczyzny i sumienność; bo 
dumny człowiek potrzebował szacunku i, by ten osiągnąć, musiał 
na niego zasłużyć”50. 

 
4. Waleczność 
Etos rycerski ma charakter wojskowy, a do najważniejszych 

zalet rycerza należała siła fizyczna, waleczność, odwaga i męstwo. 
Były one potrzebne do zdobycia sławy i zachowania honoru, a ich 
brak był uważany za największe przewinienie. Odwaga była defi-
niowana jako „siła ducha u kogoś, kto staje bez trwogi naprzeciw 
niebezpieczeństwu lub znosi cierpienie bez skargi”51 oraz jako „siła 
moralna kogoś, kto, panując nad trwogą i innymi skłonnościami 
hamującymi działanie, okazuje zdecydowanie i stałość w trudnych 
sytuacjach”52. Rycerze często w walce postępowali wbrew rozsąd-
kowi, narażając siebie i swoją drużynę na śmierć, byle tylko nie być 
posądzonym o tchórzostwo53. Tak jak Roland, który nie przywołał 
pomocy, by nie pomyślano, że się boi54. Siła natomiast była nie-
zbędna do noszenia zbroi, która ważyła czasem nawet 80 kilogra-
mów. Ta siła była wielokrotnie opiewana w literaturze, na przykład 
w staroangielskim poemacie Beowulf tytułowy bohater pokonał 

                                                 
47 Tamże. 
48 J. Huizinga, dz. cyt., s. 92. 
49 F. Kusiak, dz. cyt., s. 11. 
50 J. Huizinga, dz. cyt., s. 92. 
51 Cyt. za: F. Kusiak, dz. cyt., s. 12. 
52 Cyt. za: Tamże. 
53 M. Ossowska, dz. cyt., s. 73. 
54 Tamże, s. 79. 
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straszliwego potwora gołymi rękami55. Siła była związana z odpo-
wiednią budową, jeden z bohaterów poematu „miał pierś szeroką i 
ciało foremne, szerokie bary, potężny tors, był zbudowany mocno, 
ramiona miał muskularne i krzepkie i ogromne pięści”56. Mawiano 
również, że jeśli młodzieniec jest silny, to zostanie rycerzem, a jeżeli 
słaby to mnichem. Poza tym jak to zauważa B. Tuchman „Spędza-
nie połowy życia w siodle bez względu na pogodę, niekiedy przez 
wiele dni, było to zajęcie nie dla słabeuszy”57. Można by rzec, że 
autorzy poematów rycerskich prześcigali się w opisach niezwy-
kłych czynów dokonywanych podczas walki. Bardzo często przed-
stawiano wspomnianą wcześniej szarżę z włócznią w czasie której 
rycerz dzielnie „spina konia ostrogami, puszcza wodze, potrząsa 
włócznią, opuszcza ją, układa pod pachą, wybiera przeciwnika i 
uderza w niego w bezpośrednim natarciu”58, a „włócznia przeszła 
przez tarczę, przebiła kolczugę i przeszyła na wylot nieprzyjaciela, 
tak, że grot wyszedł z drugiej strony”59. Bohaterowie odznaczali się 
nadludzką siłą, heroizmem i wytrzymałością fizyczną, która kazała 
im walczyć nawet „gdy jedną ręką podtrzymują wyślizgujące się 
na trawę wnętrzności”60. Czy była to jedynie fikcja literacka? Cy-
towany już wielokrotnie J. Flori stwierdził, że „literatura jest od-
zwierciedleniem rzeczywistości, zatem metody walki bohaterów 
literackich, aby zyskały uznanie rycerzy, nie mogły zbytnio odbie-
gać od zwykłych walk w których uczestniczyli”61. O tym jak ważna 
w średniowieczu była waleczność świadczą przydomki sławnych 
mężów, na przykład Ryszard Lwie Serce, Magnus Mocny, Wilhelm 
Żelazne Ramię, czy Edmund Żelazny.  

Aby móc odnosić zwycięstwa w walce rycerz musiał dbać o 
swoją kondycję fizyczną i regularnie oddawać się ćwiczeniom woj-

                                                 
55 Tamże, 71. 
56 J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Państwowe Wydawnictwo Na-

ukowe, Warszawa 1970, s. 24. 
57 B. Tuchman, Odległe Zwierciadło, czyli rozlicznymi plagami nękane XIV stule-

cie, Książnica, Katowice 1993, s. 73. 
58 J. Flori, Rycerze..., dz. cyt., s. 85. 
59 Tamże, s. 85. 
60 Tamże, s. 85. 
61 J. Flori, Rycerze..., dz. cyt., s. 86. 
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skowym. Czynił to polując za pomocą łuku, włóczni lub miecza, na 
przepełniającą lasy zwierzynę oraz ćwicząc z obrotowy maneki-
nem. Dopiero w XI wieku pojawiły się turnieje, które pozwalały 
rycerstwu utrzymywać formę w czasie pokoju. Oprócz tego utyli-
tarnego aspektu miały one również wymiar ludyczny (zabawowy) 
i świąteczny. 

Choć wiele wieków upłynęło od czasów średniowiecza, ry-
cerska waleczność nie straciła na swej aktualności, gdyż jak słusz-
nie zauważyła Maria Ossowska „Walka jest sytuacją powszechną. 
Jest nią rozgrywka parlamentarna, wszelka polemika, jest nią partia 
szachów czy partia tenisa. Walka powinna być prowadzona we-
dług starych tradycji rycerskich, z poszanowaniem przeciwnika 
[…] i z unikaniem wszelkiej krzywdy...”62. 

 
5. Dworność 
W swoim utworze Powieść o skrzydłach, Raul de Houdenc opi-

suje dwa skrzydła Męstwa, rozumianego jako sława: dworność i 
hojność. Dworność była związana z savoir-vivrem, a prawdziwie 
dworny rycerz musiał wyrzekać się zazdrości, oszczerstw i prze-
chwałek, powinien za to radować się, śpiewać pieśni i miłować 
damy63. Natomiast hojność, w średniowiecznych romansach okre-
ślana jako largesse, oznaczała jednocześnie wielkoduszność i roz-
rzutność64. Według Jeana Flori była cnotą pochodzącą prosto z nie-
ba i spływała stopniowo na cesarzy, królów i rycerzy. Byłą nieod-
łącznym atrybutem szlachetnego urodzenia, odróżniającym 
uprzywilejowane stany od mieszczan i chłopów65. Służyła ludziom 
zależnym od rycerza i tym, którzy opiewali jego bohaterskie czy-
ny66. Postępowano w myśl słów „Mniejszym złem ruina niż ogło-
szenie skąpcem. Pierwsza jest tylko chwilowa: darem obowiązuje 

                                                 
62 Cyt. za: L. S. Zakrzewski, Baker, Ethos rycerski w dawnej i współczesnej woj-

nie, Dig, Warszawa 2004, s. 1.  
63 J. Flori, Rycerze..., dz. cyt., s. 232. 
64 M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego 

Stołu (XII-XII wiek), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983, s. 35. 
65 J. Flori, Rycerstwo w średniowieczne4j Francji, Oficyna Wydawnicza Volu-

men, Wydawnictwo Mado, Warszawa 1999, s. 139. 
66 M. Ossowska, dz. cyt., s. 74. 
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się obdarowanego do wzajemności z okładem. Skąpstwo przypra-
wia o stratę zajętego stanowiska, stanu, o wyłączenie z grona ludz-
kiego”67. Hojność nie miała nic wspólnego z jałmużną - „to dar, 
który był wynagradzany, społeczne dobrodziejstwo mające 
wzmocnić solidarność rycerstwa, przywiązać wojowników do pana 
któremu służyli”68. Za przykład może tu posłużyć król Ryszard 
Lwie Serce, który „rozdał ze swego skarbca wszystkim swoim to-
warzyszom, hrabiom, baronom, rycerzom i wojownikom, więcej 
niż którykolwiek z jego poprzedników. Mówiono, że żaden z nich 
nie rozdał w ciągu roku tyle, ile Ryszard w ciągu jednego miesią-
ca”69. Czasem przesadna hojność i gościnność wpędzała rycerstwo 
w długi, a niejeden majątek przepadł na skutek licznych darowizn 
na rzecz Kościoła. Hojność ta zapewne wynika po części z charak-
teru epoki, w której chciwość była jednym z najcięższych grzechów 
i pogwałceniem etosu rycerskiego70. 

Elementem dworności było dobre urodzenie, choć w praktyce 
wielu zostało włączonych do tego stanu (pasowanie) za szczególne 
sukcesy bojowe lub po prostu nabyło ten przywilej71. Rycerz powi-
nien również promieniować urodą i wdziękiem, które podkreślał 
strojem pełnym złota i drogich kamieni72. To obnoszenie się z bo-
gactwem służyło również podkreśleniu szlachetnego pochodze-
nia73. Dworny rycerz prowadził wyrafinowane rozmowy, tańczył, 
śpiewał, dbał o higienę osobistą i piękny strój, a tego wszystkiego 
uczył się od dam74, gdyż uwagę rycerzy skupiały kobiety piękne, 
wykształcone, o silnej osobowości i mające wpływ na otaczającą 
rzeczywistość75.  

W miarę rozkwitu dworności, rycerze stawali się coraz bar-
dziej okrzesani i zaczęli przywiązywać większą wagę do zachowa-

                                                 
67 Cyt. za: M. Ossowska, s. 31 i 32. 
68 J. Flori, Rycerze..., dz. cyt., s. 233. 
69 Cyt. za: F. Kusiak, dz. cyt., s. 21. 
70 Tamże, s. 19. 
71 M. Ossowska, dz. cyt., s. 70. 
72 Tamże, s. 71. 
73 M. Adamkiewicz, dz. cyt., s. 29. 
74 C. B. Bouchard (red.), dz. cyt., s. 39. 
75 F. Kusiak, dz. cyt., s. 50. 
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nia się przy stole. W czasie uczt zarówno gości jak i gospodarzy 
obowiązywały pewne zasady. Jeden z ówczesnych „poradników” 
pouczał: „Pokaż się przy stole jak należy. Bądź uprzejmy, dobrze 
ubrany, wesoły, wypoczęty i życzliwy. Nie powinieneś być zamy-
ślony i poważny. Nie wypada Ci się rozsiadać, zakładać nogę na 
nogę, kręcić się i opierać o stół. Nie popędzaj swego przyjaciela, ani 
w jedzeniu ani w piciu”76. W innym z kolei napisano:  

Jeżeli uda ci się służyć przy stole, 
Musisz sporo umieć i pamiętać, by sole 

Noże, łyżki zawsze były, a służyć w ciszy, 
Dać puchary i konwie, ręczniki, obrusy i misy. 
Na stół połóż talerze czyste, by z zachwytem 

I honorem, wszystko schludne i umyte, 
Często piwo wszystkim polewaj, 

Hojnie chleba zawsze miewaj. 
Rób uczty hucznie i wesele, 

Nie służ źle wszak to przyjaciele. 
Wówczas cennym dla wielu będziesz, 

i honor wielki zdobędziesz77. 
Wraz z rozwojem kultury dworskiej pojawiły się dla rycerzy 

nowe możliwości – już nie tylko odwagą i walecznością mogli zdo-
być cześć, ale dbałością o gości, wesołym i pogodnym usposobie-
niem oraz nienagannymi manierami. Pojawił się również nowy typ 
kariery – dworskiej, gdyż niejeden z rycerzy mógł pełnić na zamku 
seniora rolę stolnika lub dbającego o zaopatrzenie spiżarni78. 

 
6. Miłość 
Dopełnieniem obrazu rycerza jest miłość, o której można roz-

prawiać bardzo długo, gdyż termin ten odnosił się zarówno do mi-
łości cudzołożnej, uczucia między małżonkami oraz miłości odle-
głej i wyidealizowanej79. Miłość w szerszym znaczeniu związana 

                                                 
76 S. Wrzesiński, Tajemnice rycerzy. Życie codzienne śląskich feudałów, Replika, 

Zakrzewo 2008, s. 125. 
77 S. Wrzesiński, dz. cyt., s. 125. 
78 Tamże, s. 126. 
79 C. B. Bouchard (red.), dz. cyt., s. 44. 
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była z dwornością, a w węższym z odpowiednim zachowaniem 
względem wszystkich dam80. Szacunek do niewiast był uzależnio-
ny od ich pozycji społecznej, jednak rycerzowi nie wolno było po-
gardzać żadną niewiastą, nawet tą nisko urodzoną81. Wcześniej w 
kulturach wojowniczych kobiety nie cieszyły się wielkim szacun-
kiem, poprawę ich sytuacji można upatrywać w uświadomieniu 
sobie przez duchowieństwo roli kobiet w życiu kościoła – religijne 
wychowanie dzieci, działalność charytatywna, fundacje sakralne i 
inne82. Wraz z większym szacunkiem pojawiła się galanteria rozu-
miana jako „miłość związaną z pojęciem opieki i siły, a ściślej nie 
tyle miłość, ale delikatne, lekkie i ciągłe kłamstwo miłości”83. Ry-
cerz od tego czasu musiał się już nie tylko bić, ale też i kochać, a 
miłość do tej jednej jedynej musiała być czysta, obustronnie wierna 
i przezwyciężająca wszelkie trudności, w tym długą rozłąkę84. 
Głównym jej aspektem było pragnienie służby swojej damie – ko-
chanek klękał przed kobietą w taki sam sposób, jak klękało się 
przed suwerenem nadającym lenno. Życie emocjonalne idealnego 
rycerza musiało być bogate – powinien on schnąć z tęsknoty, tracić 
zmysły i zalewać się łzami, a jego wybranka mdleć na zawołanie i 
umierać z miłości85. Taka miłość idealna jawi nam się dzisiaj jako 
nieco melodramatyczna. Jak opisywał to Alan Baker mężczyzna 
winien kochać beznadziejnie i namiętnie kobietę zamężną. Powi-
nien cierpieć w milczeniu przez wiele miesięcy zanim zdecyduje się 
na ujawnienie swych uczuć, a gdy to nastąpi wybranka w poczuciu 
przyzwoitości musiała go odtrącić. On z kolei, niezrażony odmo-
wą, demonstrował swoją rozpacz i trwał w miłości aż jego ukocha-
na uległa86. Taką wizję relacji damsko-męskich propagowały ów-
czesne romanse, ale oczywiście rzeczywistość przedstawiała się 
zupełnie inaczej - miłość była zazwyczaj pozamałżeńska i w pełni 
skonsumowana, postępowanie względem kobiet dalekie od służal-

                                                 
80 Tamże, s. 20. 
81 M. Adamkiewicz, dz. cyt., s. 34. 
82 F. Kusiak, dz. cyt., s. 49. 
83 M. Ossowska, dz. cyt.s. 82. 
84 Tamże, s. 88. 
85 Tamże. 
86 A. Baker, Rycerstwo średniowiecznej Europy, Świat Książki, Warszawa 2004, s.64. 
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czości i uwielbienia, a „galanteria była niczym innym jak tylko 
„skonwencjonalizowanym wiarołomstwem i uznaną społecznie 
bigamią”87.  

Miłość była wielokrotnie sposobem, aby zyskać uznanie wyż-
szej warstwy społecznej symbolizowanej przez damę. Miała rów-
nież za zadanie dowartościować żyjących na dworze młodych ryce-
rzy. Aby zdobyć miłość, trzeba spełnić odpowiednie warunki – być 
dobrze urodzonym, hojnym i dzielnym. Trafnie ilustrują to słowa 
utworu:  

Ci, którzy kochają, to co jest prawdziwe, 
Wiedzieć muszą, skąd miłość wypływa. 
Z hojności wyłania się i z pocieszenia, 

Z manier wytwornych, ludzkiej pokory. 
Z cnoty, ze szczerej służby dla honoru, 
Szlachetności, radości i uprzejmości88. 

Według dworskiego rozumienia miłości kochankiem może 
być tylko rycerz starający się o względy szlachetniej od niego uro-
dzonej kobiety, a miłość w małżeństwie nie jest możliwa, gdyż nie 
można kochać czegoś, co prawnie do nas należy89. Miłość była 
”wieczną tęsknotą za kimś, kogo nigdy nie można było poślubić”90. 
Kobiety były też inspiratorkami rycerskich czynów, na przykład 
Jakub de Laing mówił, że „Niewielu szlachetnych mężów zdobyło 
wzniosłą cnotę męstwa i dobrej sławy o ile nie mieli panny w której 
się kochali”.91 Miłość nie była platoniczna, a dama powinna odwle-
kać jej spełnienie, aby wprowadzić napięcie i co za tym idzie pod-
sycić pożądanie92. Miłość zmieniła średniowieczne obyczaje, prze-
stała być postrzegana jako namiętność, której trzeba się wystrzegać, 
lecz jako uszlachetniająca wartość. 

 
 
 

                                                 
87 M. Ossowska, dz. cyt, s. 51. 
88 R. Barber, Rycerze i rycerskość, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003, s. 103. 
89 J. Flori, Rycerze..., dz. cyt., s. 216. 
90 F. Kusiak, dz. cyt., s. 53. 
91 Tamże, s. 50. 
92 J. Flori, Rycerze..., dz. cyt., s. 216. 
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Zakończenie 
Rycerstwo to bez wątpienia najbarwniejsza z grup społecznych 

feudalnej Europy, która wpłynęła znacznie na wyobrażenia o średnio-
wieczu i na której, pomimo wielu wad, spoczywał wielki obowiązek 
moralny. Z całą pewnością można określić rycerstwo jako grupę elitar-
ną, której etos pełnił głównie rolę dystynktywną – miał odróżniać ją od 
innych, miał stanowić o jej odrębności i wyjątkowości. Obyczaj rycerski 
przyczynił się do powstania stereotypu rycerza idealnego, co pozwala-
ło prostym ludziom wierzyć w dobroć i prawość rycerstwa, a szlachtę 
mobilizował do doskonalenia się. Oczywiście dla wszystkich niedości-
głym wzorem był władca, co pokazuje jak bardzo społeczeństwo śre-
dniowieczne było feudalne i jak wielką miało potrzebę autorytetu93. 
Chretien de Troyes w jednym z utworów ośmielił się stwierdzić, że 
stan rycerski został stworzony i rządzony przez Boga i dlatego „wolny 
być musi od wszelkiej nikczemności”94. Etos rycerski stawiał więc wy-
sokie wymagania zgodnie z którymi wojownik musiał łączyć w sobie 
doświadczenie, odwagę, wierność, lojalność dążenie do sławy i za-
szczytów, dobre maniery, rycerskość wobec kobiet, musiał też rozsze-
rzać wpływy Kościoła i bronić jego kapłanów95. A zatem „kto chce na-
leżeć do rycerzy, musi rozpocząć nowe życie, modlić się, unikać grze-
chu, pychy i podłości. Musi on bronić kościoła, wdowy i sieroty, a także 
opiekować się ludnością. Obowiązuje go wojna tylko w słusznej spra-
wie. Musi być wielkim podróżnikiem szukającym udziału w turniejach 
i walczącym dla damy swego serca. Musi wszędzie szukać wyróżnie-
nia, unikając wszelkiej skazy; musi kochać swego pana i pilnować jego 
własności, być hojnym i sprawiedliwym; szukać towarzystwa walecz-
nych i uczyć się od nich, jak dokonywać czynów wielkich [...]”96.  

 
Streszczenie 
Każda epoka ma swoje cele i ideały, które jej przyświecają, 

ma też wzorce do naśladowania, które kształtują młode pokolenie. 
W średniowieczu takim wzorem był niewątpliwie rycerz, który łączył 

                                                 
93 D. Piwowarczyk, dz. cyt., s. 205-206. 
94 Tamże, s. 230. 
95 F. Kusiak, dz. cyt., s. 7. 
96 Cyt. za: M. Ossowska, dz. cyt., s. 77. 
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w sobie obyczajowość poźnorzymską, barbarzyńskie poczucie honoru 
i moralność chrześcijańską. Dla którego najważniejsze stały się odwa-
ga, siła, honor i niesienie pomocy słabszym. Niniejsze wystąpienie ma 
na celu przedstawienie etosu rycerskiego w średniowiecznej Europie, 
ukazanie istoty rycerstwa oraz jego prezentację na tle epoki. Autor 
pragnie również pokazać miejsce rycerstwa w hierarchii społecznej 
oraz przedstawić rycerskie czyny, które pozwalają wierzyć, że obyczaj 
rycerski nie jest tylko fikcją i mrzonką z romans curtoise i chansons de 
geste, a faktem historycznym. 

 
Summary 
Topic: Medieval Knight – Model worthy to imitate 
Every epoch has its own ideals which creates its character and 

own models which are a good example for the younger generation. 
In the middleage such a model was a knight, who was compilation 
of roman morality, barbaric honor and christian virtues and for 
whom the most important things were courage, strength and 
honor. The purpose of this article is to present the ethos of knight-
hood in medieval Europe, to show the essence of chivalry and its 
presentation on the background of the epoch. The author would 
also show the place of chivalry in the social hierarchy and to show 
chivalric deeds which shows that chivalric ethos wasn't fiction from 
literature but a historical fact.  
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Katarzyna Przysiek (UJK) 

 
Bohaterka literacka jako wzór dla młodego czytelnika 

 
Czy bohaterka literacka może być wzorem dla młodego czytel-

nika? Czy dla przeciętnej polskiej nastolatki przeczytane książki są 
odpowiedzią na aktualnie nurtujące ją pytania? Podejmując próbę 
odpowiedzi na te zagadnienia warto najpierw zastanowić się jak wła-
ściwie wygląda życie młodych osób w naszym kraju? Z jakimi bory-
kają się na co dzień problemami?  

Okres adolescencji, inaczej zwany okresem dorastania, czy 
dojrzewania jest czasem bardzo dużych zmian w życiu każdego 
młodego człowieka. Zmiany te obejmują nie tylko przemiany fizjo-
logiczne, których wynikiem jest uzyskanie zdolności prokreacyj-
nych, ale również psychologiczne, socjologiczne oraz duchowe. 
Wiążą się one ze zdolnością samodzielnego kierowania własnym 
życiem, dojrzewaniem społecznym, podejmowaniem dotąd nie-
znanych życiowych ról oraz z kształtowaniem się tożsamości mło-
dego człowieka oraz poszukiwaniem przez niego wzorców, no-
wych idei i wartości1.  

Adolescencja przypada mniej więcej pomiędzy 12 a 18 rokiem 
życia. Oczywiście czas dojrzewania zależny jest od indywidual-
nych uwarunkowań jednostki, nie tylko genetycznych, ale również 
środowiskowych i psychologicznych. W związku z wymienionymi 
powyżej zmianami rozwojowymi młodego człowieka można bez 
wątpienia stwierdzić, iż czas dorastania jest okresem niezwykle 
burzliwym, a co za tym idzie młodzi ludzie narażeni są na liczne 
niebezpieczeństwa i problemy wcześniej niespotykane. Radzenie 
sobie ze zamianami zachodzącymi we własnym ciele i psychice to 
tylko część z trosk każdego nastolatka, ważna jest również potrze-
ba akceptacji przez grupę rówieśniczą i konflikty z rodzicami.  

Silne poczucie chęci wspólnoty oraz akceptacji rówieśniczej 
wiąże się niejednokrotnie z zagrożeniami, które mogą mieć wpływ 

                                                 
1 D. Becelewska, Repetytorium z rozwoju człowieka, Jelenia Góra 2006, s. 199. 
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na dalszy rozwój i życie młodego człowieka. Chęć przypodobania 
się innym prowadzi do niebezpiecznych zachowań związanych z 
nadużywaniem alkoholu, sięganiem po papierosy i narkotyki.  

Według badań przeprowadzonych przez TNS OBOP, doty-
czących doświadczeń młodych Polaków związanych z różnego ro-
dzaju używkami, więcej niż co drugi 17-18 latek, dokładnie 54%, 
przynajmniej raz życiu palił papierosy. 22% młodzieży pali tytoń 
codziennie. Niemal wszyscy młodzi ludzie, to znaczy 96%, próbo-
wali alkoholu. Młodzież po raz pierwszy piła alkohol średnio w 
wieku 14 lat. 

Z badania wynika również, że w niewiele starszym wieku 
młodzież zaczyna sięgać po raz pierwszy po marihuanę, najczęściej 
już w wieku 16 lat. Niemal co trzeci 17-18 latek (29%) palił już ha-
szysz lub marihuanę, 13% młodych ludzi w wieku około 17 lat 
próbowało narkotyków takich jak kokaina, amfetamina, heroina, 
ecstasy2. Przytoczone badania uwidaczniają skalę problemu. 

Osobną kwestię stanowi stosunek adolescenta do własnej 
seksualności. Ujęcie własnej seksualności może wahać się od pełnej 
akceptacji swojej kobiecości lub męskości, aż po wstydliwość lub 
nieakceptację własnego ciała i płci. Dlatego też bardzo istotne jest 
właściwe wychowanie seksualne dzieci oraz młodzieży w okresie 
adolescencji. Pozostawianie nastolatków samych sobie z takimi 
problemami może przynieść bardzo trudne do zniwelowania kon-
sekwencje rozwojowe3. 

Flirty i pierwsze zakochania są naturalnym zachowaniem nasto-
latków w okresie adolescencji i wiążą się z ich rozwojem płciowym i za-
interesowaniem płcią przeciwną. Są to typowe zachowania heteroseksu-
alne, umożliwiające nawiązanie właściwych kontaktów i interakcji inter-
personalnych. Młodzieńcza miłość często prowadzi do przedwczesnych 
zainteresowań seksualnych4. Wiąże się z tym kolejne bardzo istotne za-
grożenie dla młodych ludzi. Przedwczesna inicjacja seksualna, brak od-

                                                 
2 Badanie Z. Izdebskiego zrealizowane na zlecenie PRO-ECPAT przez TNS 

OBOP, Młodzież o sobie, czyli doświadczenia polskich nastolatków, http://obop-
arch.tnsglobal.pl/centrum/2005/2005-03#979 (dostęp: 13.02.2014). 

3 Becelewska D., op. cit.,s.208. 
4 Tamże, s. 211. 
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powiedniej edukacji, uleganie presji otoczenia i partnera, który często 
żąda „dowodów” miłości, staje się niejednokrotnie początkiem nieod-
wracalnych zmian w psychice i życiu młodego człowieka. 

Po raz kolejny warto tutaj przytoczyć badania statystyczne, 
które udowadniają jak ważna jest edukacja seksualna młodzieży. 
19% 15–16 latków ma już za sobą inicjację seksualną, w grupie wie-
kowej 17- 19 lat procent ten wynosi już 51. Liczba ta ciągle rośnie, 
na przestrzeni ostatnich czterech lat odsetek ten wzrósł o 7 % ,co 
oznacza obniżanie się wieku inicjacji seksualnej w naszym społe-
czeństwie5. 

Zjawisko to jest niepokojące także ze względu na fakt, że 
owocuje często niechcianą ciążą. Co roku w Polsce przybywa 20 
tysięcy nastoletnich matek. Młode kobiety, które dowiadują się o 
ciąży często pozostawiane są samym sobie. W roku 2014 rusza 
kampania społeczna organizowana przez Fundację MaMa, której 
prezesem jest znana pisarka Sylwia Chutnik. Kampania ta poświę-
cona jest wspieraniu młodych matek w różnych sytuacjach życio-
wych. Problem nastoletnich matek jest na tyle powszechny, że nie 
sposób aby nie został poruszony w literaturze. Szczególnym ga-
tunkiem literackim, w którym ten temat jest bardzo popularny jest 
powieść dla dziewcząt. Ze względu na swojego adresata ten typ 
powieści poświęcony jest właśnie w dużej mierze problemom z 
jakimi borykają się współczesne nastolatki.  

Powieść dla dziewcząt wykształciła się z romansu sentymen-
talnego, dydaktycznego oraz z powiastki dydaktyczno- moraliza-
torskiej. Początkowy okres krystalizowania się tej formy gatunko-
wej przypada na pierwszą połowę XIX wieku. Głównym wyznacz-
nikiem powieści dla dziewcząt, inaczej zwanej powieścią dla dora-
stających panienek lub powieścią pensjonarską, jest dziewczęcy 
adresat. W roli głównej bohaterki najczęściej występuje dziew-
czynka w wieku dorastania. W swojej początkowej fazie rozwoju 
ten typ prozy przesycony był problematyką obyczajową i moralną, 

                                                 
5 Badania TNS OBOP autorstwa dr Zbigniewa Izdebskiego, przeprowadzo-

nego na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS, Inicjacja seksualna po polsku, 
http://obop-arch.tnsglobal.pl/archive-report/id/1334. (dostęp: 13.02.2014). 
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prostym dydaktyzmem, operował nieskomplikowanymi schema-
tami fabularnymi oraz optymistycznym zakończeniem6.  

Jak każda odmiana prozy na przestrzeni lat również powieść 
pensjonarska przeszła różnego rodzaju przeobrażenia, wchłonęła 
rozmaite motywy, przyswoiła nowe konwencje, znacznie poszerzy-
ła grono adresatek. Autorki tego typu powieści odeszły od pro-
stych moralizatorskich opowieści, przedstawiających świat w wer-
sji uładzonej i delikatnej, a zaczęły czerpać nie tylko z literatury 
popularnej, ale również powieści dla kobiet.  

Ostatnie dziesięciolecia XX wieku przyniosły znaczny rozwój 
powieści dla dziewcząt nie tylko pod względem ilościowym, ale 
również tematycznym. Pisarze zaczęli poruszać problemy dotyczą-
ce współczesnego młodego pokolenia. Przełamywano tematy tabu i 
zupełnie zmienił się proponowany model bohaterek. formalne ra-
my gatunku uległy dalszemu rozluźnieniu i jeszcze bardziej zatarła 
się granicy pomiędzy powieścią dla dziewcząt a powieścią dla ko-
biet. W związku z tym, w tego rodzaju prozie, obserwujemy ten-
dencje do poruszania tematów, które niejako wprowadzają młode-
go czytelnika w trudne życie świata dorosłych. W założeniu auto-
rów ma być to swojego rodzaju forma przygotowania młodych czy-
telniczek do niełatwego życia oraz przeżywania dramatów, które 
niejednokrotnie mogą stać się ich udziałem. Są to książki ujawnia-
jące część gorzkiej prawdy o kryzysie współczesnej rodziny, mó-
wiące o trudnościach w zaakceptowaniu rozwodów rodziców oraz 
ich nowych życiowych partnerów, o obojętności dorosłych na pro-
blemy dzieci. Najwięcej kontrowersji w powieściach dla dziewcząt 
wywołuje tendencja do całkowitego zrywania z tradycją ulepszania 
świata, ujawniania nieraz bardzo gorzkiej prawdy o życiu oraz po-
ruszania tematów traktowanych do tej pory jako tabu. Dlatego też 
w dzisiejszej powieści adresowanej do młodej czytelniczki coraz 
częściej mamy do czynienia z bohaterkami borykającymi się z pro-
blemami bliskimi odbiorcy. Postaci literackie przeżywają rozmaite 
klęski, często jest to wykluczenie z rodziny, molestowanie seksual-
ne, prostytucja, narkomania, przemoc, również przemoc w Interne-

                                                 
6 Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. G. Leszczyński, B. Tylicka, 

Wrocław 2003, s.310. 
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cie. Wiele książek porusza również tematykę nastoletnich matek 
rodzących swoje dzieci w wieku szkolnym7. 

Do autorek najbardziej bezkompromisowych w traktowaniu 
trudnych problemów współczesności należy z pewnością Marta 
Fox – poetka, powieściopisarka, eseistka. Do tej pory wydanych 
zostało ponad 30 książek tej autorki, głównie przeznaczonych dla 
młodzieży. Są to nie tylko powieści, ale również opowiadania i 
wiersze8. Jej powieści zostały uhonorowane przez Polską Sekcję 
IBBY (International Board on Books for Young People), zajmującą 
się promowaniem rozwoju książki dziecięcej oraz upowszechnia-
niem książek w tej dziedzinie literacko najwartościowszych. Marta 
Fox zwyciężyła w 1995 i 20009 roku w konkursie „Książka Roku”. 
Dwukrotnie była również stypendystką ministerstwa Kultury. W 
2004 roku otrzymała honorowe odznaczenie Ogólnopolskiego Po-
gotowia do Walki z Przemocą w Rodzinie - „Niebieska Linia” - za 
książkę pod tytułem Coraz mniej milczenia. O dramatach dzieciństwa 
bez tabu, poruszającą problem zaburzonych relacji pomiędzy doro-
słymi opiekunami a dziećmi. W 2006 roku została odznaczona tytu-
łem Zasłużony dla Kultury Polskiej10. Twórczość prozatorska Mar-
ty Fox poświęcona jest głównie problemom dzieci i młodzieży, doj-
rzewaniu emocjonalnemu bohaterów oraz realiom życia w rodzinie 
i szkole.  

Wśród bardzo różnorodnej tematyki w twórczości Marty Fox 
znajduje się również książka poświęcona problemowi nastoletnich 
matek. Powieść pt. Magda.doc napisana została w formie elektro-
nicznego dziennika głównej bohaterki. Tytułową Magdę poznaje-
my w chwili, kiedy dowiaduje się o swojej ciąży. Elektroniczny 
dziennik pisany na komputerze jest, co ciekawe, adresowany wła-
śnie do starego peceta, którego główna bohaterka nazywa imie-
niem Dżordż. Tak naprawdę jest to jednak próba rozrachunku z 
samą sobą i sposobem poradzenia sobie z nową, trudną sytuacją. 
Powieść zaczyna się słowami:  

                                                 
7 G. Leszczyński, B. Tylicka, op. cit., s. 314. 
8 http://www.martafox.pl/o-mnie/ (dostęp: 13.02.2014). 
9 G. Leszczyński, B. Tylicka, op. cit., s. 155. 
10 http://www.martafox.pl/o-mnie/ (dostęp: 13.02.2014). 
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Najtrudniej zacząć. Najtrudniej napisać pierwsze zdanie i przeko-
nać siebie do rozmowy z sobą, skoro nie potrafię i nie chce rozmawiać z 
nikim innym11.  

Warto w tym miejscy również zwrócić uwagę na tytuł powie-
ści. Magda.doc to nazwa pliku komputerowego, w którym prowa-
dzony jest dziennik bohaterki. Jaką postacią jest bohaterka Marty 
Fox? Magda jest 19 latką, najlepszą uczennicą w klasie. To osoba 
inteligentna, oczytana, która lubi się uczyć. W środowisku szkol-
nym odbierana jest jako skryta, trzymająca się na uboczu „kujon-
ka”. Tym bardziej szokująca jest dla środowiska szkolnego infor-
macja o ciąży głównej bohaterki. Potęguje to również fakt, że Mag-
da nigdy nie była w szkole widywana z żadnym chłopakiem, a in-
formację o tym, kto jest ojcem dziecka bohaterka skrzętnie ukrywa, 
nie tylko przed koleżankami z klasy.  

Jednak czytelniczka może dzięki elektronicznemu dzienni-
kowi poznać prawdziwą historię nastolatki. Magda zwierza się 
swojemu komputerowi z nieszczęśliwej miłości do chłopaka o 
imieniu Łukasz, który chodzi do jej szkoły. Łukasz jest w szkole 
bardzo popularny, wiele dziewczyn się nim interesuje. Na Magdę 
jednak nie zwraca ona wcale uwagi. Kiedy pewnego letniego popo-
łudnia nastolatkowie spotykają się przypadkowo na ulicy, sytuacja 
przyjmuje zupełnie nieoczekiwany obrót. Magda zostaje zaproszo-
na do domu Łukasza. Zakochana dziewczyna ulega czarującemu 
chłopakowi, ma wrażenie, że jej skrywane do tej pory uczucia i ma-
rzenia wreszcie stają się rzeczywistością. Pod wpływem urokliwej 
chwili między młodymi ludźmi dochodzi do stosunku. Kiedy jed-
nak czar chwili mija okazuje się, że każde z nich inaczej odnosi się 
do tego co się stało. 

- Magda, nie wiedziałem, że to był twój pierwszy raz - powiedział 
Łukasz, nie ukrywając swojego zdziwienia i zaskoczenia. […] 

- Nie mogło być inaczej, bo ja przedtem nikogo nie kochałam. 
- Ja mówię o seksie – tłumaczył Łukasz […]. 
- A ja mówię o miłości – dodałam w sposób tak pewny, jakbym mó-

wiła o tym codziennie12. 

                                                 
11 Fox M., Magda.doc, Wrocław 1997, s. 5. 
12 Tamże, s. 32. 
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Brak zrozumienia u partnera, który później okazuje się ojcem 
jej dziecka, nie jest jedynym problemem nastolatki. Magda boryka 
się w powieści właściwie ze wszystkimi trudnościami, które rów-
nież w realnym życiu spotykają na swojej drodze nastoletnie matki. 
Kolejną kwestia, z którą bohaterka musi się zmierzyć jest przeka-
zanie informacji o ciąży matce. Magda jest półsierotą, jej ojciec nie 
żyje od kilku lat, a relacja z wiecznie zapracowaną matką jest bar-
dzo chłodna. Jak większość nastolatek, które dowiadują się o ciąży, 
bohaterka Marty Fox również długo ukrywa się ze swoim stanem. 
W jej sytuacji nie jest to trudne, ponieważ matka nie interesuje się 
córką. Jest zbyt zajęta swoimi sprawami i nie zauważa, że coś trapi 
nastolatkę. Jednak przychodzi moment, w którym zaczyna ona coś 
podejrzewać. Bohaterka bardzo boi się tego dnia, jednak śmiało i z 
podniesioną głową przyznaje się do ciąży. Reakcja matki jest bar-
dzo impulsywna. Kobieta wpada w furię, bije i obraża dziewczynę.  

Ona zadała to pytanie w nieświadomości ducha swego, tak po pro-
stu, jakby od niechcenia i może nie oczekiwała żadnej odpowiedzi poza 
moim machnięciem ręką, chrząknięciem czy czymś podobnym. A ja wy-
skoczyłam od razu. I jednym tchem powiedziałam: 

- Jestem w czwartym miesiącu ciąży.[…] 
- To niemożliwe, żartujesz chyba![…] Ty dziwko! - a potem uderzy-

ła mnie w twarz. 
Nie wiem co było i w jakiej kolejności . Wszystko to się jednak stało. 

I sto innych słów, łkań, wrzasków, trzaskań drzwiami, obietnic wyrzuce-
nia mnie na zbity pysk, na bruk, na ulicę, na śmietnik. I żebym zdechła. 
Tak powiedziała: żebym zdechła, a ona mnie zakopie pod płotem jak psa, 
własnoręcznie13. 

Brak zrozumienia ze strony rodziców i otoczenia to kolejny 
problem nastoletnich matek. Magda cierpliwie znosi awantury 
urządzane przez matkę na początku, a później całkowite zerwanie 
kontaktów. Dochodzi nawet do sytuacji, że bohaterka zostaje sama 
w domu w święta Bożego Narodzenia, gdyż matka nie chce usiąść 
z nią przy wigilijnym stole. Konflikt pomiędzy matką a córką zmu-
sza bohaterkę do zweryfikowania relacji jakie do tej pory je łączyły. 
Ostatecznie dziewczyna dochodzi do wniosku, że matka nigdy jej 

                                                 
13 Tamże, s. 96. 
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nie kochała, w związku z tym nie może liczyć ani na jej pomoc zro-
zumienie, czy chociażby szczerą rozmowę14.  

Konflikt i reakcja matki na wiadomość o ciąży stawia Magdę 
przed kolejnym problemem, którym są finanse i sprawy material-
ne. Bohaterka w bardzo odpowiedzialny sposób podchodzi do tych 
zagadnień. Już zanim zaszła w ciążę prowadziła korepetycje z an-
gielskiego, dzięki czemu miała własne pieniądze na swoje potrze-
by. Teraz bohaterka ma świadomość, że będzie musiała utrzymać 
nie tylko siebie, ale i swoje dziecko. Z pomocą przychodzi bohater-
ce ojciec Łukasza. Mężczyzna, również nosi imię Łukasz. Czuje się 
on odpowiedzialny za błędy swojego niedojrzałego syna. Próbuje 
pomoc nastolatce w trudnej sytuacji życiowej i otacza ją niemal oj-
cowską opieką. Łukasz, między innymi, udostępnia jej jedno ze 
swoich mieszkań, dzięki czemu Magda może wyprowadzić się od 
dręczącej ją ciągle matki i zamieszkać sama w ciszy i spokoju. Po-
nadto Magda ma jeszcze niewielką rentę po zmarłym ojcu, dzięki 
której wystarcza jej pieniędzy na podstawowe potrzeby. Pomoc 
dziadka dziecka oraz upór w udzielaniu korepetycji, daje bohaterce 
stabilizację finansową. 

W kreacji postaci Magdy istotne są bardzo cechy osobowe 
bohaterki, które pomagają jej przezwyciężyć liczne trudności. Jed-
nym z pierwszych przeciwności jakie stają na drodze przyszłej 
młodej matki jest kwestia edukacji. Bohaterka przed zajściem w 
ciążę była uczennicą wzorową i ku zdziwieniu nauczycieli i dyrek-
cji ciąża nie wpływa na poziom jej wiedzy. Nadal dużo i dobrze się 
uczy. Magda chce zdać maturę i iść na studia. Jednak dyrekcja 
szkoły uważa, że nastoletnia uczennica powinna pójść do szkoły 
wieczorowej. Dyrektorka, chcąc pozbyć się kłopotu i wstydu jakim 
jest nastolatka w ciąży, składa bohaterce propozycję nie do odrzu-
cenia. Załatwia dla niej miejsce w szkole zaocznej w pobliskim 
Chorzowie, gdzie nastolatki nikt nie będzie znał. W tej sytuacji bo-
haterka, po raz kolejny, daje dowód swojej siły psychicznej i uporu 
w dążeniu do celu. Kategorycznie i stanowczo odmawia, twierdząc 

                                                 
14 Wójcik – Dudek M., Czytająca dziewczyna o przemianach współczesnej powieści 

dla dziewcząt., [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży po roku 1980, red. K. Heska – 
Kwaśniewicz, Katowice 2008, s. 168. 
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że pomimo ciąży skończy szkolę i zda maturę bez większych pro-
blemów. Rozmowa z dyrektorką szkoły nie była dla Magdy łatwa. 
Nastolatka wychodzi z niej jednak obronną ręką, dzięki opanowa-
niu oraz używając dojrzałych i rzeczowych argumentów.  

- Przecież jestem najlepszą uczennicą w klasie i … 
- Byłaś, moja droga… byłaś, ale nie wiadomo czy będziesz! Przed 

tobą jeszcze trochę nauki i egzaminy, a ja nie zamierzam robić ze szkoły 
cyrku, porodówki ani żłobka. Pomyśl sobie… gdyby tak wszystkie zaczęły 
jako uczennice rodzić dzieci, to doszłoby do tego, że szkoły świętym obo-
wiązkiem byłoby zatrudnianie nianiek, nie tylko nauczycieli![…] 

 - Pani dyrektor - powiedziałam - mam zamiar nadal być najlepszą 
uczennicą, bo ciąża nie odebrała mi rozumu. Mam zamiar zdać w tej szkole 
maturę jeszcze przed urodzeniem dziecka. 

- Ale jak ty sobie to wyobrażasz? Jesteś uczennicą, traktujemy cie jak u-
czen-ni-cę - skandowała dyrektorka[…] – jak poczują się inne uczennice, jeżeli 
ciebie będziemy wyróżniać? 

- Nie proszę o wyróżnianie, proszę mnie traktować jak zawsze i nie szy-
kanować z powodu mojego brzucha, a ze wszystkim innym sobie poradzę15. 

Trudności z kontynuowaniem nauki to jeden z głównych pro-
blemów nastolatek rodzących dzieci w wieku szkolnym. Bohaterka 
Marty Fox radzi sobie z tym problemem bardzo dobrze. Pomimo 
przeciwności Magda zdaje maturę z najlepszymi ocenami. Powieść 
kończy się w momencie, kiedy główna bohaterka po urodzeniu 
dziecka odbiera świadectwo dojrzałości i nagrodę książkową dla naj-
lepszych uczniów. W kolejnej powieści Marty Fox pod tytułem Pauli-
na.doc, będącej kontynuacją przygód Magdy, czytelnicy mogą dowie-
dzieć się, że bohaterka po maturze podejmuje studia. Magda jest 
przykładem postaci, która udowadnia wszystkim, że samodyscyplina 
i upór w dążeniu do celu pomagają przezwyciężyć wiele trudności. 
Brutalne wejście w dorosłość jakie przeżyła bohaterka, ostatecznie 
znajduje szczęśliwy finał. Nastolatka kończy szkolę z najlepszymi 
wynikami, rodzi zdrową córeczkę, której nadaje imię Paulina. Zaczy-
na układać sobie życie i dzięki pomocy Łukasza Starszego uwalnia się 
od toksycznej matki. Magda podejmuje wyzwanie jakie stawia przed 

                                                 
15 Fox M., op. cit., s. 153. 
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nią los i szybko z nastolatki zamienia się w dojrzałą kobietę i troskliwą 
matkę16.  

Pierwszą miłość Marta Fox przedstawiła w sposób drastycz-
ny. Naiwna emocjonalnie bohaterka szybko ulega zauroczeniu, 
jednak okazuje się, że nie może liczyć na wsparcie partnera. Magda 
jest także przykładem na to, że należy ponosić konsekwencje swo-
ich czynów. Autorka powieści z dużą wnikliwością śledzi procesy 
socjologiczne i psychologiczne zachodzące nie tylko środowisku 
młodzieży szkolnej, ale również w racjach rodzinnych17.  

Szczęśliwe zakończenie powieści przywodzi na myśl schemat 
Kopciuszka. Pokrzywdzona przez los dziewczyna szuka miłości, 
zostaje skrzywdzona, jednak ostatecznie dobro zwycięża i dobroć 
postaci zostaje nagrodzona. Marta Fox schemat ten modyfikuje. 
Przenosi postać we współczesne realia, a baśniowy Kopciuszek 
przeżywa problemy bliskie każdej nastoletniej matce. Jednak au-
torka jest często krytykowana za to, że zakończyła powieść happy 
endem, w sytuacji kiedy rzeczywistość dla nastoletnich matek często 
nie jest tak łaskawa. 

Utwory takie jak Magda.doc trafiają w bardzo istotny obszar 
przeżyć nastolatek, w ich wątpliwości, poszukiwania, pytania o 
istotną treść życia, o postawy człowieka i o odpowiedzialność. Ist-
nieje pewne zapotrzebowanie na tego typu powieści, a utwór Mar-
ty Fox urzeka wewnętrznym ciepłem. Magda w miarę dobrze radzi 
sobie z problemami, które pojawiły się w jej życiu. Znajduje po-
wiernika w komputerze i to pomaga jej wyrazić swoje uczucia, 
obawy oraz lęki. W realnym życiu nie ma ona bliskiej osoby, z któ-
rą w pełni szczerze mogłaby porozmawiać, dlatego stary komputer 
staje się dla niej niemal kimś bliskim. Historia kończy się szczęśli-
wie, Magda kończy szkołę, rodzi piękną córeczkę i bardzo dobrze 
odnajduje się w roli matki.  

Usiadam w fotelu i przesiedziałam z godziny nieruchomo. A potem 
wróciłam do Ciebie Dżordż. Zawsze wracam. Paulinka – moja najuko-
chańsza dziewczynka […] – śpi. Moje ciężkie piersi Czekaja na jej sygnał. 
Dobrze jednak, że go nie słyszę, bo musze przecież podejść do niej wyci-

                                                 
16 K. Bęczkowska., Powieść obyczajowa dla młodzieży po roku 1990, Kielce 2006, s. 70. 
17 Tamże, s. 71. 
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szona, prawda, Dżordż? A zrobię to dzięki Tobie, Dżordż, dzięki temu, że 
pozwalasz mi zapełniać ten plik i cierpliwie przyjmujesz moje słowa. Tak-
że łzy Czy mogę trochę pomarudzić Dżordż? Tylko Tobie, Tobie jedyne-
mu, bo przecież nie Paulince – Kruszynce. Ona jest za malutka. Za ko-
chaniutka. Ją trzeba chronić18. 

Książka pokazuje wiele płaszczyzn i trudności z jakimi bory-
kają się nastoletnie matki. Chociaż świat stworzony przez Martę 
Fox jest miejscami zbyt baśniowy, to jednak czytelnik może wiele 
się od Magdy nauczyć. Ma ona liczne cechy przydatne każdej na-
stolatce. Są to przede wszystkim: determinacja w dążeniu do celu, 
siła wewnętrzna, rozsądek i spokój. Postać ta może być też prze-
strogą i lekcją o tym, jak ponosić konsekwencje swojego postępo-
wania, nawet jeżeli działamy pod wpływem impulsu. Magda jest 
osobą niezwykle silną, znosi swój trudny los z godnością. Książka 
zmusza do refleksji, jest napisana w sposób odpowiedni dla mło-
dzieży - interesujący, nieprzesadzony i lekki. Jest to lektura wska-
zana dla każdej dorastającej dziewczynki. 

Postawa czytelnika kształtowana jest poprzez naśladownic-
two oraz identyfikacje z bohaterem literackim i ważne jest aby po-
stać kreowana w utworze była bliska odbiorcy. W literaturze dla 
dzieci i młodzieży bohater jest z reguły w wieku zbliżonym do 
wieku czytelnika, dlatego tez jego doświadczenia i problemy od-
powiadają temu co jest bliskie młodemu człowiekowi. Dzięki ta-
kiemu zabiegowi czytelnik potrafi dostrzec konsekwencje, jakie 
bohater musi ponosić w rezultacie swoich poczynań oraz widzi 
związki między obiektywnymi warunkami swojego życia, a pro-
ponowanymi przez model literacki zachowaniami. Dlatego też tak 
ważne jest w jaki sposób autor konstruuje postaci19. 

Czy bohaterka literacka może być wzorem dla młodego czy-
telnika? Myślę, że biorąc za przykład Magdę, bohaterkę powieści 
Marty Fox, należy zwrócić uwagę na uwagę fakt, że książka poru-
sza bardzo współczesną problematykę, dzięki czemu cieszy się nie-
zmienną popularnością wśród młodzieży. Można uznać, że odpo-

                                                 
18 Fox M., op. cit., s. 192. 
19 D. Kowalewska., Harry i czary mary, czyli o wartościach edukacyjnych w cyklu 

powieści „Harry Potter” J. K. Rowling, Kraków 2005., s. 202 – 203. 
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wiada na ich potrzeby oraz może ich wiele nauczyć. Mimo, iż po-
wieść dla dziewcząt odchodzi od otwartego dydaktyzmu, to na 
bohaterkę Marty Fox warto spojrzeć również pod tym kątem. Moż-
na więc mówić o „wychowywaniu przez literaturę”, polegającym 
na prezentowaniu młodemu czytelnikowi właściwych wzorców 
moralnych i osobowych, zawartych w tekstach literackich. Jednak 
świat przedstawiony składający się z samych pozytywów może 
wydawać się czytelnikowi nieautentyczny, dlatego też znajdujemy 
w książkach dla dzieci i młodzieży modele negatywne, które nie-
rzadko może z równą siłą oddziaływują na czytelnika w sposób 
właściwy wychowawczo20. Marta Fox połączyła w postaci Magdy 
wszystko to, co dla młodego czytelnika jest nie tylko interesujące, 
ale również aktualne i bliskie. Młoda czytelniczka, utożsamiając się 
z bohaterką literacką, współprzeżywając jej troski, może zastanowi 
się również nad własnym życiem i postępowaniem. Natomiast ży-
ciowe błędy bohaterki literackiej oraz przedstawione konsekwencje 
tych błędów, mogą być dla młodzieży przestrogą. 

 
Streszczenie 
Tematem artykułu jest bohaterka literacka jako wzór dla 

młodego odbiorcy. Artykuł można podzielić na kilka kręgów tema-
tycznych. Początkowe akapity zostały poświecone problemom 
młodzieży, w szczególności zmianom psychicznym i fizycznym 
charakterystycznym dla okresu adolescencji. W oparciu o badania 
statystyczne wyszczególnione zostały zagrożenia dotyczące współ-
czesnych nastolatków. Jako jeden z najpowszechniejszych i niosą-
cych najbardziej katastrofalne w skutkach konsekwencje został 
podkreślony problem przedwczesnej ciąży dziewcząt w wieku 
szkolnym. Kolejna część artykułu skupia się na aspekcie literackim. 
Jako gatunek najcelniej oddający realia życia i funkcjonowania 
współczesnych nastolatków została opisana powieść dla dziewcząt. 
Ta odmiana powieści wywodząca się od powiastki dydaktyczno - 
moralizatorskiej oraz powieści sentymentalnej, przeszła w ostat-

                                                 
20 Kwiatkowska-Ratajczak M., Z perspektywy wartości o prozie dla dzieci i mło-

dzieży, Poznań 1994, s. 110. 
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nich dziesięcioleciach szczególne przemiany, które zaowocowały 
nowymi modelami fabularnymi.  

Ostatnia cześć artykułu poświęcona została powieść Mag-
da.doc autorstwa Marty Fox. Pozycja ta została przywołana ze 
względu na problematykę w niej zawartą. Powieść Marty Fox to 
historia nastoletniej Magdy, która w wieku 19 lat zostaje matką. 
Szczególne cechy osobowości bohaterki pomagają jej przezwycię-
żyć przeciwności losu, jakie stawia przed nią nowa sytuacja życio-
wa. Ten typ bohaterki literackiej można traktować jako wzorzec, 
mający skłonić czytelnika do refleksji oraz uświadomić mu wartość 
odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji swoich czynów.  

 
Summary 
The main topic of an article is a literary female character as a 

role model for a young reader. The article is divided into several 
subjects. First paragraphs describe youth problems, especially, 
emotional and physical changes during adolescence. An author 
shows threats connected with present teenagers based on statistics 
researches. The most significant problem is the too-early pregnancy 
of young females before school leaving. It is the most common 
danger and its consequences are damaging. 

The next part of the article focuses on a literary aspect. The 
author characterises a novel for girls as a literary genre which de-
scribes the factors of a teenager life in the best way. The novel type 
derives from a moral-didactic novel and a romantic novel. It has 
changed distinctly for last decades and has resulted in new plot 
models. 

The last part of the article is dedicated to the novel Magda.doc 
by Marty Fox. The problematic aspects of the book are connected 
with the main topic of the article. Marty Fox novel is the story of a 
teenage girl named Magda who becomes a mother when she is 19 
years old. Special attributes of her character support to overcome 
the adversities of a new life situation. The literary female character 
seems to be a role model which disposes a reader to consideration 
about her responsibility and the consequences of her decisions. 
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Anna Gagat-Matuła (UMCS) 

 
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko autorytetem dla młodzieży 

 
Wstęp 
W obecnych czasach rola autorytetu jest bardzo ważna. 

Współczesna młodzież stojąca u progu dorosłości potrzebuje pozy-
tywnych wzorów osobowych. Zwłaszcza, że coraz częściej mówi 
się o ich upadku. Media kreują wizerunek osób, których postępo-
wanie i system wartości nie zawsze jest godny naśladowania. Co-
raz częściej jest to obraz osoby bez kultury, wręcz wulgarnej, nie-
przestrzegającej zasad moralnych. Wizerunek ten przenika w psy-
chikę młodego człowieka i staje się źródłem naśladowania. Mło-
dzież ze względu na brak dojrzałości i krytycznego podejścia do 
faktów prezentowanych przez środki masowego przekazu, staje się 
grupą zagubioną i łatwo manipulowaną. Istnieje zatem obawa, że 
młody człowiek będzie przyjmował bez głębszej refleksji postępo-
wanie celebrytów, których życie nie jest zgodne z wartościami 
chrześcijańskimi. Ujawnia się więc sens prezentowania świadectw 
życia ludzi godnych naśladowania. 

 
1. Autorytet 
Samo pojęcie autorytet używane jest w codziennym życiu i 

posiada wiele znaczeń. W niniejszej pracy interesujące jest 
znaczenie autorytetu w kontekście wychowywania przyszłego 
pokolenia. Źródłosłów tego określenia pochodzi z języka 
łacińskiego auctoritas i oznacza: godność, powagę, znaczenie. W 
tym sensie autorytet definiujemy jako posiadanie wpływu, uznanie 
społeczne, prestiż osób lub instytucji, oparty na cenionych 
wartościach1. W psychologii autorytet przypisuje się konkretnej 
osobie, jego cechom i właściwościom, które posiada lub które się 

                                                 
1 Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię 

chrześcijańską, oprac. A. Podsiad, Z. Więckowski, Warszawa 1983, s. 33. 
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mu przypisuje2. W pedagogice zaś zwraca się szczególną uwagę na 
funkcję wychowawczą, którą pełni3 

Wyróżniamy się trzy podstawowe rodzaje autorytetów:  
• Autorytet merytoryczny - wynika z wysokiej oceny wiedzy 

lub umiejętności danej osoby w konkretnej dziedziny nauki oraz z 
tzw. mądrości życiowej, dotyczącej różnych aspektów życia indy-
widualnego i społecznego.  

• Autorytet moralny - uznaje się osoby lub instytucje, których 
działalność jest zgodna z ogólnie cenionymi wartościami moralny-
mi. Jeśli kogoś określa się mianem autorytetu moralnego, to zna-
czy, że osoba ta w swoim postępowaniu kieruje się zasadami spra-
wiedliwości, uczciwości i szacunkiem w stosunku do wszystkich 
ludzi.  

• Autorytet formalny - wynika z piastowania przez kogoś waż-
nej, cenionej społecznej funkcji, np. dyrektora instytucji. O jego randze 
stanowi m.in. prestiż osoby lub instytucji, która go powołuje4.  

Należy zaznaczyć, że autorytet moralny z pedagogicznego 
punktu widzenia jest najważniejszy w wychowaniu młodzieży. 
Budowany jest bowiem świadectwem życia. Rolą autorytetu jest 
wskazywanie, co jest właściwe w kontekście poznania rzeczywisto-
ści oraz zajmowanie stosownej do tego postawy, wyrażającej się we 
własnym działaniu, a poprzez to wpływa na innych ludzi, będąc 
dla nich inspiracją5 Papież Benedykt XVI, twierdzi, iż „wolność po-
trzebuje pomocy, potrzebuje asysty. W naprawdę rozumiejącym 
wychowaniu nie manipuluję dzieckiem, lecz staram się mu pozo-
stawić jego własny kształt i umożliwić mu jego własną drogę”6. 
Takim nauczycielem i przewodnikiem życia jest dla młodzieży bł. 
ks. Jerzy Popiełuszko. 
 

                                                 
2 L. Ferry, Zmierzch autorytetów, Forum 3(1998), s. 3. 
3 B. Marcińczyk, Autorytet wiadomy: geneza i funkcje regulacyjne, Katowice 1991, s. 64-65. 
4 R. Stoch, Autorytet i przywództwo, [w:] W. Szewczuk (red.), Encyklopedia 

psychologii, Warszawa 1998, s. 27. Por. A. Vališova, Problem autority ve wýchově, 
[w:] Pedagogika filozoficzna, t. 2: S. Sztobryn, M. Miksza (red.), Tradycja i 
współczesność wychowania, Kraków 2007, s. 287-289. 

5 B. Stanosz, „Bez Dogmatu” nr 46, za www.racjonalista.pl. 
6 Benedykt XVI, Bóg i świat, tłum. G. Sowiński, Kraków 2005, s. 125. 
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2. Świadectwo życia bł. ks. Jerzego Popiełuszko 
Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko (Alfons Popiełuszko 

swe imię zmienił na Jerzy 13 maja 1971 roku) urodził się 14 września 
1947 roku w małej miejscowości Okopy w województwie podlaskim. 
Jego rodzice Marianna i Władysław, prodzadzili gospodarstwo rolne. 
Został ochrzczony 16 września 1947 roku w kościele parafialnym pod 
wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli. Do 
Pierwszej Komunii Świętej przystąpił w 1956 roku. Będąc dzieckiem 
służył jako ministrant w kościele parafialnym w Suchowoli. W 1965 
ukończył Liceum Ogólnokształcące, zdał maturę i został przyjęty do 
Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Podczas studiów 
musiał odbyć dwuletnią służbę wojskową w specjalnej jednostce dla 
kleryków w Bartoszycach. Z tego okresu znany jest fakt mężnej posta-
wy Jerzego, który nie pozwolił odebrać sobie medalika i różańca, za co 
był szykanowany przez tamtejsze władze wojskowe7. 

28 maja 1972 roku z rąk Prymasa Polski ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego przyjął święcenia kapłańskie, za swą dewizę życiową 
przyjął słowa "Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył ra-
ny zbolałych serc". Następnie jako wikariusz rozpoczął posługę 
duszpasterską w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Ząb-
kach. Kolejno sprawował posługę w parafiach: pod wezwaniem 
Matki Bożej Królowej Polski w Aninie i pod wezwaniem Dzieciątka 
Jezus na Żoliborzu w Warszawie. W 1978 roku ksiądz Jerzy Popie-
łuszko został mianowany duszpasterzem średniego personelu me-
dycznego. Zamieszkał w rektoracie kościoła akademickiego św. 
Anny w Warszawie, gdzie na uczelni prowadził konwersatorium 
dla studentów medycyny. 20 maja 1980 roku został rezydentem w 
parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie 
proboszczem był ks. prałat Teofil Bogucki8 Tam rozpoczyna się bo-
haterska walka słowem w obronie prawdy i godności bliźniego. 

„Ta historia zaczyna się prosto. Sierpień, 1980 rok. Strajkuje Huta 
Warszawa – dziesięć tysięcy ludzi. Do prymasa Stefana Wyszyńskiego 
przychodzi kilku hutników. Proszą, by przysłał do zakładu duchownego. 

                                                 
7 G. Kowalczyk, http://kspopieluszko.blogspot.com/2011/03/ks-g-

kalwarczyk-zyciorys-bogosawionego.html (15.02.2014). 
8 http://zsprzeclaw.nazwa.pl/patron/biuletyn.pdf (15.02.2014). 
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Zbliża się niedziela, robotnicy chcą mszy św. Prymas zwraca się do swego 
kapelana ks. Bronisława Piaseckiego: »Poszukaj księdza«. Ksiądz Piasecki 
idzie do kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, któremu podlega 
Huta. Spotyka tam księdza Jerzego Popiełuszkę. Proponuje mu »hutniczą 
misję«. W niedzielę 31 sierpnia na głównym placu huty robotnicy wzno-
szą prowizoryczny ołtarz, stawiają krzyż. Gdy ksiądz przekracza bramę 
zakładu, klaszczą i płaczą ze wzruszenia. »Myślałem, że ktoś ważny idzie 
za mną« – wspominał potem ks. Jerzy. Tak wszedł do historii”9.  

Na kazania, które głosił przybywały tłumy. Starannie przygo-
towywał oprawę plastyczną liturgii, nawiązującą do ważnych 
rocznic narodowych i wielkich postaci historycznych. Potrafił bu-
dzić w sercach wiernych patriotyzm. W swych wystąpieniach od-
woływał się do Pisma św., papieża Jana Pawła II, prymasa Wy-
szyńskiego,a także poezji romantycznej, tekstów historycznych. 
Kazania były proste, ale dawały otuchę, siłę i wiarę w walkę o oj-
czyznę.  

(...) "W dużej mierze sami jesteśmy winni naszemu zniewoleniu, 
gdy ze strachu albo dla wygodnictwa akceptujemy zło, a nawet głosujemy 
na mechanizm jego działania. Jeśli z wygodnictwa czy lęku poprzemy me-
chanizm działania zła,, nie mamy wtedy prawa tego zła piętnować, bo my 
sami stajemy się jego twórcami i pomagamy je zalegalizować. Egzamin z 
męstwa zdali robotnicy w sierpniu 1980 roku, a wielu z nich zdaje go 
nadal. Okazali męstwo uczniowie szkoły w Miętnem, którzy odważnie 
stanęli w obronie krzyża Chrystusowego. Egzamin z męstwa zdali w 
ostatnim czasie nasi więzieni bracia, którzy nie wybrali wolności za cenę 
zdrady swoich i naszych ideałów. Niech na koniec będzie nam ostrzeże-
niem świadomość, że naród ginie, gdy brak mu męstwa, gdy oszukuje sie-
bie, mówiąc, że jest dobrze, gdy jest źle, gdy zadowala się tylko półpraw-
dami. Niech na co dzień towarzyszy nam świadomość, że żądając prawdy 
od innych, sami musimy żyć prawdą. żądając sprawiedliwości, sami mu-
simy być sprawiedliwi. Żądając odwagi i męstwa, sami musimy być na co 
dzień mężni i odważni"10. 

Od 25 listopada do 2 grudnia 1981 roku udzielał duchowego 
wsparcia, odprawiał Msze św. dla strajkujących studentów Wyższej 
                                                 

9 Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2002, nr 12, s. 56 
10 27 maja 1984 Tekst kazania http://zsprzeclaw.nazwa.pl/patron/biuletyn 

(16.02.2014). 
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Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie. Po rozbiciu strajku przez 
oddziały ZOMO wspierał nadal protestujących m.in. w Politechnice 
Warszawskiej. W noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku (wprowadzenie 
stanu wojennego) prowadził adorację przed obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej, która trafiła właśnie do kościoła św. Stanisława Kost-
ki. Ks. Jerzy po otrzymaniu wiadomości o pierwszych internowaniach 
zaczął organizować pomoc dla prześladowanych, uczestniczył w pro-
cesach aresztowanych, odprawiał w ich intencji Msze św.11 Od kwiet-
nia 1982 roku Służba Bezpieczeństwa umieściła księdza Popiełuszko na 
liście duchownych przeznaczonych do „likwidacji. Ostatnie dwa lata 
życia były pasmem nieustannego dręczenia – gróźb, przesłuchań, wul-
garnych anonimów i telefonów, prowokacji, aresztowań najbliższych 
przyjaciół12.  

Papież Jan Paweł II wiele razy mówił o świadectwie życia 
księdza Jerzego Popiełuszko. Podczas audiencji generalnej tymi 
słowami zwrócił się do wiernych: "Bądź z nami, Matko Chrystusa, 
przy mogiłach naszych rodziców, braci i sióstr, wychowawców i dobro-
czyńców. Bądź z nami przy mogile księdza Jerzego Popiełuszki, który stał 
się jakby zwornikiem tych wszystkich, co swe życie oddali za prawdę, za 
wolność, za sprawiedliwość. Przypominamy dzisiaj przed Tobą, Matko z 
Jasnej Góry, słowa tego kapłana: „Aby pozostać człowiekiem wolnym du-
chowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie, to dawanie świadectwa 
na zewnątrz, to przyznanie się do niej i upominanie się o nią w każdej 
sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy 
inną decyzją, taką czy inną ustawą"13.  

Wieczorem 9.10.1984 roku wracając samochodem z posługi 
duszpasterskiej w Bydgoszczy, został zatrzymany przez trzech 
funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Wydział do 
walki z Kościołem) i uprowadzony. Wydarzenie to miało miejsce 
na trasie w Górsku niedaleko Torunia. Kierowca ocalał - pan 
Waldemar Chrostowski, jedyny świadek bandyckiego porwania, 
skuty kajdankami, wyskoczył z pędzącego samochodu i 
niezwłocznie powiadomił władze kościelne i społeczeństwo o 
                                                 

11 Zob. tamże 
12 Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 10/2006, s. 106 
13 http://kspopieluszko.blogspot.com/2010/10/jan-pawe-ii-o-ks-jerzym-

2.html (16.02.2014) 
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dokonanym bezprawiu przez przedstawicieli władz 
komunistycznych. Nastało wówczas dziesięć dni modlitewnego 
oczekiwania w wielu świątyniach kraju, zwłaszcza w kościele św. 
Stanisława Kostki w Warszawie, na powrót kapłana. Niestety ciało 
ks. Jerzego Popiełuszki wyłowiła milicja w dniu 30.10.1984 roku ze 
sztucznego zbiornika wodnego przy tamie na Wiśle koło 
Włocławka. Pogrzeb, zgodnie z życzeniem rodziców i katolickiego 
społeczeństwa, odbył się w Warszawie 3.11.1984 roku. Ks. Jerzy 
Popiełuszko został pochowany w grobie przy kościele św. 
Stanisława Kostki. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył i 
okolicznościowe kazanie wygłosił kardynał Józef Glemp, prymas 
Polski. W pogrzebie uczestniczyło wielu biskupów, kilkuset 
kapłanów oraz kilkaset tysięcy wiernych z całego kraju14. 

W czasie trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny 14 czerwca 1987 
roku Ojciec Święty modlił się przy grobie księdza Jerzego i spo-
tykał się z jego rodzicami. Do Polaków podczas audiencji general-
nej. W lutym 2001 roku został zakończany czteroletni diecezjalny 
proces beatyfikacyjny księdza Jerzego Popiełuszki. Watykańska 
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała w 2002 roku dekret o 
ważności procesu beatyfikacyjnego. W 2003 roku otwarto drugi 
etap procesu beatyfikacyjnego15. 

 
3. Analiza badań własnych 
W celu zobrazowania opinii młodzieży na temat posiadania 

w dzisiejszych czasach autorytetu w styczniu 2014 roku przepro-
wadzone zostały badania. Zastosowano celowy dobór badanej 
grupy, metodą kuli śnieżnej. W badaniach wzięło udział 80 re-
spondentów. Kryteriami tego doboru dla grupy był :  

• Wiek 16-18 lat  
• Miejsce zamieszkania miasto (Lublin) 
W badaniach zastosowano kwestionariusz ankiety własnej 

konstrukcji. Narzędzie składało się z 6. pytań jednokrotnego lub 
wielokrotnego wyboru. Pytanie pierwsze miało zobrazować czy 

                                                 
14 http://kspopieluszko.blogspot.com/2011/03/ks-g-kalwarczyk-zyciorys-

bogosawionego.html (18.02.2014). 
15 Zob. tamże 
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współczesna młodzież potrzebuje autorytetu/ów, czy tez nie po-
trzebuje? 

Tabela 1.Czy młodzież potrzebuje autorytetu/ów, czy tez nie potrzebuje? 
Kategoria N % 

Zdecydowanie potrzebuje 44 55 
Raczej potrzebuje 24 30 

Raczej nie potrzebuje 4 5 
Nie potrzebuje 8 10 

Trudno powiedzieć 0 0 
 

Według 44 respondentów (55%) współczesna młodzież zdecy-
dowanie potrzebuje autorytetów, 24 badanych (30%) uważa, że adole-
scenci raczej potrzebują, tylko 4 osoby (5%) są zdania, że raczej nie 
potrzebują a 8 osób (10%) jest zdania, że nie potrzebują wzorców. Py-
tanie drugie miało ukazać czy w życiu badanych jest lub był ktoś, kto 
jest dla nich autorytetem. Stwierdza się, że najwięcej młodzieży – 64 
respondentów ( 80%) odpowiedziało, że posiada lub posiadało auto-
rytet. Odmienne zdanie w tej kwestii ma 16 osób (20%). 

 
Tabela 2. W życiu badanych jest lub był ktoś, kto jest dla nich autorytetem. 

Kategoria N % 
Tak 64 80 
Nie 16 20 

 
Pytanie trzecie dotyczyło kto jest dla badanych autorytetem. 
Tabela 3. Autorytetem jest: 

Kategoria N % 
Jan Paweł II 32 40 

Jerzy Popiełuszko 24 30 
Rodzice 4 5 

Nauczyciele 4 5 
Politycy 0 0 

Inne osoby 0 0 
 
Respondenci, którzy przyznali, że w ich życiu jest osoba 

uznawana przez nich za autorytet, najczęściej wymieniali Jana 
Pawła II (40%), co trzeci badany spośród deklarujących posiadanie 
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autorytetów (30%) wskazał postać Jerzego Popiełuszki jako tę, któ-
ra wywarła na jego życie wyjątkowy wpływ. W dalszej kolejności 
ankietowani wymieniali rodziców (5%), nauczycieli (5%), nikt z 
badanych nie wskazał żadnego polityka, ani innej osoby z życia 
publicznego. 

Pytanie czwarte i piąte kierowane było do badanych, dla któ-
rych bł. ks. Jerzy Popiełuszko jest autorytetem. 

 
Tabela 4. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko jest dla Ciebie autorytetem: 

Kategoria N % 

Żył w zgodzie z wartościami 
chrześcijańskimi 

12 50 

Był obrońcom wolności i godności 
człowieka 

8 35 

Był obrońcom prawdy 4 15 
 
 Starając się określić dlaczego ks. Jerzy Popiełuszko jest dla 

Ciebie autorytetem ankietowani stwierdzili, że żył w zgodzie z 
wartościami chrześcijańskimi – 12 osób (50%). Bronił wolności i 
godności człowieka - 8 osób (35%), stawał w obronie prawdy - 4 
osoby (15%).  

Pytanie piąte brzmiało: czy w życiu codziennym podejmujesz 
działania, które oparte są na systemie wartości Twojego autorytetu 
(bs. ks. Jerzego Popiełuszki)? 

 
Tabela 5. W życiu codziennym podejmujesz działania, które oparte 

są na systemie wartości Twojego autorytetu (bs. ks. Jerzego Popiełuszki)? 
Kategoria N % 

Tak 23 95 
Nie 0 0 

Trudno powiedzieć 1 5 
 
Ankietowani w pytaniu szóstym, które brzmiało dlaczego 

warto jest posiadać autorytet wskazywali następujące odpowiedzi : 
by nie popełniać błędów (40%), by móc się wzorować (35%), aby kierować 
się wartościami (15%), by bronić prawdy (10%). 
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Tabela 6.Warto posiadać autorytet: 
Kategoria  N % 
by nie popełniać błędów 32 40 
by móc się wzorować 28 35 
aby kierować się wartościami 12 15 
by bronić prawdy 8 10 

 
Podsumowanie 
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że młodzież do-

strzega potrzebę posiadania autorytetu (85%). Młodzi ludzie za 
swój autorytet najczęściej wymieniali Jana Pawła II (40%), księdza 
Jerzego Popiełuszko (30%), w dalszej kolejności ankietowani wy-
mieniali rodziców (5%), nauczycieli (5%), nikt z badanych nie 
wskazał żadnego polityka, ani innej osoby z życia publicznego. 
Wyniki badań CBOS również pokazują, iż badani mają potrzebę 
posiadania wzorca do naśladowania (74% badanych). Z kolei 
wśród osób, które uznane są za autorytety są rodzice (52%), Jana 
Pawła II (17%) oraz dziadkowie, małżonkowie, nauczyciele (poni-
żej 6%) i osoby życia publicznego zaledwie 4% badanych16. 

Korzystne dla rozwoju duchowego młodych ludzi jest to, że 
za autorytety uważają takie osoby jak: Jan Paweł II i ksiądz Jerzy 
Popiełuszko. Zastanawiające jest jednak to że żadna osoba z życia 
publicznego nie jest dla młodzieży przewodnikiem. Nie musi to 
być winą ich samych, ale tego, że coraz rzadziej można znaleźć 
wśród osób piastujących funkcje społeczne i będących w tzw. świe-
cie show biznesu, kogoś godnego naśladowania. Świadczy to także 
o tym, iż adolescenci potrafią krytycznie myśleć i kierują się w ży-
ciu wartościami chrześcijańskimi. Młodzież rzadko wskazywała 
rodziców jako swych przewodników, jest to bardzo smutne i być 
może jest to spowodowane zmianami jakie dokonują się obecnie w 
rodzinie. Coraz więcej ludzi wyjeżdża za granicę, doświadczając 
czasowej rozłąki z bliskimi.  

Niestety przeprowadzone badanie nie pozwalają na dogłębną 
analizę. Przytoczone wyniki są jedynie próbą udzielenia odpowie-
dzi na pytania i dostarczyły tylko fragmentu wiedzy. W przyszło-
                                                 

16 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_134_09.PDF 
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ści, warto poszerzyć badania nad zjawiskiem autorytetu wśród 
młodzieży.  

 
Wnioski 
W okresie komunizmu Kościół poddawany był nieustannej presji 

ideologicznej i partyjnemu zastraszaniu. Dla wiernych był ostoją 
prawdy i fundamentem budowy demokratycznej Polski. Bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko powinien być autorytetem moralnym dla współczesnej 
młodzieży. Postawa i świadectwo jego życia jest dowodem, że nadal 
mimo, iż żyjemy w wolnym kraju potrzebujemy przewodnika 
duchowego, obrońcy prawdy. Procesy globalizacji, chaos informacyjny, 
zakłamanie medialne, promowanie ideologii gender, a także 
szkalowanie Kościoła wymaga od młodych ludzi krytycyzmu i 
przykładu osób broniących wartości chrześcijańskich. W domu 
rodzinnym rodzice powinni mówić dzieciom o autorytetach 
moralnych. W szkole nauczyciele na lekcjach wychowczych powinni 
promować wartości chrześcijańskie, gdyż tylko one są prawdziwe, nie 
abstrakcyjne. Wyświetlenie w 2009 roku w kinach filmu "Popiełuszko. 
Wolność jest w nas" w reżyserii Rafała Wieczyńskiego, z pewnością 
przybliżyło młodym ludziom sylwetkę i czasy w jakich żył ksiądz 
Popiełuszko. Dobrym rozwiązaniem jest także promowanie poprzez 
nadanie imienia szkole. Jest to bowiem niezwykłe wydarzenie w życiu 
placówki. Młodzi ludzie poznają życiorys swego patrona, znają jego 
dokonania. Przykładem takich dobrych praktyk niech będzie 
stworzony hymn gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Przecławiu. 
Jest on śpiewany przez uczniów na każdej ważnej uroczystości. Hymn: 

"Być gotowym na wszystko 
I znać prawdy cenę 
Z ludźmi być bardzo blisko 
Być ich przyjacielem 
Prostotą żyć 
Jak ziarno być 
I żeby wydać owoc 
Trzeba pokornym być 
By pozostawić słowo 
Ref. Pokazał nam ksiądz Jerzy 
Jak mamy żyć i wierzyć 
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Jak siebie innym dać 
I jak pokonać strach 
By nie dać się zniewolić 
By razem być w niedoli 
By nie zamykać ust 
Gdy źle się dzieje tu 
Być gotowym na wszystko 
I mieć ufność w Panu 
Solidarność i bliskość 
Budować pomału 
Nie lękać się i wiedzieć, że 
Trzeba dalej walczyć 
I tak zwycięży prawość 
I tak zwycięży prawość 
Ref. Pokazał nam ksiądz Jerzy 
Jak mamy żyć i wierzyć 
Jak siebie innym dać 
I jak pokonać strach 
Jak mamy By nie dać się zniewolić 
By razem być w niedoli 
By nie zamykać ust 
Gdy źle się dzieje tu" 
 
Streszczenie 
Artykuł prezentuje sylwetkę bł. ks. Jerzego Popiełuszki jako 

przewodnika współczesnej młodzieży. Ukazana została rola autorytetu 
moralnego w wychowaniu młodych ludzi. W celu zobrazowania opinii 
młodzieży na temat posiadania w dzisiejszych czasach autorytetu 
przeprowadzone zostały badania. W badaniach wzięło udział 80 re-
spondentów. Okazało się, że młodzież dostrzega potrzebę posiadania 
autorytetu. Młodzi ludzie za swój autorytet najczęściej wymieniali Jana 
Pawła II, księdza Jerzego Popiełuszko, w dalszej kolejności ankietowani 
wymieniali rodziców i nauczycieli, nikt z badanych nie wskazał osoby 
z życia publicznego. 
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Summary 
Blessed priest Jerzy Popiełuszko authority for youth  
The article presents a live blessed priest Jerzego Popiełuszki 

as a spiritual guide. The essential was to show the role of moral 
authority in the education of young people. Thus, the main goal of 
the thesis was to show the opinions of youth about having authori-
ties. The thesis contains research prepared to its needs. The study 
involved 80 respondents. It was demonstrated that young people 
for their authority most frequently pointed: John Paul II, Jerzy 
Popiełuszko, subsequently parents and teachers. Nobody pointed 
people from public life. 
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Aldona Szałajko–Dydek (UPJP) 

 
Autorytet generał Roberta Baden-Powella – twórcy pedagogiki 

skautowej 
 

„Starajcie się zostawić ten świat 
 choć trochę lepszym, niż go zastaliście”. 

 
Wstęp 
Nie jest niczym nadzwyczajnym, że w takiej organizacji jak 

skauting jej założyciel generał Robert Baden-Powell (1857-1941) jest 
autorytetem przez cały okres jej działalności1. Nie jest też niczym 
wyjątkowym, że w tak trudnym okresie dla Rzeczypospolitej Pol-
skiej, jakim były zabory, polska młodzież potrzebowała autorytetu, 
który nauczył by ich nie tylko walczyć, ale przede wszystkim od-
nosić zwycięstwo. Walka, nieustanne podnoszenie się z porażek 
motywowała do postaw promowanych przez światowy skauting. 
Jego założyciel nie pozostawał złudzeń młodym ludziom: „Nie 
przypuszczacie nawet, jakoby ktokolwiek z nas, osiągając owo 
szczęście, nie miał nigdy żadnych trudności do zwalczenia. Wprost 
przeciwnie. Przyjemność przeciwstawienia się trudności, zniesienia 
bólów i przykrości, daje właśnie pełnię radości z ich pokonania. 
Nie spodziewajcie się, że życie wasze będzie usłane różami, nie 
byłoby zresztą zabawne, gdyby tak było”2. 

Początki Harcerstwa Polskiego datuje się na rok 19113, cho-
ciaż jest to rok w którym ziemie polskie są wciąż rozdarte między 
zaborcami. Początki te wiążą się ściśle z genealogią całości skautin-
gu, a łączą je postacie Andrzeja Małkowskiego i Olgi Drachanow-
skiej, później Małkowskiej, którzy bezpośrednio zetknęli się z zało-

                                                 
1 Por. J. Wojtyczka, Geneza skautingu i harcerstwa, [w:] (red.) A. Biedrzycka, Ojczy-

zna Nauka Cnota. Jubileuszowa wystawa harcerska 1910-2010, Kraków 2010, s. 49. 
2 R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, Warszawa 2010, s. 13. 
3 Por. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego 1910-1939, Warszawa 

1985; A. Gąsiorowski, Harcerstwo polskie na Warmii w latach 1920 - 1939, „Komu-
nikaty Mazursko – Warmińskie”, R. 1973, nr 4. 
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życielem całego ruchu skautowego z Generałem Robertem Baden-
Powellem4. Praca ma na celu ukazać w możliwie najlepszy sposób 
okoliczności powstania struktur oraz idei ruchu na świecie, ze 
szczególnym uwypukleniem specyfiki skautingu polski aby na tym 
tle ukazać autorytet założyciela, który jest nim do dziś. 

Ta specyfika Harcerstwa Polskiego, która aż do dzisiaj wy-
różnia nas spośród innych organizacji tego typu wiąże się bezpo-
średnio z naszą niełatwą historią i nieustanną walką o wolność i 
granice naszego państwa w okresie gdy idea ruchu budziła się do 
życia. Aby móc zrozumieć dzisiejszą organizację trzeba niewątpli-
wie poznać jej historię, zwłaszcza jej początki. Całość historii har-
cerstwa można podzielić na cztery etapy. Etapem pierwszym będą 
lata 1911 do 1939. Jest to etap tworzenia się struktur określonych 
przez statut5, nieustannie poprawiany, przez niestabilną sytuację 
polityczną w kraju i na świecie. Drugim etapem będzie druga woj-
na światowa, czyli lata 1939 do 19456. Jest to okres krótki, ale jakże 
bogaty w wydarzenia i osoby, które w Szarych Szeregach7 walczyły 
na wszystkich frontach tej strasznej wojny. Kolejny etap stanowi 
czas od zakończenia wojny do roku 19898. Jest to etap chaosu, roz-
łamów wewnętrznych na skutek współpracy niektórych instrukto-
rów z władzami Służb Bezpieczeństwa9. Etap, w którym znajduje-
my się dzisiaj, na progu stulecia polskiego skautingu rozpoczął się 
wraz z ustaleniem nowego statutu przy Obradach Okrągłego Sto-
łu10. Wyłoniły się wówczas dwie główne organizacje11, które dziś 

                                                 
4 Por. J. Wojtyczka, Geneza skautingu i harcerstwa, [w:] (Red.) A. Biedrzycka, Ojczy-

zna Nauka Cnota. Jubileuszowa wystawa harcerska 1910-2010, Kraków 2010, s. 57. 
5 Por. http://dokumenty.zhp.pl/1_strona_glowna-i._statut,_decyzje_zjazdowe.  
6 Por. T. Strzembosz, Szare Szeregi jako organizacja wychowawcza, Warsza-

wa 1984; W. Hausner, „Pojutrze” miało być inne (1944-1950), [w:] (Red.) A. Bie-
drzycka, Ojczyzna Nauka Cnota. Jubileuszowa wystawa harcerska 1910-2010, Kraków 
2010, s. 107-118. 

7 Harcerstwo w okresie II wojny światowej schodzi do podziemi i jest nazy-
wane Szarymi Szeregami. 

8 Por. J. Parzyński, Ruch harcerski Rzeczypospolitej 1983-1989, Kraków 1991. 
9 Por. W. Hausner, Harcówka to wspólnota. Z dziejów harcerstwa 1956-1980, [w:] 

(red.) A. Biedrzycka, Ojczyzna Nauka Cnota. Jubileuszowa wystawa harcerska 1910-
2010, Kraków 2010, s. 119-150. 

10 Por. http://www.wielkopolska.zhr.pl/files/statut_zhr.pdf 
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idą swoimi własnymi drogami i tworzą swoje historie, działają na-
tomiast metodyką skautową.  

W tej pracy zostanie szerzej potraktowany pierwszy etap historii 
harcerstwa z uwzględnieniem początków skautingu. Sięgniemy więc 
do roku 1899 i do postaci założyciela Generał Roberta Baden-Powella. 
Następnie zostaną przedstawieni polscy założyciele i okoliczności w 
jakich przyszło im tworzyć pierwsze drużyny i organizować pierwsze 
obozy. Na koniec skupimy się na ukazaniu autorytetu generała Na-
czelnego Skauta Świata, który swoją siłą i prawdziwością swojego cha-
rakteru zdołał przekonać młodych Polaków do tego, że potrafią zwy-
ciężyć, a następnie to zwycięstwo udźwignąć.  

 
1. Początki skautingu 
13 października 1899 roku wojska burskie dotarły pod Mafe-

king, brytyjska siedzibę wojskową, rozpoczęła się II wojna burska12. 
Liderem obrony Burów był Paulus Kruger, prezydent Transwalu. 
Przywódcą wojsk angielskich został słynny już wówczas pułkow-
nik Robert Baden-Powell. Brytyjska Kolonia Przylądkowa, Natal i 
Beczuana, przeciwko burskim Transwalu i Oranii13. Na zachodzie 
Niemiecka Afryka Zachodnia całkowicie neutralna. Już pod koniec 
lata rozpoczęły się przygotowania do wojny, której celem były zło-
ża złota i ropy naftowej14. Brytyjski zapał wiktoriański stanął prze-
ciwko burskiemu fanatyzmu religijnemu.  

Przewagę Brytyjczykom miały zapewniać wybudowane niedaw-
no linie kolejowe, które przewoziły broń i amunicję. Mafeking był ostat-
nią stacją tej linii15. Prezydent Kruger zażądał wycofania brytyjskiej armii 
z ich terenu, dał na to przedsięwzięcie zaledwie trzy dni. Nie było czasu 
na czekanie na wojska z Londynu, Baden-Powel był zmuszony zwer-

                                                                                                                         
11 Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) i Związek Harcerstwa Rzeczypospo-

litej (ZHR). Jest oczywiście również kilka pomniejszych organizacji działających 
metodyka skautową. 

12 Por. J. Wojtyczka, Geneza skautingu i harcerstwa, [w:] (Red.) A. Biedrzycka, Ojczy-
zna Nauka Cnota. Jubileuszowa wystawa harcerska 1910-2010, Kraków 2010, s. 51. 

13 Mapa w załączniku. 
14 Por. O. Fiedkiewicz(red.), Leksykon harcerstwa, Warszawa 1988, s. 12.  
15 Por. J. Wojtyczka, Geneza skautingu i harcerstwa, [w:] (Red.) A. Biedrzycka, Ojczy-

zna Nauka Cnota. Jubileuszowa wystawa harcerska 1910-2010, Kraków 2010, s. 50. 
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bować armie z miejscowych osadników. Anglicy byli perfekcyjnie przy-
gotowani do wojny, ale nie przewidzieli, że wojna przybierze charakter 
partyzancki, w takim wypadku nawet niewyszkoleni rekruci mogli się 
przydać, zwłaszcza tacy, którzy znali miejscowe zwyczaje i warunki. 
Wroga można było pokonać tylko sprytem i brawurą, tak też się stało. W 
Mafekingu było tylko 1200 żołnierzy, przeciwko 9 tysiącom16. Zaprowa-
dzenie wojskowej dyktatury i dyscypliny nawet w tych najmłodszych 
szeregach sprawiło, że fenomen Mafekingu zadziwia do dziś.  

Uformowane oddziały kadetów, w których skład wchodzili naj-
młodsi pozwoliło rozdzielić obowiązki zawłaszcza te drobne. Kadeci 
roznosili wiadomości, donosili amunicję na fronty, pełnili dzienne warty, 
przekradali się do obozu wroga, pomagali przy rannych17. Rozdzielenie 
poważnych obowiązków między młodych chłopców pokazało jak moż-
na wykorzystać energię potrzebną w każdym dniu. Wspólnymi siłami 
obronili Mafeking, po 217 dniach oblężenia, a po dwóch latach zwycię-
żyli wojnę. Baden-Powel stał się najmłodszym generałem jaki kiedykol-
wiek został mianowany w Wielkiej Brytanii, miła wówczas 46 lat. Wcze-
śniej wsławiła się jako zwycięzca w Afryce nad Zulusami18, znał miej-
scowe języki zwyczaje i mentalności, co zapewniało mu w wielu przy-
padkach zwycięstwo. 17 maja 1900 roku w dniu wyzwolenia Mafekingu 
powiedział: „Sądzę że kluczem do nowej metody wychowawczej jest 
skauting”19. Siedem lat później swoje myśli na ten temat zawarł w książ-
ce Skauting dla chłopców20 i rozpoczął pracę wychowawczą.  

 
2. Formowanie się metody skautowej 
W lipcu 1907 roku Baden-Powel zorganizował pierwszy obóz 

skautowy na Brytyjskiej wyspie Brownsea21. Swój system oparł na sa-
mowychowaniu i dążeniu za własnymi pragnieniami. Jako doświad-

                                                 
16 Por. tamże: s. 24. 
17 Por tamże, s. 50. 
18 W. Hansen, Wilk który nigdy nie śpi, pełne przygód życie lorda Baden-Powella, 

Warszawa 1992, s. 56. 
19 R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, Warszawa 1946, k. 9. 
20 Por. R. Baden Powell, Skauting dla chłopców, (Przeł.) A. Małkowski, 1910 

Lwów. (ang. Scouting for Boys). 
21 Por. J. Wojtyczka, Geneza skautingu i harcerstwa, [w:] (Red.) A. Biedrzycka, Ojczy-

zna Nauka Cnota. Jubileuszowa wystawa harcerska 1910-2010, Kraków 2010, s. 49. 
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czony wychowawca ubolewa, że w całej edukacji powtarzane są nieraz 
nieskuteczne schematy uczenia dzieci. Zadawał sobie pytania: „Czy nie 
można by obmyślić (…) czegoś w rodzaju prawdziwego wychowania, 
opartego na rozwoju wewnętrznej, gorącej chęci jednostki do pracy nad 
sobą, w miejsce przestarzałego narzucania masom automatycznego 
instruowania z zewnątrz? (…) Ruch skautowy pracuje za pomocą wy-
rażania się (…) pobudza samorozwój jednostki od wewnątrz. Celem 
skautingu jest przede wszystkim rozwijać osobisty charakter chłopca i 
inicjatywę”22. Kluczową rolę odgrywał podział na kilkuosobowe zastę-
py, ich dowódcami byli starsi koledzy23. Młodzież ćwiczyła się w za-
radności, spostrzegawczości, tropieniu, życiu w puszczy24. Wszystko 
miało być przygodą i codziennymi odkryciami fascynacji życia25. Po-
czucie, że są ważni i odpowiedzialni kształtowało ich charakter i umie-
jętności26. Właśnie to kształtowanie odpowiedzialności za powierzone 
zadania w młodym człowieku okazało się kluczem do sprawy o czym 
pisał sam założyciel: „Dawanie odpowiedzialności jest kluczem do 
powodzenia w pracy z chłopcami, specjalnie z chłopcami najdzikszymi 
i najtrudniejszymi. Musisz wykazać chłopcu swym postępowaniem, że 
uważasz go za istotę odpowiedzialną. Włóż nań jakiś obowiązek cza-
sowy czy stały i oczekuj od chłopca, że wykona ten obowiązek wiernie. 
Pozwól mu zrobić to na własny sposób, przyjdź mu z pomocą, jeżeli 
trzeba, ale w każdym razie pozostaw go w spokoju i okaż mu zaufanie, 
że zrobi, co w jego mocy”27. Naczelnymi zasadami były honor, odwa-
ga, uczciwość, lojalność, wytrzymałość, sformułowane w Prawo i Przy-
rzeczenie Skautowe28, które zobowiązywało na całe życie. Naczelne 
miejsce zajmowała również religia, celowo nie sprecyzowana konkret-
                                                 

22 R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, Warszawa 2010, s. 29-30. 
23 Por. R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, Warszawa 2010, s. 10. 
24 Por. T. Wyrwalski, Rozwój idei puszczańskiej w skautingu 1902-1939, Kraków 

1988, 27. 
25 Por. A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole, 

(Przeł.) B. Horosiewicz, Poznań 2002, s. 77-78. 
26 Por. Wąchała M., Program wychowywania z błękitnym niebem w tle – idea pusz-

czańska w harcerstwie krakowskim, [w:] (Red.) A. Biedrzycka, Ojczyzna Nauka Cnota. 
Jubileuszowa wystawa harcerska 1910-2010, Kraków 2010, s. 75-106. 

27 R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, Warszawa 2010, s. 67. 
28 Tekst Prawa i Przyrzeczenia Skautowego znajduje się na licznych stronach 

internetowych.  
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nie, by czerpać mogli wyznawcy religii z całego świata29. Sprawdzia-
nem miało być codzienne zdobywanie sprawności i praktycznych 
umiejętności. Wzorem stali się kadeci z Mafekingu. W Londynie odbył 
się pierwszy światowy zlot skautów pod nazwą Jamboree30, który od-
bywa się do dzisiaj każdego roku. 

Skauting dla chłopców okazał się bestsellerem, drużyny skau-
towe zaczęły powstawać we wszystkich krajach na świecie. Spo-
śród wielu pozycji książkowych, które wyszły spod piór założycie-
la na uwagę załgują jeszcze Wskazówki dla skautmistrzów31 oraz licz-
ne listy, odezwy i rozkazy formułowane przy różnych okazjach. Z 
czasem swoją działalność rozpoczęła również formacja żeńska, pod 
czujnym okiem żony generała Olave Baden-Powell32. Zastosowanie 
takich metod pedagogicznych na owe czasy były rewolucją i przy-
czyniły się do docenienia młodych ludzi i zwrócenia uwagi na ich 
rozwój już od najwcześniejszych lat. Idee skautowe przetrwały 
mimo załamania się światowego braterstwa w czasie dwóch wojen. 
Generał Robert Baden-Powell zmarł 8 stycznia 1941 roku w Afryce, 
w Kenii, ale jego idea przetrwała aż do dziś i rozniosła się na cały 
świat. Jego ciekawe przygody zostały spisane w książce Wilk, który 
nigdy nie śpi33. Książka ta w ciekawy sposób opisuje z humorem 
przeżycia, pomysły i przemyślenia założyciela skautingu34. 

 

                                                 
29 Artykuł o religii ideologii skautingu znajduje się w załączniku. Na ten te-

mat jest wiele dyskusji zarówno tych oficjalnych jak i tych swobodnych, niemal 
w każdym ruchu skautowym jest ona różnie rozumiana. 

30 Jest to słowo zaczerpnięte od plemienia Zulusów, które oznaczało pokojo-
we spotkanie wodzów. 

31 Por. R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, (Przeł.) S. Sedlaczka, 
Warszawa 1946. (Było to już drugie polskie wydanie). 

32 Por. A. Zawadzka, Gawędy o tych które przewodziły, Warszawa 1994. 
33 Por. W. Hansen, Wilk który nigdy nie śpi, pełne przygód życie lorda Baden-

Powella, Warszawa 1992. 
34 Przydomek „Wilk, który nigdy nie śpi” pochodzi z czasów gdy Generał 

Baden-Powell walczył w Afryce przeciwko Zulusom i otrzymał od nich taki 
przydomek. Opowieść te można znaleźć w książce biograficznej. 
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3. Początki Ruchu skautowego na ziemiach polskich 
Na polskich ziemiach skauting dotarł jako pierwszy do Lublina35. 

Tam zainteresowały się nim istniejące już organizacje, które stawiały 
sobie za cel odzyskanie niepodległości przez Polskę36. Wśród tych or-
ganizacji były zarówno jawne Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”37 
oraz Eleusis38, jak i te tajne gdzie przykładem może być organizacja 
„Zarzewie”39. W roku 1909 w dzienniku „Słowo Polskie” pojawiły się 
artykuły Edmunda Naganowskiego o nowym stylu wychowywania 
młodzieży. Do wszystkich wymienionych ruchów należał Andrzej 
Małkowski, wówczas bardzo aktywny student Politechniki Lwowskiej, 
który całe swoje życie poświęcił walce o Niepodległą Polskę. W roku 
1910 przetłumaczył książkę Generała Roberta Baden Powella Skauting 
dla chłopców na język polski i zafascynowany zawartymi tam wska-
zówkami rozpoczął starania o formowanie skautingu w Lublinie40.  

W marcu 1911 roku Andrzejowi Małkowskiemu udało się uzy-
skać poparcie Kazimierza Wyrzkowskiego naczelnika wyżej wspo-
mnianego „Sokoła” i do maja tego roku zdołał przeprowadzić pierw-
szy kurs instruktorski41. 21 maja 1911 roku powstała Komenda Drużyn 

                                                 
35 Por. J. Wojtyczka, Geneza skautingu i harcerstwa, [w:] (Red.) A. Biedrzycka, Ojczy-

zna Nauka Cnota. Jubileuszowa wystawa harcerska 1910-2010, Kraków 2010, s. 60. 
36 Por. O. Fiedkiewicz (Red.), Leksykon harcerstwa, Warszawa 1988, s. 36.  
37 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – było towarzystwem sportowym, 

działało na terenie trzech zaborów już od 1867 roku, z tym że na terenie Zaboru 
Rosyjskiego musiało działać tajnie. Hasłem, które przyświecało członkom orga-
nizacji było: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Towarzystwo cieszyło się dużym 
autorytetem moralnym i miało własne zaplecze finansowe. 

38 Eleusis – było organizacją jawną powstałą we Lwowie w 1902 roku. Za cel 
stawiało sobie walkę z nałogami zwłaszcza alkoholizmem. W tym celu promo-
wało wstrzemięźliwość od wszelkich używek. Za twórcę uważa się filozofa prof. 
Wincentego Lutosławskiego. Właśnie tutaj należy upatrywać się źródeł specy-
ficznego dziesiątego Prawa Harcerskiego o całkowitej abstynencji harcerzy ZHR. 
Por. J. Wojtyczka, Geneza skautingu i harcerstwa, [w:] (Red.) A. Biedrzycka, Ojczy-
zna Nauka Cnota. Jubileuszowa wystawa harcerska 1910-2010, Kraków 2010, s. 57. 

39 „Zarzewie” – było organizacją paramilitarną, głównym jej celem było „od-
zyskanie” jej członków. Walka prowadzona była na wszystkich poziomach od 
uszlachetniania moralnego członków, po bezpośrednie ćwiczenia fizyczne.  

40 Por. A. Kamiński, Andrzej Małkowski, Warszawa 1934, s. 32. 
41 Por. J. Wojtyczka, Geneza skautingu i harcerstwa, [w:] (Red.) A. Biedrzycka, Ojczy-

zna Nauka Cnota. Jubileuszowa wystawa harcerska 1910-2010, Kraków 2010, s. 60. 
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we Lwowie. W ten sposób powstała jawna skautowa organizacja, któ-
rej nieoficjalnym celem było odzyskanie niepodległości przez kształto-
wanie młodych ludzi metodą skautową i budzenie patriotyzmu. Zaraz 
na następny dzień Andrzej Małkowski wydał pierwszy rozkaz, w któ-
rym powoływał do życia cztery pierwsze drużyny42. Powstały wów-
czas trzy męskie drużyny i jedna żeńska, której drużynową została Ol-
ga Drahanowska, późniejsza żona Andrzeja. Olga uznawana jest za 
twórczynie całego żeńskiego pionu harcerstwa w Polsce43. Jeszcze tego 
samego roku odbył się pierwszy polski obóz w Kosowie44. 

Do I wojny światowej harcerstwo stało się narzędziem jawnej 
działalności młodzieżowej, pod której niewinnym szyldem kryły 
się organizacje paramilitarne i wojskowe. Wydawano w tym czasie 
czasopismo harcerskie „Skaut Pismo Młodzieży Polskiej”45. To na 
jego łamach pojawiła się pieśń Ignacego Kozielewskiego Wszystko 
co nasze Polsce oddamy, która później stała się hymnem46. Natomiast 
w roku 1913 zatwierdzono projekt Krzyża Harcerskiego, autorem 
którego był ksiądz Kazimierz Lutosławski. Przełomowym był jed-
nak rok 1912, ustanowiono wówczas regulaminy stopni47, drużyna 
Olgi wprowadziła hasło „Czuwaj!” jako pozdrowienie harcerskie 
aktualne do dziś, w miejsce skautowego hasła „Be Prepeared!”, au-
torstwa generała Roberta Baden-Powella48. I wojna światowa za-
hamował rozwój harcerstwa na terenie Lwowa, kolebką związku 
stała się Warszawa. 2 listopada 1916 roku odbył się tam tak zwany 
Zjazd Zjednoczeniowy, na którym powołano Związek Harcerstwa 

                                                 
42 Datę wydania pierwszego rozkazu uznaje się w Związku Harcerstwa Rze-

czypospolitej (ZHR) za datę powstania związku w przeciwieństwie do Związku 
Harcerstwa Polskiego (ZHP), gdzie datą tą jest rok 1910, czyli moment przetłu-
maczenia książki Roberta Baden-Powella na język polski. 

43 Por. J. Bielecki, Olga Małkowska – harcmistrzyni Rzeczypospolitej, Kraków 2008, 43. 
44 Por. A. Wasilewski, W obozie harcerskim. Urządzenia, zwyczaje, pokazy, 

Lwów, 1938. 
45 Por. J. Wojtyczka, Geneza skautingu i harcerstwa, [w:] (Red.) A. Biedrzycka, Ojczy-

zna Nauka Cnota. Jubileuszowa wystawa harcerska 1910-2010, Kraków 2010, s. 62. 
46 W ZHR jest nim do dziś. 
47 Por. J. Wojtyczka, Geneza skautingu i harcerstwa, [w:] (Red.) A. Biedrzycka, Ojczy-

zna Nauka Cnota. Jubileuszowa wystawa harcerska 1910-2010, Kraków 2010, s. 65. 
48 Por. M. F. Morawcowa, Biografia Olgi Drahonowskiej, "Harcerz Rzeczypospolitej" nr 

68, R. 1988, s. 13. 
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Polskiego, czyli organizację wspólną dla trzech zaborów oraz przy-
jęto wcześniej ustalone odznaki i symbolikę49. Organizacja działała 
jawnie przy powstałej Radzie Regencyjnej, jako organizacja mło-
dzieży szkolnej.  

Po wojnie harcerze brali udział w walce o polskie granice50, 
ponadto wykonywali również inne prace takie jak pomoc w służbie 
sanitarnej, łącznościowej, ochronie mostów, pomagali straży gra-
nicznej51. W wojnie w 1920 roku wszyscy harcerze brali udział w 
bezpośredniej walce w obronie Warszawy. Rok ten zakończył pro-
ces formowania się związku, w październiku odbył się I Walny 
Zjazd, na którym Przewodniczącym został Generał Józef Haller. W 
okresie tym organizacja była nieustannie przenoszona z rak do rąk, 
w zależności od partii politycznej, która akurat utrzymywała się 
przy władzy52. Uroczysty, symboliczny protektorat nad organizacją 
przejął Józef Piłsudski, a później podobnie czynili prezydenci II 
Rzeczypospolitej.  

 Czas do II wojny światowej jest czasem szczególnego rozwoju 
harcerstwa. Już na początku po uformowaniu do końca pionu harcerzy 
i harcerek53, rozwinął się pion zuchowy, którego twórcą był Aleksander 
Kamiński, wychowawca i pisarz licznych książek harcerskich, znany 
głównie jako autor szkolnej lektury Kamienie na szaniec54. W okresie tym 
wydawano czasopisma „Harcerz” oraz „Harcmistrz”55. Powstawały 
również i powstają nadal liczne publikacje harcerskie, przede wszyst-
kim o metodzie ruchu. Wiele z publikacji jest nasycona nieustannymi 
cytatami Naczelnego Skauta Świata, bo tak na całym świcie nazywany 

                                                 
49 Do lilijki dodano litery ONC, czyli „Ojczyzna, Nauka, Cnota”, hasło Filomatów i 

Filaretów. Por. Wąchała M., Dlaczego ONC, czyli o ideowej koncepcji wystawy z okazji stule-
cia harcerstwa krakowskiego, [w:] (Red.) A. Biedrzycka, Ojczyzna Nauka Cnota. Jubileuszo-
wa wystawa harcerska 1910-2010, Kraków 2010, s. 15-28. 

50 Około 6 tysięcy harcerzy. 
51 Około 15 tysięcy harcerzy. 
52 Por. M. Dołęgowska-Wysocka, Plamy na lilijce, Spory światopoglądowe w 

ZHP, Kraków 1932, s. 38. 
53 W roku 1921 organizacja żeńska oddzieliła się od męskiej, na jej czele sta-

nęła Maria Wocalewska.  
54 Por. A. Kamiński, Kamienie na szaniec, Warszawa 1999. 
55 Por. J. Wojtyczka, Geneza skautingu i harcerstwa, [w:] (Red.) A. Biedrzycka, Ojczy-

zna Nauka Cnota. Jubileuszowa wystawa harcerska 1910-2010, Kraków 2010, s. 57. 
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jest Generał Robert Baden-Powell56. W 1935 roku w lipcu odbył się zlot 
w Spale w rezydencji prezydenckiej z uroczystym udziałem prezyden-
ta Ignacego Mościckiego. Harcerstwo odpowiadało oczekiwaniom 
młodzieży tego czasu. Było organizacją nowoczesną, ze skuteczną me-
todą i co najważniejsze dostępną dla każdego. Szary mundur jednoczył 
nie tylko młodszych Polaków, ale również młodzież z licznych krajów 
w Europie, Ameryce Północnej i Afryce. 

 
4. Autorytet Naczelnego Skauta Świata 
Autorytet generała Roberta Baden – Powella przenikał przez 

całe struktury ruchów skautowych nie tylko w Polsce, ale też na 
całym świecie. Ze względu na historię polscy harcerze są mocno 
związani z patriotyzmem. Dwukrotna walka o niepodległość wyci-
snęła na naszym kraju szczególne piętno. Założyciel znany był nie 
tylko dzięki swojej specyficznej, rewolucyjnej jak na owe czasy me-
todzie57, ale również z osobistych talentów i osiągnięć. Podziwiany 
był za zasługi dla swojego kraju, za osobiste przymioty i uzdolnie-
nia. Zawsze powtarzał młodym ludziom, którzy go otaczali by w 
każdej sytuacji życiowej starali się jak najwięcej wyciągać dobra58. 
Jego najsłynniejszym cytatem powtarzanym nieustannie, aż do dzi-
siaj jest właśnie to byśmy starali się zostawić świat odrobinę lep-
szym niż go zastaliśmy. W swojej pedagogice jako jeden z nielicz-
nych przedstawicieli tego okresu doceniał dziecko takim jakie ono 
jest: „Chłopiec czy dziewczyna nie jest małym wydaniem mężczy-
zny czy kobiety ani ćwiartką czystego papieru, na której nauczyciel 
mógłby pisać, lecz każde dziecko ma swoje szczególne zaintereso-
wania, swój brak doświadczenia, zwykle tajemniczy stan duszy, 
który wymaga taktownej pomocy, zachęty, łagodzenia lub modyfi-
kowania, nawet przytłumiania”59. 

Wielki wódz skautowy na zawsze wywarł wpływ na mło-
dych ludziach, którzy dowiadują się o jego niezwykłych historiach. 
                                                 

56 Wystarczy sięgnąć do książek Ewy Grodeckiej, autorce wielu książek o tre-
ści metodycznej. W swoich publikacjach harcmistrzyni licznie cytuje założyciela 
ruchu. (Por. E.Grodecka, O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu, Warszawa 1998). 

57 Por. E. Grodecka, O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu, Warszawa 1998, s. 16. 
58 Por. tamże, s. 23. 
59 R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, Warszawa 2010, s. 47. 
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Na każdym etapie swojego życia był przekonany, że każdego mło-
dego człowieka można wychować na dojrzałego obywatela, który 
nie tylko będzie spełniał swoje obowiązki, ale będzie też posługi-
wał się ideą braterstwa i miłości60. Był pewien, że wszystko można 
osiągnąć pracą i wytrwałością. Nieustannie powtarzał drużyno-
wym: „niech chłopcy zrozumieją, że czystość jest rzeczą męską. 
Dajcie im pełnię zdrowych zajęć, a w ten sposób najlepiej pomoże-
cie im pozbyć się brudnych myśli i niewłaściwych nawyków”61. 
Wiedział, że młodym ludziom trzeba po prostu poświęcić czas i 
przekazać odpowiedzialne zajęcia, które z jednej strony nie przero-
sną ich możliwości, a z drugiej strony będą dla nich wyzwaniem62. 
Nie pomylił się w swojej ocenie świata, a jego myśli pedagogiczne 
są aktualne do dziś. 

Najwięcej słów kierował zawsze do skautmistrzów, drużyno-
wych, którzy mają bezpośredni wpływ na wychowywanie. Nieustan-
nie powtarzał, że wódz powinien uczyć przede wszystkim przykła-
dem63. Dokładnie nakreślił kim ma być drużynowy, wódz skautów64. 
W poetycki sposób napisała nieznana szwajcarska skautka o generale 
Robercie Baden-Powellu zwracając się do dziewcząt, które miały zostać 
drużynowymi w tak zwanej Drugiej Księdze Jaszczurki:  

„Będziesz Instruktorką, czy chcesz? 
Nie dziś może i nie jutro. 
Ale gdy nadejdzie ta godzina, kiedy Twoje życie będzie pro-

ste jak łodyga trzciny i proste jak śpiew skowronka. 
Instruktorka, drużynowa to nie ktoś, kto chce rozkazywać, 

kierować, imponować ktoś, kto zabrania lub pozwala, który gani 
lub chwali, kto nagradza lub karze. 

Instruktorka – to wódz, to coś innego, to coś więcej.. 
Wódz to jest ten, kto nie chcąc tego i nie wiedząc o tym, przy-

ciąga innych do siebie. 

                                                 
60 Por. R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, Warszawa 2010, s. 50. 
61 Por. tamże, s. 58. 
62 Por. tamże, s. 50. 
63 Por. tamże, s. 9. 
64 Por. E. Grodecka, O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu, Warszawa 1998, s. 60. 
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Ta, koło której przychodzi się usiąść; ta, której się słucha i za 
którą się idzie, ponieważ odkryło się, że w niej jest siła, której nic 
nie może zniszczyć; 

że jej życie jest proste i proste jest jej działanie; każdego dnia 
takie samo; 

proste jak spokojne spojrzenie, które zdaje się przechodzić z 
daleka i iść jeszcze dalej, aż do głębi sumień, aż po horyzont. 

Instruktorka – wódz… 
Jak dobrze byłoby mieć wodza wtedy, kiedy jest się zmęczonym. 
Kogoś, kto by myślał za nas, 
kto by decydował za nas i za kim by się tylko szło. 
Ale wodzowie są bardzo rzadko. 
- Ci przynajmniej, którym się siebie powierza. 
(…) 
Być wodzem, to nie znaczy zmieniać innych, żeby z nich zro-

bić to, czym się jest samemu, narzucając im własne myśli i działa-
nie, ścigając ich poleceniami przepisami. Być wodzem, to znaczy 
żyć życiem bardzo czystym w otwartym domu. 

Niech ci, którzy chcą przyjść, przyjdą i niech drzwi się nigdy 
nie zamykają ani okna, bo wódz żyje na oczach wszystkich, dla 
wszystkich, ze wszystkimi. 

Wódz wymaga wiele od siebie, ale tylko od siebie. 
Jest surowy dla siebie, łagodny dla innych. 
Wódz wie dobrze, że nie jest łatwo coś zrobić i że wszystko 

wymaga wysiłku. 
Wódz – to jest towarzysz, którego uznałaś za lepszego od sie-

bie i przy którym czujesz się lepszą, niż byłaś. 
Oto dlaczego go wybrałaś. 
Oto dlaczego mówisz: „mój wódz, moja drużynowa”65. 
Śmiało można powiedzieć, że sam był taką osobą i prowadził 

przez przykład. Do drużynowych pisał jak ma wyglądać ich osobista 
postawa w pracy wychowawczej, której się podejmują: „(…) druży-
nowy nie ma być ani nauczycielem, ani komendantem, ani pastorem, 
ani instruktorem. Wszystko czego potrzeba to zdolność radosnego 
współżycia z przyrodą, zdolność wnikania w ambicje chłopców i wy-

                                                 
65 „Jaszczurka”, Druga księga jaszczurki, Warszawa 1999, s. 48-49. 
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najdywania innych obywateli, którzy będą uczyć chłopców w pożą-
danych kierunkach, czy to będzie boksowanie czy gra na flecie, po-
znawanie przyrody czy mechanika. Drużynowy ma stanąć na stano-
wisku starszego brata, to znaczy ma patrzeć na rzeczy pod katem wi-
dzenia chłopca i prowadzić, i przodować, i budzić entuzjazm we wła-
ściwym kierunku. Oto wszystko”66. Świat zmieniał się na jego oczach, 
ale on starał się pozostać wciąż takim samym. Widział jak wiele zła 
czyha na młodych ludzi dokoła i że pokonać je można tylko wypra-
cowanym w sobie dobrem. Każdego roku skauci na całym świecie 
obchodzą Dzień Myśli Braterskiej, który przypada na 22 lutego. Data 
ta jest jednocześnie dniem urodzin założyciela myśli skautowej gene-
rała Roberta Baden-Powella. W dniu tym każdy harcerz i harcerka 
wymieniają się braterskim pozdrowieniem na wzór jaki zostawił im 
największy skautowy autorytet. 

Polska młodzież szukała silnego autorytetu w czasie gdy 
przyszłość ich kraju była zagrożona. Potrzebowała wówczas wo-
dza, który poprowadzi do zwycięstwa. Wychowawcy tego okresu 
wiedzieli, że nie wystarczy doprowadzić do zwycięstwa na polu 
walki, ale trzeba również zawalczyć o liczne zwycięstwa osobiste. 
Niekiedy nawet trzeba zwyciężyć samego siebie i swoje słabości. 
Nie jest niczym nadzwyczajnym, że obecnie najsilniejsze drużyny 
skautowe powstają w Afryce i w licznych krajach Trzeciego Świata 
na całym świecie. Niedługo i tej młodzieży przyjdzie stanąć do 
walki i walczyć o swoje prawa, o swoje rodziny, a niekiedy i god-
ność osobistą. 

 
Streszczenie 
 Generał Robert Baden-Powell stał się autorytetem dla skautów 

na całym świecie. Jako generał zasłynął wieloma zwycięstwami, 
zwłaszcza w Afryce. Jako najmłodszy generał Wielkiej Brytanii i słynny 
strateg postanowił jednak pod koniec swojego życia poświęcić się pra-
cy wychowawczej i pedagogicznej. Zasłynął nie tylko jako założyciel 
skautingu, organizacji która istnieje do dziś, ale przede wszystkim jako 
człowiek charakteru i wielka osobowość, na której można się wzoro-
wać. W artykule zostanie ukazana krótka historia powstania światowej 

                                                 
66 R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, Warszawa 2010, s. 42. 
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organizacji skautów, a następnie harcerstwa polskiego, aby na tym tle 
ukazać wyjątkowość postaci generał Roberta Baden-Powella. 

 
Summary 
General Robert Baden-Powell has become weight for boy 

scouts world-wide. As general has become famous victories many, 
especially in Africa. As youngest general of Great Britain and how-
ever, famous strategist near the end of life educational work decide 
devote and pedagogical. It has become famous as founder scouting, 
which really eats for today. There was person of character also and 
great personality. General Robert Baden-Powell is exemplar for 
other. Short history of revolt of organization of world boy scout 
and scout movement in Poland will be showed in article. We will 
show form of founder on background of history. 
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Joachim Popek (URz) 
 

Władysław hr. Rey – tyran czy autorytet?  
Zarys problematyki w świetle XIX wiecznych źródeł 

 
Wstęp 
Utrata własnej państwowości w 1772 r. pozbawiła szlachtę w sze-

rokim ujęciu wpływu na decyzje polityczne. Zamykała się więc w 
swych pałacach i folwarkach, zajmując się uprawą roli i surowiej do-
glądając swoich poddanych. Fakt likwidacji szeregu przywilejów szla-
checkich z punktu widzenia austriackiego był pierwszorzędnym i 
oczywistym procesem po dokonaniu zaboru. Stan który dzierżyłby tak 
rozległe uprawnienia i wolności stałby wyżej w hierarchii społecznej 
niż szlachta kraju zwycięskiego1.  

Szlachta galicyjska początkowo nie piastowała godności pu-
blicznych. Administracja składała się głównie z osób pochodzenia 
czeskiego bądź austriackiego. Wynikało to z kilku czynników. Po 
pierwsze, był to celowy zabieg germanizacyjny. Po drugie szlachta nie 
znała języka ani prawa austriackiego. Ponadto polskie tradycje repu-
blikańskie nie odpowiadały realiom absolutyzmu oświeconego. Dzia-
łania austriackie koncentrowały się również na próbie zmniejszenia 
autorytetu bogatej szlachty wobec podległej ludności włościańskiej. 
Kontrowersyjnym krokiem ku temu były reformy gospodarcze cesa-
rza Józefa II Habsburga. Mimo ograniczenia owych reform przez 
dwóch kolejnych cesarzy – Leopolda II i Franciszka II (I) – szlachta 
utraciła nieograniczoną samowole działań w stosunku do ludności 
chłopskiej. W dalszym ciągu jednak chłop był podporządkowany pa-
nu feudalnemu. Po pierwsze – osobiście, co wiązało się ze służbą w 
dworach i możliwością sprzedania go lub wydzierżawienia. Po dru-
gie gruntowo – przez co był przywiązany do ziemi bez możliwości 
decydowania o niej bez zgody szlachcica. Po trzecie sądowo – co z 

                                                 
1 W. Kalinka, Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim, [w:] Galicja od 

pierwszego rozbioru do wiosny ludów, oprac. M. Tyrowicz, Warszawa 1956, s. 35. 
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kolei wiązało się jurysdykcją patrymonialną i możliwością skazywa-
nia chłopów na kary cielesne lub więzienie2.  

Budzącym autorytet kontrastem dla biednych wsi i miaste-
czek galicyjskich były charakterystyczne pod względem rozwoju i 
znaczenia bogate dwory ziemiańskie czy pałace magnackie. Urzą-
dzano je na wzór francuskich rezydencji nie szczędząc ogromnych 
sum pieniędzy na ich budowę i utrzymanie. Najlepszym przykła-
dem są tu posiadłości Potockich w Łańcucie, Czartoryskich w Sie-
niawie, Reyów w Przecławiu czy Sanguszków w Gumniskach3. 

W niniejszych rozważaniach pragnę zobrazować postać XIX 
wiecznego ziemianina-magnata pod względem autorytetu, który re-
prezentował wśród podległej sobie ludności włościańskiej. Władysław 
Celestyn Apoloniusz hr. Rey urodził się 7 kwietnia 1817 r. w Weryni4. 
Był najmłodszym dzieckiem Kajetana hr. Reya z Przecławia. W linii 
prostej był potomkiem poety, pisarza Mikołaja Reya z Nagłowic. Osią-
gnąwszy stan pełnoletniości w wyniku kontraktu z 18 czerwca 1842 r. 
zawartego z Karolem Nitsche stał się właścicielem dóbr tabularnych 
Raniżów, w skład których wchodziły miejscowości Raniżów, kolonia 
niemiecka Ranischau, Staniszówka vel Staniszewskie, Zielonka, Mazu-
ry i Markowizna5. Majątek mieścił się w cyrkule rzeszowskim, guberni 
lwowskiej, zaś po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego 
w 1867 r. w powiecie kolbuszowskim6. Hrabia przez całe swoje życie 
był głęboko zaangażowany w działalność patriotyczną, niepodległo-
ściową i samorządową, dla której poświęcił swoje życie, majątek i 
zdrowie.  

                                                 
2 F. Bujak, Galicya, T. I, Lwów 1908, s. 165-166. 
3 S. Grodziski, Studia galicyjskie, Kraków 2007, s. 163-165. 
4 Datę urodzenia potwierdzają Księgi parafialne z Przecławia. Większość ge-

nealogii jednak przyjmuje błędną datę podając 03.04.1818 r. Zob.: Reyowie. Wspo-
mnienia XIX - XX w., oprac. J. Skrzypczak, Mielec 2009, s. 26; por.: S. Uruski, Ro-
dzina. Herbarz szlachty polskiej, T. XV, Warszawa 1931, s. 202; J. S. Dunin – Bor-
kowski, Almanach błękitny, Lwów 1908, s. 796-797; por.: T. Żychliński, Złota księga 
szlachty polskiej, T. XV, Poznań 1893, s. 128. 

5 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Księga Tabularna nr 16, Gmina katastralna 
Staniszewskie, l. wykazu hip. 139, l. 18455, pagina 120. 

6 K. Czemeryński, O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej, Lwów 1870, s. 129. 
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W badaniach nad biografią Władysława hr. Reya najwłaściwsza 
okazała się metoda indukcyjna gdzie opierałem się bezpośrednio na 
faktach źródłowych7. Do odkrycia z mroków historii postaci hrabiego 
nieocenione okazały się źródła zgromadzone w Centralnym Państwo-
wym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, Archiwum Pań-
stwowym w Rzeszowie oraz Archiwum Narodowym w Krakowie. 

Zasadnicza część niniejszego artykułu to próba znalezienia od-
powiedzi na pytanie czy wspomniany magnat-ziemianin był autoryte-
tem dla swojego otoczenia? Czy może tyranem? Próbując odnieść do 
tego problemu warto zastanowić się nad pojęciem autorytetu i pozycji 
magnatów w XIX wieku oraz przyjąć różne perspektywy. Szlachta pol-
ska w początkach XIX wieku nie prezentowała jednolitego obrazu. Na 
każdej płaszczyźnie zdarzały się przypadki skrajne, gdzie panowie 
ziemscy odznaczali się szczególnym okrucieństwem i bezwzględnością 
bądź usposobieniem łagodnym z dużą dozą człowieczeństwa8. Należy 
przy tym pamiętać, że normalną i w pełni akceptowaną kwestią była 
podległość patrymonialna oraz fakt, iż Dominia będące własnością 
magnacką pod względem zarządzania i stosowania prawa były bardzo 
autonomiczne. Od woli szlachcica uzależnionych było większość decy-
zji i wymagań wobec chłopów. Prócz najważniejszych decyzji pań-
stwowych, jak zakaz znoszenia pańszczyzny w określonych domi-
niach, radykalne zwiększanie jej czy narzucanie innych powinności, 
właściciele dóbr posiadali ogromną autonomię w gospodarowaniu 
oraz traktowaniu poddanych. Mogli więc budować swój autorytet wo-
bec ludności chłopskiej, wykazując konsekwentnie postawę człowie-
czeństwa i humanitarnego traktowania, lub bez umiaru podnosić po-
winności, ograniczać wolność włościan czy stosować okrutne kary cie-
lesne. W znacznej mierze efektem nieodpowiedniego traktowania lud-
ności włościańskiej przez szlachtę i magnaterię w Galicji była tzw. Ra-
bacja galicyjska z 1846 r. Wydarzenia, które rozegrały się w owym cza-
sie nie mogą być jednak odbierane oraz interpretowane jako jedyna 
konsekwencja nieumiejętnej polityki szlacheckiej.  

                                                 
7 B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Poznań 1963, s. 100. 
8 K. Leliwa-Słotwiński, Katechizm poddanych galicyjskich o prawach i powinno-

ściach ich względem rządu, dworu i samych siebie, [w:] Galicja od pierwszego rozbioru 
do wiosny ludów, oprac. M. Tyrowicz, Warszawa 1956, s. 22. 
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O autorytecie magnata wśród ludności włościańskiej decy-
dowało również wiele innych czynników. Przez sam fakt bycia no-
bilitowanym i posiadania dóbr ziemskich był on traktowany jako 
osoba mająca duży autorytet, bowiem to od jego woli uzależniony 
był standard i jakość życia rodzin chłopskich. Szlachcic umiał czy-
tać, pisać, często posiadał wysokie wykształcenie, wyróżniał go 
bogaty ubiór oraz niewątpliwie standard miejsca zamieszkania. 

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, warto przyjrzeć się po-
stawie którą reprezentował Władysław hr. Rey. Nabywając dobra 
Raniżów w 1842 r. miał 25 lat i stał się ich właścicielem na niespeł-
na 409. W tym okresie majątek ziemski był podstawowym i głów-
nym źródłem jego dochodu. Wypisy z ksiąg tabularnych, odpisy 
wierzytelne w zbiorach dokumentów Państwowego Biura Nota-
rialnego w Rzeszowie10 oraz akta c. k. notariuszy z Kolbuszowej i 
Sokołowa11, świadczą o jego ciągłej aktywności ziemiańskiej. Za-
wierał w formie aktów notarialnych kontrakty kupna i sprzedaży, 
umowy najmu, dzierżawy, zaciągał pożyczki, wydawał pełnomoc-
nictwa, wykonywał cesje czy ewikcje. W przeciwieństwie do swych 
sąsiadów usposobionych bardziej pozytywistycznie, fakty z pro-
wadzenia działalności gospodarczej rodzą obraz ówczesnego ma-
gnata, tkwiącego jeszcze duszą i sercem w epoce romantyzmu.  

Posiadłość Hrabiego w pięciu gminach katastralnych składała 
się z 648 morgów pola ornego co dawało 372 hektary i 90 arów, 161 
morgów łąk i ogrodów w przeliczeniu 92 hektary i 64 ary, 87 mor-
gów pastwisk co dawało 50 hektarów i 6 arów, 2867 morgów lasu 
co dawało 1649 hektarów i 84 ary oraz 4 stawy rybne. Cały majątek 
wynosił 3763 morgów co w przeliczeniu wynosiło 2165 hektarów 
oraz 45 arów12. 

                                                 
9 K. Czemeryński, O dobrach…, s. 129-131. 
10 Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Państwowe Biuro Notarialne w Rze-

szowie, nr z. 779, sygn 125-130.  
11 Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta notariuszy miasta Sokołowa, c. 

k. notariusz Albert Kiernik, nr z. 1056, sygn. 1-10. 
12 Zsumowana powierzchnia tabularna Władysława hr. Reya w Dominium Rani-

żów została opracowana na podstawie Ksiąg Tabularnych z Wydziału Ksiąg Wieczys-
tych Sądu Rejonowego w Rzeszowie oraz statystyk urzędowych. Patrz: Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie, Księga Tabularna nr 16, Sąd powiatowy w Sokołowie, Gminy katastral-
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W pięciu dużych wsiach pod zwierzchnością patrymonialną hra-
biego w pierwszej połowie XIX wieku znajdowało się około 4 tys. miesz-
kańców, którzy zobowiązani byli do odrabiania pańszczyzny oraz wy-
konywania wszelkich powinności wobec dworu13. Obraz polityki wło-
ściańskiej hrabiego Reya w sposób dokładny charakteryzują relacje lud-
ności chłopskiej. Zostały one spisane w latach 1846-1847 w sądzie kry-
minalnym w Rzeszowie w czasie procesu Władysława hr. Reya oskar-
żonego o organizację i udział w powstaniu 1846 r. W sumie przesłucha-
no około trzydziestu mężczyzn, którzy w swoich wypowiedziach cha-
rakteryzowali kontakty hrabiego z ludnością włościańską. Mając za pod-
stawę źródła archiwalne, wydarzenia z życia hrabiego rodzą obraz 
człowieka głęboko angażującego się w sprawy patriotyczne, był on bo-
wiem jednym z głównych organizatorów oddziałów powstańczych w 
1846 r. mających zdobyć garnizon austriacki w Rzeszowie. Ów obraz 
jednak wyłania również postać, która mimo zasług dla ratowania ojczy-
zny, dał się poznać jako ten surowy, chwilami bezwzględny i ostatecznie 
znienawidzony przez część włościan, którzy bez skrupułów pobili go i 
przekazali władzom austriackim w Rzeszowie14. 

Działalność biurokracji austriackiej w tłumieniu powstania i 
wyłapywania szlachty rękoma nieświadomych chłopów osiągnęła 
zakładany skutek. Ludność włościańska, mająca przyzwolenie 
władz państwowych napadała na dwory, wyłapywała spiskowców 
przekazując ich żywych lub martwych do urzędów cyrkularnych. 
Tak było również w przypadku osoby Władysława hr. Reya. Z 
przesłuchania jednego z mieszkańców Dominium Raniżowa, 
uczestniczącego w obławie na hrabiego wynika, że na rozkaz 
urzędnika cyrkularnego chłopi mieli schwytać i odstawić do Cyr-
kułu buntowników. Cytując jednego z nich: „- W miesiącu lutym 
tego roku jakoś w tym tygodniu jak popielcowa środa, bliżej czas 

                                                                                                                         
ne Staniszewskie, l. wykazu hip. 139, Raniżów, l. wykazu hip. 163, Zielonka, l. wykazu 
hip. 165, Mazury, l. wykazu hip. 292, Markowizna, l. wykazu hip. 175; Skorowidz 
wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkim Księ-
stwem Krakowskim, Lwów 1868; s. 129, 179, 181, 207, 275.  

13 Tamże.  
14 Akta śledcze przeciwko Władysławowi hr. Reyowi oskarżonego o organi-

zację powstania w 1846 r. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy 
we Lwowie, Sąd Krajowy we Lwowie, Fond 152, opis 2, sprawa 5708. 
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oznaczyć nie mogę, przyjechał Urzędnik Cyrkularny do Raniżowa i 
dał rozkaz urzędnikowi Gromadzkiemu aby brać buntowników, 
gdzie którego znajdzie i zaraz odstawić do Cyrkułu. W skutek tego 
rozkazu Urzędnik Gromadzki ze Staniszewskiego, Zielonki i z Ma-
zurów zaraz tego samego dnia z chłopami między którymi i ja 
znajdowałem się, poszedł do Korczowisk gdzie wzięliśmy ekono-
ma Morykonia, leśniczego Bartoszyńskiego, Karbownika i jego sy-
na, (…) I pytaliśmy się ekonoma gdzie hrabia Rey, na co ten odpo-
wiedział że jest w lesie za Korczowiskami. Dał nam zaraz ze dworu 
chłopa (…), który nam miał pokazać miejsce w którym hrabia Rey 
ukrywał się. My więc poszli z tym chłopem (…) do lasu i ten nas 
zaprowadził na to miejsce gdzie hrabia Rey miał swoje legowisko 
w sianie. Ja podszedłem naprzód i kawałek do tego legowiska w 
krzakach spostrzegłem hrabiego Reya po chłopsku ubranego, bo 
miał czarną obdartą magierkę na głowie, na sobie kożuch, torbę 
skurzaną, i proste buty. A koło niego leżała sukmana. Miał także 
jedną strzelbę pojedynke która była nabita jak mi się zdaje śrótem 
grubym. Był w ten czas hrabia Rey przelękniony ale nie uciekał 
bom zaraz jakom go dostrzegł wołałem na niego żeby szedł z nami 
i krzyknąłem także na chłopów na co oni zaraz za mną na to miej-
sce skoczyli i zatrzymanego przeze mnie hrabiego Reya zaraz wzię-
li i do Raniżowa poprowadzili związawszy mu ręce (…). Po drodze 
prosił się aby mu trochę ręce popuścić i go nie bić bo chłop (…) z 
Zielonki sztwiknął go zaraz kolbą od strzelby. W Raniżowie za-
prowadziliśmy go do karczmy i postawiwszy koło niego warte zo-
stawiliśmy go tam przez noc. A na drugi dzień zawieźliśmy go na jego 
wozie tu do Rzeszowa do Cyrkułu”15.  

Relacje innych uczestników obławy na hrabiego Reya, po-
twierdzają również informacje, że ten proponował im pieniądze za 
zwrócenie wolności. A było to 500 złotych reńskich co na ówczesne 
czasy stanowiło ogromną kwotę, sześć złotych pierścieni i jeden 
złoty zegarek. Chłopi mimo proponowanych drogocennych rzeczy, 
nie okazali mu litości. Dotkliwie go pobili i odstawili do więzienia 
przyjmując skromną nagrodę 50 złotych reńskich. Na pytanie pro-
kuratora dlaczego hrabiego zapłacił, inny świadek odpowiedział, 

                                                 
15 Tamże, sprawa 5733. 
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że: „Hrabiego Reya dlatego uważaliśmy za buntownika ponieważ 
w tych rozruchach powszechnie mówiono że on ma także do buntu 
należeć i ponieważ się podczas tych rozruchów w lesie ukrywał”16.  

Relacje kolejnych świadków potwierdza Józef Wawel-Louis cytu-
jąc zapiski urzędnika cyrkularnego w Rzeszowie, który podaje, że: „Z 
trudem dostaje się do domu, lecz dwór zastaje pełen chłopstwa, więc 
ucieka do lasu i do leśniczego w Zembrzy, gdzie o 10 w nocy przebywa. 
Następnie chroni się do Korczowiska, do leśniczego Antoniego Korze-
niowskiego, lecz i tam niebezpieczny. „Czerniawa” (tak zwano wówczas 
rozjuszony tłum chłopstwa) wszędzie się pokazuje. Z Miłocina przebiera 
się za chłopa, koloniście ofiarowuje 100 złr. by go do Rzeszowa powiózł. 
Kolonista się boi, wszędzie go szukają. 23 lutego przebywa na strychu, 
ukryty w sianie jako chłop. Nie czując się pewny 24 lutego ucieka do lasu 
i siedzi w krzakach zmarznięty cały. 25 lutego chłopi Józef Bakaj i An-
drzej Pomykała po południu tam go wytropili i łapią (bo wieść rozsze-
rzona, że za jego głowę w cyrkule zapłacą 50 złr. Chce im uciec, strzelić, 
broń zamknięta, Ofiarowuje im okup: zegarek, pierścionek, 20 i 500 złr. 
nic nie pomaga. Odstawiają go później wieczorem do karczmy w Rani-
żowie (gdzie miał mieć stłuczoną lewą nogę), następnie do Rzeszowa, 
gdzie go rewiduje chirurg”17. 

Wreszcie sam Władysław hr. Rey przytacza podobną historię 
w swoich wspomnieniach z nieco większymi szczegółami. Jak po-
dają Pamiętniki rodziny Reyów: „Około 10.00 godziny rano usły-
szał, że cale gromady chłopów urządzają na niego obławę. Musieli 
znaleźć ślad jego, a po nawoływaniu poznał, że go otoczyli i to koło 
coraz bardziej, się zacieśniało. Jeden z goniących szedł wprost za 
nim i poznał stryj w nim Wojtka, swego dawnego strzelca. On też 
pierwszy dostrzegł leżącego na ziemi stryja i narobiwszy krzyku, 
chwycił go za piersi. Stryj miał przy sobie woreczek dukatów, więc 
jedną ręką podał mu go a drugą chwycił go silnie za dłonie, mó-
wiąc: - Masz 50 dukatów, ale jak nie obronisz mnie, to powiem żeś 
je zabrał, to ci chłopi nie tylko dukaty odbiorą, ale cie jeszcze ubiją. 
Wojtek chciwszy za pieniądze, pojął wartość 50 dukatów i wszyst-

                                                 
16 Tamże.  
17 J. Wawel-Louis, Pokłosie polskie historyczno literackie, [w:] J. Sieradzki, Cz. 

Wycech, Rok 1846 w Galicji, Warszawa 1958, s. 53. 
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ko przyrzekł. Z okrzykiem triumfu nadbiegło chłopstwo i Wojtek 
musiał go bronić od pierwszego impetu. Stryjowi przyszła szczę-
śliwa myśl, zawołał do zbójców: - Zabijcie mnie, jeżeli chcecie ale 
nie odstawiajcie do cyrkułu. Na to Wojtek krzyknął: - Nie zabijać, 
ale wieść go właśnie do cyrkułu, to nam za niego dużo zapłacą, bo 
przecież on najpierwszy uzbroił nas, 40 strzelców przeciwko rzą-
dowi. Zaczęła się tłumna narada, ale w końcu uznano cyrkuł za 
najlepszy, a że rany w nogach nie dozwalały stryjowi nie tylko iść 
ale podnieść się, przeto sprowadzono saneczki, rzucono w nie ran-
nego i z pełnym tryumfem wieziono go przez Raniżów”18. 

Relacje trzech stron – chłopów, biurokracji austriackiej i sa-
mego hrabiego – potwierdzają stosunki w jakich znajdował się ze 
swoją ludnością poddańczą. Czy był autorytetem i panem który 
dba o swoich poddanych? Czy może tyranem, któremu nie okaza-
no litości?  

Biorąc pod uwagę inne oblicza i fascynujące epizody z życia 
hrabiego nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Głębsze badania 
nad jego biografią doprowadziły do niebywałych rezultatów. Wraz 
z żoną - baronową Marią Brunicką i częścią pobliskiej magnaterii – 
zainicjował utworzenie w Rzeszowie Towarzystwa Dam Dobro-
czynności, które miało na celu podnoszenie poczucia narodowego, 
walkę z hazardem karcianym, pojedynkami, tworzenie szkółek 
wiejskich i propagowanie ludzkiego obchodzenia się z chłopami. 
Czyniono to za pomocą przedstawień teatralnych, koncertów i ba-
lów dobroczynnych. Na tego typu uroczystościach prowadzona 
była składka na różnorakie cele, np. dla poszkodowanych w czasie 
klęsk żywiołowych oraz na zakładanie szkółek wiejskich, które sta-
nowiły skuteczny oręż w walce z analfabetyzmem, a także dawały 
możliwość budowania poczucia narodowego wśród chłopów. Ma-
jąc pochodzenie magnackie baronowa reprezentowała poglądy 
humanitarnego obchodzenia się z chłopami oraz podnoszenia sta-
tusu materialnego wsi, co często kolidowało z przekonaniami dużej 
części stanu szlacheckiego. Również jej mąż, Władysław popierał 
ową działalność, czego wyrazem było samowolne zniesienie 
pańszczyzny i stosunku poddańczego w jego dobrach zaraz przed 

                                                 
18 Reyowie. Wspomnienia…, s. 109-111. 
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wybuchem powstania w 1846 r. Wymienione posunięcia były rze-
czą niebywałą wśród szlachty i na tyle dużym zaskoczeniem dla 
chłopów, że nie zostały przyjęte poważnie a wręcz przeciwnie - 
wrogo19.  

Podsumowując wydarzenia z życia hrabiego, nie można uści-
ślić konkluzji i przypisać mu wyłącznie cech szanowanego autory-
tetu jak również surowego tyrana. Zaprezentowany zarys materia-
łów historiograficznych i różnorakie perspektywy oglądu postaci 
Władysława hr. Reya, nie dają jednoznacznych wniosków. Nie spo-
sób ocenić syntetycznie poszczególne działania i wątki biograficz-
ne. Przedstawione materiały mogą jedynie dowodzić istnienia 
sprzeczności charakteru magnata z Raniżowa, z tym samym otwie-
ra dalsze możliwości badawcze pozostawiając ciągły niedosyt. 

 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł został poświęcony charakterystyce postaci 

Władysława hrabiego Reya z dwóch perspektyw – tyrana i autory-
tetu. Wybrane aspekty życia hrabiego zobrazowane zostały w świe-
tle źródeł archiwalnych, świadcząc tym samym o różnorodności 
postrzegania go. Dotyczą one Rabacji Galicyjskiej z 1846 r. oraz or-
ganizowanego powstania antyaustriackiego na terenie Rzeszowa i 
roli jaką w nich odegrał. Przedstawiony problem stanowi jedynie 
próbę syntezy nad uznaniem Władysława hr Reya jako autorytetu 
lub tyrana.  

 
Summary 

Count Wladyslaw Rey - tyrant or authority? An outline of the is-
sues in the light of XIXthcenturysources 

This article is devoted to the characteristics of the Count 
Wladyslaw Rey from two perspectives - the tyrant and authority. 
Selected aspects of the count’s life were shown in the light of archi-
val sources, thus providing the diversity of perception. They con-
cern 1846 Galician Rabacjaand organizing the creation of anti-
austrian uprising in Rzeszow and the role they played. The present 

                                                 
19 J. Popek, Miejsce i rola bohaterów regionalnych w wychowaniu patriotycznym, 

[w;] Wychowywać ale jak?, E. Juśko, M. Borys (red.), Tarnów 2012, s. 164-165. 
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problem is merely an attempt to recognize of Count Wladyslaw 
Rey as an authority or a tyrant. 
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Joanna Linetty (UAM) 

 
Rola autorytetu w naukach o przeszłości 

 
Wstęp 
Problematyka niniejszego artykułu dotyczy „autorytetów” w 

naukach o przeszłości. Zamiarem była analiza wpływu autoryte-
tów na działalność naukową oraz społeczną. Praca dotyczyć będzie 
powojennego środowiska akademickiego Poznania, jednakże ogra-
niczonego do uczonych z zakresu nauk historycznych (w szczegól-
ności historia i archeologia), skupionych wokół Uniwersytetu Po-
znańskiego. W środowisku tym najwyraźniejsze są tradycje endec-
kie. Najważniejszymi postaciami owego środowiska są prof. Adam 
Skałkowski, prof. Kazimierz Tymieniecki, prof. Józef Kostrzewski. 
Byli oni nie tylko szanowani na gruncie naukowym, oraz społecz-
nym. Autorytetem od dawna zostawały postacie, które darzono 
wielkim szacunkiem, i były wzorem do naśladowania. Autorytet w 
obszarze dziedziny nauk o przeszłości odgrywa istotną rolę. Na-
ukowiec, wykładowca może pełnić rolę autorytetu w różnych 
aspektach i obszarach. Pojęcie autorytetu można różnie zdefinio-
wać, na potrzeby artykułu: autorytet „traktowany jest jako wzór i 
kompetencji wychowawców, który oddziałowuje na wychowanków. Prze-
kazuje im wiedzę, postawy, wartości i formowania określonych umiejętno-
ści.” Spośród absolwentów szkół w większość osób wskazuje na-
uczyciela, który był autorytetem pedagogicznym. Wydaje się, że 
trudniejszą drogę do pozostania autorytetem jest w środowisku 
naukowym, gdzie spotykamy się z dojrzałymi emocjonalnie ludźmi 
i w pełni ukształtowanymi. Wiele znanych jest przykładów nad-
miernego zawierzenia autorytetom. Najbardziej znanym przykła-
dem są kamienie mikorzyńskie.  

Grono omawianych naukowców kształtowało idee myśli za-
chodniej, tworzyło nowe kierunki badań naukowych. Nie poprzesta-
wali na działalności naukowej, angażowali się w organizacjach, stowa-
rzyszeniach nie tylko o zasięgu lokalnym, ale również ogólnopolskim, 
a nawet światowym. Zaangażowanie się w obu aspektach (społecz-
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nym, naukowym) w okresie międzywojennym oznaczało często dla 
omawianych przeze mnie profesorów popularność, i powszechny sza-
cunek. Byli autorytetami na których spoglądali studenci, dzieci, działa-
cze polityczni. W okresie II wojny światowej Józef Kostrzewski mógł 
liczyć na pomoc sowich wychowanków, Kazimierz Tymieniecki został 
wypuszczony z Fortu VII po wstawiennictwie swoich studentów, któ-
rzy byli Niemcami.  

 
1. Środowisko Poznańskich naukowców 
Powstanie Uniwersytetu w Poznaniu przyczyniło się do 

kształcenia polskiej inteligencji w okresie międzywojennym. Był 
istotnym ośrodkiem kształtowania się myśli, poglądów wśród po-
znańskich studentów. Główna inicjatywa w powołaniu Uniwersy-
tetu należała do Heliodora Święcickiego, wspomaganego przez M. 
Sobieskiego i J. Kostrzewskiego, twórcę poznańskiej szkoły arche-
ologicznej. Rola tego ostatniego w organizacji Uniwersytetu wpły-
nęła również na szybkie powołanie Katedry Prehistorycznej1 (data 
powstania 30. I. 1919r). Grupę tworzącą kadrę akademicką na Wy-
dziale Filozoficznym stanowili Święcicki, Sobeski, Kostrzewski i 
Kozierowski2. Początkowo uniwersytet nosił nazwę Wszechnica 
Piastowska, która została zmieniona uchwałą senatu 24 czerwca 
1920 roku na Uniwersytet Poznański. Wśród kadry akademickiej 
znajdowali się wybitni uczeni, którzy zasłużyli się nie tylko w Pol-
skiej ale również światowej nauce. Należeli do nich między innymi: 
Szczęsny Dettloff, Józef Kostrzewski, Zdzisław Krygowski, Józef 
Paczkowski botanika, Roman Pollak historia literatury, Mikołaj 
Rudnicki językoznawstwo, Jan Rutkowski, Edward Taylor, Kazi-
mierz Tymieniecki, Zygmunt Wojciechowski, Florian Znaniecki, 
czy etnolog Jan Bystroń3. Uniwersytet Poznański w szczególności 
słynął z najlepszych ośrodków ekonomii, socjologii i archeologii4.  

                                                 
1 W okresie międzywojennym nazywano również Zakładem Prehistorii, Se-

minarium Prehistorii. Zob. B. Stolpiak, Rozwój prahistorii w okresie 20-lecia między-
wojennego, Poznań 1984.  

2 Z. Grot, Dzieje Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza 1919-1969, 
Poznań 1972, s.81. 

3 Tamże, s.418-420. 
4 Tamże, 424. 
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W środowisku poznańskich uczonych poglądy endeckie popu-
larne były nie tylko wśród Wielkopolan, lecz również wśród kadry 
uniwersyteckiej, która przybyła z innych części Polski. W 1920 roku w 
memoriale Senatu w sprawie rozwoju Uniwersytetu napisano „ Uni-
wersytet w Poznaniu stać się ma rozsadnikiem kultury polskiej w ziemiach 
naszych zachodnich, ma stanąć do współzawodniczej walki z kulturą duchową 
nieniemiecką, ma przełamać dość głęboko zakorzenione u polskiej ludności za-
chodniej przekonanie o potędze i wyższości tej kultury nad kulturą polską”5. W 
latach 1935 posłami na Sejm i Senat wybrano kilku profesorów Uni-
wersytetu Poznańskiego: Stefana Dąbrowskiego, Bohdana Winiarskie-
go, A. Ohanowicza i J. Sypniewskiego6. Prowadzone w okresie mię-
dzywojennym badania historyczne i archeologiczne skupiały się wokół 
myśli zachodniej, mającej na celu badania nad polskimi kresami zachod-
nimi Pomorzem, Śląskiem i Wielkopolską oraz słowiańszczyzną połab-
ską. Starano się kształtować wśród studentów, takie postawy jak: służ-
ba narodowi i państwu polskiemu  

Wśród archeologów postacią znaczącą był Kostrzewski, Ko-
walenko7 i Zakrzewski, a wśród historyków to Tymieniecki, Tyc, 
Wojciechowski. Związani byli oni z obozem narodowym. Nie nale-
żeli oni do żadnego ugrupowania politycznego ale poprzez swój 
światopogląd, przekonania polityczne i powiązania środowiskowe 
byli zbliżeni do narodowej demokracji. W okresie międzywojen-
nym stanowili grono, którego działalność przyczyniła się do po-
wstania tradycji endeckiej w Wielkopolsce. Poniżej przedstawię 
głównych reprezentantów nauk o przeszłości. 

 
2. Józef Kostrzewski  
Józef Kostrzewski był jednym z założycieli Uniwersytetu Po-

znańskiego. Katolicyzm był dla Kostrzewskiego najistotniejszą 
składową światopoglądu, w każdym okresie życia. Ze względu na 
religijne i moralne przekonania zaangażował się w ruch trzeźwości. 

                                                 
5 Tamże, s.85. 
6 Z. Grot, Dzieje Uniwersytetu…, s.281. 
7 Wł. Kowalenko mimo doktoryzowania się u K. Tymienieckiego to habili-

tował się u J. Kostrzewskiego. Jego praca habilitacyjna Grody jest z drobnymi 
wyjątkami aktualna i wykorzystywana przez archeologów do dzisiaj.  
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Jak wspominał po latach o swojej działalności, po raz pierwszy z 
ruchem abstynenckim zetknął się w 1903 roku. 

Kostrzewski wraz ze swoimi uczniami prowadził intensywne 
prace badawcze, zarówno polowe w postaci poszukiwań powierzch-
niowych prac wykopaliskowych, a także prace gabinetowe, skupiające 
się na uporządkowaniu zbiorów zabytków i ich klasyfikacji chronolo-
gicznej. Równolegle do tych działań Kostrzewski prowadził intensyw-
ne studia i podjął się opracowania i uargumentowania teorii autochto-
nicznej. W okresie międzywojennym powstało wiele monografii kultur 
archeologicznych oraz opracowań grodzisk z terenu Wielkopolski. 
Szczególnie należy zwrócić uwagę na prowadzone liczne działania 
wykopaliskowe, które pozwoliły na szybki rozwój tej dyscypliny. W 
swoim pamiętniku wspomina o udziale w 1920 roku akcji plebiscyto-
wej na Śląsku. W związku ze swoim zaangażowaniem w kwestię ślą-
ską Kostrzewski wygłosił kilka wykładów o pradziejach Śląska i jego 
związkach z Polską. W opublikowanym materiale zwracał uwagę na 
upolitycznienie problematyki Śląskiej przez historyków i archeologów 
niemieckich. Zagadnieniem również istotnym było Pomorze. Tematem 
tym zajął się uczeń Kostrzewskiego Władysław Łęga, który w 1930 ro-
ku wydał dzieło Pomorze we wczesnym średniowieczu na podstawie 
wykopalisk. Niemieccy archeolodzy pomimo docenienia monografii 
Łęgi atakowali jednocześnie szkołę Kostrzewskiego oraz fakt, że dzieło 
powstało w „nacjonalistycznej szkole Kostrzewskiego”8. Kostrzewski 
w pracy Pradzieje Pomorza pisał, iż Polacy pojawili się na tym terenie na 
długo przed dotarciem tu Niemców, a ludność słowiańska zasiedlała 
ten obszar prawdopodobnie już w epoce brązu9. Dużym wkładem w 
rozwój nad badaniami Pomorza było przedstawienie badań prehisto-
rycznych w miejscowościach nadnoteckich, które były pierwszymi ba-
daniami z tego terenu10. Józef Kostrzewski negatywnie wypowiadał się 
na temat polityki Józefa Piłsudskiego. Nie podobała się jemu orientacja 

                                                 
8 B. Piotrowski., O Polskę nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia i badania niemco-

znawcze Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 1987, s.70. 
9 Tamże, s. 73; J. Kostrzewski, Pradzieje Pomorza a kontrowersje polsko-

niemieckie. Dyspozycja wykładu ok. 1931 
10 J. Kostrzewski, Z pradziejów ziemi nadnoteckiej, [w] Jednodniówka krajo-

znawcza z okazji zjazdu Kół Krajoznawczych Młodzieży szkolnej w Bydgoszczy, 
Bydgoszcz 1933, s. 6-13. 
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austrofilska. Najbardziej na jego ujemnym stosunku zaważył stosunek 
Naczelnika Państwa do ziem zachodnich zwłaszcza Wielkopolski11. 
Zamach majowy Kostrzewski oceniał krytycznie. Uważał przede 
wszystkim, że Piłsudski zbuntował się przeciwko prawowitej władzy i 
doprowadził do bratobójczych walk12. W swoich wspomnieniach tak 
komentował te wydarzenia: Wielkopolska,[która] przywykła do prawo-
rządności, nie mogła zrozumieć, jak można porywać się na prawomocnie wy-
brany rząd i rozpoczynać walkę bratobójczą13. W związku z wydarzeniami 
majowymi profesor zorganizował formę protestu, na którą udało się 
zebrać 50 podpisów profesorów uniwersytetu poznańskiego. W tym 
samym czasie Senat Uniwersytetu Poznańskiego uchwalił rezolucję, 
która potępiała zamach i protestowała przeciwko ewentualnemu wy-
borowi Piłsudskiego na prezydenta państwa14. 

 
3. Kazimierz Tymieniecki 
Kazimierz Tymieniecki urodził się 19 grudnia 1887 r. w Kiel-

cach15. Studia humanistyczne ukończył w Krakowie, Lipsku i Pary-
żu. Znaczny wpływ na jego zainteresowania naukowe wywarł Jan 
Karłowicz. Z historyków natomiast najbardziej cenił Fustela de 
Coulanges’a, zwłaszcza jego dzieło o instytucjach wczesnośre-
dniowiecznych Francji. Pierwsze wykłady rozpoczął w 1913 roku 
(25 lat) na wyższych Kursach Naukowych w Warszawie, które zo-
stały zmienione na Wolną Wszechnicę Polską16. Pierwszą w pełni 
merytoryczną pracę, opublikował w 1912 roku w „Rozprawach 
PAU” w Krakowie. Praca nosiła tytuł „Majętność książęca w Zago-

                                                 
11 „[…] Drażnił mnie też stosunek do ziem Polski zachodniej, który wyraził się w 

znanym powiedzeniu po wojnie: Braci Wielkopolan z góry wykreślam ze swych rachub”. 
J. Kostrzewski, Z mego życia…, s. 120-121.  

12 Tamże, s. 121. 
13 Tamże, s.135. 
14 Tamże, s.136-137. 
15 Kazimierz Tymieniecki był synem Zofii z Chelińskich i Jana. Uczęszczał do 

Gimmanzjum w Kielcach i Warszawie. Następni studiował w Uniwersytecie 
Jagielońskim, które uzupełnił studiami zagranicznymi. W warszawie pracował w 
Archiwum Akt Dawnych.  

16 Archiwum PAN Oddział w Poznaniu spuścizna prof. K. Tymienieckiego 
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ściu. Studium Gospodarczych XII wieku”17. Jak sam Tymieniecki 
wspomina w okresie poznańskim zaczął interesować się wyłącznie 
tematyką „prawa niemieckiego”, która należała do najczęściej po-
ruszanych przez profesora. Od 1919 roku Tymieniecki wspominał o 
ciągłym rozwoju „jednostronności i skrajności historiografii niemiec-
kiej”. Przy prowadzeniu badań nad polskim nazewnictwem miej-
scowości ziem zachodnich, Tymieniecki określił charakter niektó-
rych przekazów źródłowych twierdząc, że są to „dane imienne”. 
Pozwalały one określić genezę językową i narodową tych nazw18. 
Kazimierz Tymieniecki został wybrany na sekretarza Towarzystwa 
Miłośników Historii Ziem Zachodnich 2 maja 1923 roku19. Na po-
trzeby Towarzystwa opracował projekt wydawnictwa kwartalnego 
organu naukowego pod tytułem „Przegląd Historii Ziem Zachodnich 
Polski”. Zajmował się badaniami: nad przeszłością ziem zachodnich 
(Wielkopolski, Pomorza, Śląska), przeszłością stosunków polsko-
niemieckich20. Wydarzenia polityczne również miały wpływ na 
publikację profesora w 1918 roku, który wydał rozprawę pod tytu-
łem Proces polsko- krzyżacki z lat 1320-1321, a następnie w przeded-
niu plebiscytu na Śląsku, opublikował Znaczenie Śląska w dziejach 
Polski. Zagadaniem Śląsku również zajmował się przed II wojną 
światową przygotowując trzytomowe dzieło Historii Śląska. 

 
4. Zygmunt Wojciechowski 
Zygmunt Wojciechowski urodził się w kwietniu 1900 r. w 

Stryju. Wspominając swoją rodzinę napisał, iż charakteryzowały ją 
mocne akcenty patriotyczne a jednocześnie silne akcenty demokra-

                                                 
17 Archiwu, PAN Odział w Pozaniu, spuścizna prof. K. Tymienieckiego, Z 

pamiętnika naukowej twórczości. 
18 Tamże.  
19 Archiwum PAN Odział w Poznaniu, spuścizna prof. Kaczmarczyka, spra-

wozdanie zarządu Miłośników Historii Ziem Zachodnich z działalności za czas 
od 24. kwietnia 1922 do 2 maja 1923r. prezesem został wybrany ks. Kozierowski, 
sekretarzem T. Tyc. Po rezygnacji ks. Kozierowskiego prezesem został T. Tyc. 

20 Spuścizna prof. Kaczmarczyka. Czasopismo nie zostało wydane z braku 
funduszy. 
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tyczne21. Pod wpływem swojego mistrza, wybitnego historyka 
Oswalda Balzera twierdził, iż państwo pierwszych Piastów było 
usposobieniem ustrojowej doskonałości i siły państwowotwórczej. 
Balzer wywarł duży wpływ na rozwój naukowy, ale również jak 
sam pisze rozwój umysłowy22. Kolejną osobą, którą podziwiał był 
Roman Dmowski. W szczególności zafascynowany był dziełem R. 
Dmowskiego Niemcy, Rosja i kwestia polska. Praca ta była przyczyn-
kiem do opracowania koncepcji ziem macierzystych Polski z za-
warciem pełnego aparatu krytycznego. Orientacja polityczna Z. 
Wojciechowskiego ukształtowała się we Lwowie. Związany był z 
Młodzieżą Wszechpolską i Ligą Narodową. Jego prace dotyczące 
ustroju politycznego, związane z epoką piastowską, były znane i 
doceniane w środowisku poznańskim, W 1922 roku Wojciechowski 
przeniósł się do Poznania i tu objął kierownictwo Katedry Nad-
zwyczajnej Historii Ustroju Polski Uniwersytecie. Kierunek badań 
Wojciechowskiego wpisywał się w myśl ziem zachodnich. 

Po wojnie zaczął organizować Instytut Zachodni, miał zamiar 
prowadzić badania i prace historyczne nad tematyką ziem odzy-
skanych i historią stosunków polsko niemieckich. Zagadnienia nad 
tą tematyką zdominowały historiografię polską w pierwszych la-
tach po wojnie23. Było to spowodowane nie uregulowaną granicą 
zachodnią oraz nastrojami antyniemieckimi w okresie powojen-
nym. Następnie poprzez działalność i badania nad przynależnością 
ziem odzyskanych do Polski mógł być również formą uwiarygod-
nienia względem władz, Instytutu Zachodniego24. Zygmunt Woj-
ciechowski oprócz działalności w Instytucie Zachodnim również 
zajmował się w tym okresie głównie działalnością naukową. Naj-
ważniejsze wydaje się stwierdzenie w wspomnieniach, że bardziej 
niż cokolwiek zainteresowany był losem regionalnych organizacji 
naukowych25. Uważał, iż uczony powinien mieć wolny czas i miej-

                                                 
21 Rodzice to Konstanty Wojciechowski, był nauczycielem akademickim, pro-

fesorem, matka Leontyna z domu Buczowska. 
22 Z. Wojciechowski, Studia Historyczne, s.424. 
23 A. Czubiński, Studia ostatnie, Poznań 2009, s. 81. 
24 T. P. Rutkowski, Nauki historyczne…, s. 132. 
25 Tamże, s.432. 
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sce pracy na miejscu, nie musząc podróżować do Warszawy.26 Był 
to sprzeciw wobec przenoszenia wielu instytucji do centrali w 
Warszawie, a także materiałów źródłowych (dokumenty) z okresu 
II wojny światowej związanych z Poznaniem, czy Wrocławiem.  

 
Podsumowanie 
Autorytety również w nauce odgrywały nietuzinkową rolę 

nie tylko w kształtowaniu swoich uczniów, ale także następnych 
pokoleń. Grono omawianych naukowców przez całe swoje nauko-
we życie byli drogowskazami dla swoich uczniów. Należy podkre-
ślić pewne fragmenty z życia tych naukowców, które pokazują ja-
kim autorytetem byli darzeni. Jak słusznie zwrócił uwagę Zbigniew 
Wielgosz, uczeń profesora, Tymieniecki dlatego nie został potrak-
towany jak podobnie do pozostałych profesorowie uniwersyteccy 
ze względu na szacunek, wysoki autorytet moralny i bezkompro-
misowość. Można przypuszczać jedynie, że duży wpływ na dzia-
łalność Kazimierza Tymienieckiego w rzeczywistości powojennej, 
mógł odegrać jego uczeń z okresu warszawskiego Stanisław Ar-
nold, który okresie powojennym piastował ważne stanowiska27. 
Dobre stosunki z Arnoldem zdają się być kluczowe dla zrozumie-
nia odmiennego potraktowania Tymienieckiego niż innych profe-
sorów z przedwojennym stażem. Wszak pozostali profesorowie, 
którzy nie uniknęli odesłania na emeryturę w latach 50 – tych, czę-
sto również byli autorytetami, a także wybitnymi badaczami swo-
ich dyscyplin. Kolejnym przykładem jest profesor Józef Kostrzew-
ski, który stawając w obronie, swojego ucznia, głosował za uchwałą 
z dnia 11 marca 1947 roku, w której sprzeciwiano się Jażdżewskie-
mu. Jak sam później się tłumaczył był wprowadzony w błąd przez 
młodsze otoczenie archeologów. W liście do Jażdżewskiego pisał:  

„Nigdy w życiu tak nie byłem zgnębiony moralnie i wyczerpany fi-
zycznie, wprost zmaltretowany […] byłem sam wobec zgranej paczki lu-
dzi złej woli albo też zastrachanych lub podlizujących się, a opierających 

                                                 
26 Warto podkreślić fakt zaangażowania się Zygmunta Wojciechowskiego w 

obronę Polskiej Akademii Umiejętności. Fakt ten nie obył się bez znaczenia na 
późniejszą działalność Z. Wojciechowskiego w Polsce Ludowej. 

27 Wielkopolanie XX wieku, pod red. A. Gulczyński, Poznań 2001, s. 601 – 602.  
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się na formalnie nieszczęśliwym wyroku sądu dyscyplinarnego łódzkiego. 
[…] ale najgorsze dobiły mnie niepowodzenia, jedno po drugim i w końcu 
zabrakło mi sił. Możesz mieć do mnie żal, ale byłem sam wobec tych gra-
czy, którym do stóp nie dorosłem i zgnębili mnie haniebnie po raz pierw-
szy w życiu tak dotkliwie. Rezultat całej walki jak najgorszy: Zawiodłem 
Ciebie i wszystkich uczestników konferencji, którzy liczyli na pomyślny 
wynik naszych uchwał…”28 W kolejnym liście Kostrzewski wspomi-
nał o „perfidnej mafii” z którą nie miał siły walczyć.29 Znamien-
nych słów użył Konrad Jażdżewski w liście do Kostrzewskiego, 
opisując panującą rzeczywistość:… archeologowie, wówczas należący 
do średniego pokolenia ze środowiska poznańskiego nie wykazali w końcu 
lat czterdziestych i w latach pięćdziesiątych naszego stulecia tej odporno-
ści na zewnętrzne naciski polityczne, co „stary” (Józef Kostrzewski).  

 
Streszczenie 
W niniejszym artykule będę chciała przedstawić rolę autoryte-

tu w naukach o przeszłości. Poglądy polityczne i religijne są częścią 
składową świadomości każdego badacza i wpływają na jego inter-
pretację przeszłości. Różne stany świadomości mogą wpływać na-
stępnie na prowadzone badania archeologiczne. W swoim artykule 
chciałabym również ustalić czy fakt posiadania sprecyzowanego 
światopoglądu (politycznego, religijnego) miał wpływ na posiada-
ny autorytet. Celem również jest refleksja nad wpływem, roli auto-
rytetu na kształtowanie młodych naukowców, czy zatem prestiż 
badacza mogą stać się podstawą przy prowadzonych badaniach.  

Artykuł przedstawia autorytety badaczy zajmujących się hi-
storią lub archeologią, skupionych w środowisku Uniwersytetu 
Poznańskiego. Autorytet rozumiany jest jako osoba o wielkich 
kompetencjach, którą darzy się wielkim szacunkiem, oraz jest wzo-
rem do naśladowania. Z całą pewnością omawiani przeze mnie 
naukowcy są autorytetami. o autorytecie mogą świadczyć ich 
uczniowie, którzy kontynuowali ich kierunki badawcze. 

Uczniowie badaczy o których była mowa w powyższych roz-
działach, rozpoczynający swoje kariery w latach 60-tych mogą zo-

                                                 
28 List z dn.18. maja 1947 r., K. Jażdżewski, Wspomnienia…, s. 233 – 234, 
29 List z dn.18. maja 1947 r., K. Jażdżewski, Wspomnienia…, s. 233 – 234, s.237 – 238.  
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stać nazwani epigonami w kontekście rozważań nad tradycją en-
decką w powojennej Polsce. W zakresie archeologii, dokonania 
szkoły Kostrzewskiego było kontynuowane przez licznych 
uczniów nestora poznańskiej prahistorii. Wśród nich wymienić na-
leży Witolda Hensla, który systematycznie publikował wczesno-
średniowieczne źródła archeologiczne z Wielkopolski w serii Studia 
i materiały do dziejów Wielkopolski wczesnohistorycznej. Natomiast kul-
tywowanie kierunków badań Kazimierza Tymienieckiego przypa-
dło Gerardowi Labudzie, który swoje zainteresowania naukowe 
skierował na tzw. kresy zachodnie. 

 
Summary 
The role of authority in the sciences of the past 
The purpose of this article is highlight the role of of authority 

in the sciences of the past. Political and religious views are part of 
the awareness of of every researcher and affect his interpretation of 
the past. The different states of mind may affect the archaeological 
research conducted. In the article I also want to determine whether 
the fact of having an explicit beliefs (political, religious) had an 
impact on the ownership authority. The aim is also to reflect on the 
impact of the role of authority on the formation young scientists, 
and therefore the prestige of the researcher may become the basis 
for current research. 

The article presents the authorities in researchers on the 
history or archeology, clustered in the environment of the 
University of Poznan. The authority is understood as a person with 
great powers, which has for a high esteem and a role model. Cer-
tainly discussed by me, scientists are experts. The authority may be 
provided their students who continued their research areas. 

The students researchers which were mentioned in the previous 
chapter, beginning his career in the 60's may be called epigones in the 
context of consideration of the National Democratic tradition in post-
war Poland. In the field of archeology, making school Kostrzewski was 
pursued by many students of the doyen Poznan prehistory. These 
included a must be Witold Hensel that systematically published early 
medieval archaeological sources of Wielkopolska in a series of studies 
and materials for the history of Wielkopolska in Medieval Ages. The 
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other hand to cultivate research directions Kazimierz Tymieniecki fell 
to Gerard Labuda, who directed their research interests on the so-
called. western frontier. 
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Łukasz Głos (KUL) 

 
Kryzys autorytetu w krajowej twórczości Marka Hłaski 

 
Wstęp 
Tytuł referatu już na wstępie budzić w nas może pewne wąt-

pliwości. Po pierwsze, wyznacza bardzo szeroki grunt naszych do-
ciekań. Mimo że Marek Hłasko wyjechał z Polski jako młody, led-
wie 24-letni pisarz, miał już w swoim dorobku liczne opowiadania 
– z debiutanckim zbiorem Pierwszy krok w chmurach na czele – oraz 
trzy mikropowieści1: Ósmy dzień tygodnia, Następny do raju i Cmenta-
rze2. Istniały też już maszynopisy Sonaty marymonckiej, ze względu 
na wymowę ideologiczną skazanej przez autora na zapomnienie, 
ostatecznie opublikowanej kilkanaście lat po jego śmierci. Ze 
względu na ograniczenia formalne nie sposób odnieść się w niniej-
szym referacie do wszystkich wymienionych utworów. Trudno też 
dokonać wyczerpującej analizy choćby tylko jednego z nich – jeżeli 
w ogóle potrafilibyśmy wybrać przykład dość reprezentatywny, 
aby móc pominąć milczeniem resztę dorobku pisarza. Postaram się 
przeto skonstruować swego rodzaju przyczynek do głębszych stu-
diów, przedstawić zarys problemu i – mam nadzieję – zachęcić do 
bardziej wnikliwej nad nim refleksji. 

Druga wątpliwość wiąże się z tezą stawianą w tytule. „Kry-
zys autorytetu” wydaje się stwierdzeniem nieznoszącym sprzeci-
wu. Tymczasem, nim sformułujemy ostateczne wnioski, będziemy 
chcieli uzyskać odpowiedź na szereg pytań: przede wszystkim o to, 
w jaki sposób kryzys ten się przejawia i na czym polega, a także, 
czy w żaden sposób nie próbuje się go w dziełach Hłaski przeła-
mać. Zastanowimy się, jakie rodzi to konsekwencje dla bohaterów, 
i zapytamy o wydźwięk, jaki problematyka „kryzysu autorytetu” 
wnosi do wymowy ogólnej utworów pisarza. Na początku jednak 
                                                 

1 Termin „mikropowieść” stosuję za J. Pyszny (Zob. M. Hłasko, Pierwszy 
krok w chmurach. Następny do raju, opr. J. Pyszny, Wrocław 1999, s. XLIX). 

2 W kraju Cmentarze opublikowano wówczas tylko we fragmentach. Całość 
ukazała się w roku 1958 nakładem paryskiego Instytutu Literackiego. 
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postawmy pytanie o przyczynę, dla której możemy stwierdzić, że 
ów kryzys jest w ogóle możliwy, a nawet – co więcej – spodziewa-
my się go bez trudu u Hłaski wytropić. 

W studium nad przyczynami sukcesu debiutanckiego tomu 
Marka Hłaski krytyk Piotr Bratkowski stwierdza, że pisarz […] swo-
imi opowiadaniami włączył się w ogólnoświatowy nurt. Pierwszy krok 
w chmurach jest książką z tego samego szeregu, w którym na jednym 
końcu jest Buszujący w zbożu – na drugim zaś Witaj smutku3. 

Ów ogólnoświatowy nurt pozostaje w ścisłym związku z kultu-
ralnym i intelektualnym fermentem lat pięćdziesiątych. W Stanach 
Zjednoczonych do głosu doszła Beat Generation – pokolenie wchodzą-
ce w dojrzałość z poczuciem klęski i nieprzystosowania do życia w 
społeczeństwie rządzonym przez technikę i pieniądz. Konformizmo-
wi i nieautentyczności stosunków międzyludzkich beatnicy przeciw-
stawiali anarchiczny indywidualizm oraz niekonwencjonalność, swo-
bodę życia i twórczości. Tymczasem w Wielkiej Brytanii zaczęli pu-
blikować autorzy nazywani „młodymi gniewnymi” (Angry Young 
Men), wywodzący się z młodej, lewicowo zorientowanej inteligencji. 
Tak jak beatnicy, manifestowali oni postawę krytycyzmu i buntu wo-
bec tradycyjnych form burżuazyjnego porządku oraz mieszczańskiej 
moralności. Co niezwykle interesujące, obydwa przywołane ruchy z 
jednej strony kategorycznie odrzucały rolę autorytetu, kładąc nacisk 
na indywidualistyczny styl życia, z drugiej zaś opowiadały się za au-
tentycznymi wartościami i etycznymi pryncypiami zagubionymi w 
zakłamanym i zmaterializowanym świecie4. 

Zachodnie ruchy kontestacyjne odegrały dużą rolę w procesie 
kształtowania postaw i przekonań młodego pokolenia w krajach 
europejskich. Przemiany światopoglądowe na Starym Kontynencie 
oparte były jednak na jeszcze jednym niezwykle istotnym filarze. 
Wielką popularność zdobyła tu w latach pięćdziesiątych wywo-
dząca się z poglądów Kirkegaarda i Heideggera, a podjęta później i 
rozwinięta przez Sartre'a i Camusa filozofia egzystencjalistyczna. 
W centrum jej zainteresowania znalazło się ludzkie indywiduum 
trwające w poczuciu osamotnienia i zagubienia w świecie, pozba-

                                                 
3 P. Bratkowski, O twórczości Marka Hłaski, „Nowy wyraz” 1978, nr 5. 
4 Zob. J. Pyszny, dz. cyt., s. XV. 
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wione nadziei na Boską ingerencję i wsparcie. Egzystencjaliści pod-
kreślali suwerenność decyzji i wyborów jednostki. Wychodzili z 
założenia, że życie może mieć sens wtedy, kiedy człowiek samo-
dzielnie mu go nada, podejmując heroiczną walkę o ocalenie swej 
godności. O wartości ludzkiej egzystencji decydować miała zdol-
ność do buntu wobec skostniałych norm społecznych5 

Egzystencjalistyczna filozofia rozpaczy, sprzeczna z optymi-
stycznie brzmiącymi założeniami marksizmu-leninizmu, była w cza-
sach stalinizmu zdecydowanie odrzucana przez elity polityczne. Rów-
nież echa zachodnich ruchów kontestacyjnych, głoszących niezgodną z 
doktryną komunistów postawę indywidualistyczną, mogły przedo-
stawać się do Polski w ledwie szczątkowej postaci. Trudno zatem do-
mniemywać istotnej roli tychże czynników w kształtowaniu przemian 
roku 19566. Faktem jednak jest pewna zbieżność tonacji twórczej pol-
skiego pokolenia '56 z postawą ideową młodej generacji na Zachodzie. 
Jak w roku 1961 sugerował Jan Błoński, analogia ta mogła być nieprzy-
padkowa: 

Kto wie, niewykluczone, że to wspólnota jałowa; ale jest. 
Stanowi przynajmniej dowód, że istnieje – ponad granicami 
– odczucie podobnej sytuacji czy podobnej zbieżności; tym 
bardziej, ze analogiczne jakby tendencje można dostrzec w 
Czechosłowacji czy Związku Radzieckim. Bywa czasem w 
literaturze, że różne przyczyny prowadzą do wspólnego 
wniosku; a choćby i wniosku nie było, pozostaje aura, smak 
czasu7. 
Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, 

młode pokolenie polskich twórców przeprowadziło zdecydowaną 
krytykę dotychczasowego porządku społecznego. Z tą różnicą, że 
nie był to porządek kapitalistyczny, a socjalistyczny – i nie wobec 
mieszczańskiej, lecz proletariackiej moralności się buntowano. W 
kontrze wobec propagandy kolektywu zaczęto opiewać indywidu-
alizm; sztuczność, nieszczerość, konformizm – u nas silnie uobec-
niające się w nowomowie – zastąpiono sądami i postawami wyra-

                                                 
5 Zob. tamże. 
6 Zob. tamże. 
7 J. Błoński, Zmiana warty, Warszawa 1961, s. 138-139. 
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żanymi wprost, w sposób niezależny i bezkompromisowy. Tak jak 
ich rówieśnicy na Zachodzie, polscy młodzi gniewni wchodzili w 
dorosłość w poczuciu klęski i osamotnienia: z jednej strony odrzu-
cając autorytety (zwłaszcza te sztucznie narzucane przez elity poli-
tyczne), z drugiej zaś łaknąc wyższych wartości i domagając się 
przywrócenia wysokiego statusu normom etycznym. 

W cytowanej już Zmianie warty Jan Błoński zwrócił uwagę na 
istnienie swoistej mitologii pokolenia październikowego przełomu. 
Składać się na nią miały przede wszystkim: mit odrębności (prze-
konanie o istnieniu odrębnej generacji, „straconego pokolenia”, 
którego dzieciństwo przypadało na czas wojny, a dojrzewanie na 
okres stalinizmu); mit nieszczęścia (uczucie klęski młodych ludzi, 
których niewinność i wrażliwość zostały dotkliwie zranione w ze-
tknięciu z brutalnym światem dorosłych); mit erotyczny (niemoż-
ność przeżywania osobistego szczęścia w świecie skalanym brzy-
dotą i pozbawionym trwałej hierarchii wartości) oraz mit lumpa 
(fascynacja ludźmi z marginesu, żyjącymi niekonwencjonalnie, od-
rzucającymi oficjalne normy)8. W mitologii tej – ukształtowanej w 
dużej mierze pod wpływem wczesnej twórczości Marka Hłaski – 
znajduje odbicie obraz generacji niejako wyjętej z historycznego 
ciągu pokoleń i pozostawionej samej sobie. Świat dorosłych jest 
wrogi i obcy, próżno więc poszukiwać w nim kogokolwiek godne-
go naśladowania, kogoś, kto mógłby wskazać drogę możliwą do 
obrania w rozchwianej aksjologicznie rzeczywistości. Rola autory-
tetu przypaść więc może co najwyżej tym, którzy kontestują po-
wszechne, zwyrodniałe normy zachowań – nawet jeśli ci ogranicza-
ją się do działań destrukcyjnych, zamiast na powrót wypełniać ak-
sjologiczną pustkę świata wartościami, jakie zostały z niego wyko-
rzenione. 

Tak zarysowany sposób widzenia świata stał się dla twórczo-
ści Hłaski znakiem rozpoznawczym. Już w Sonacie marymonckiej, 
pisanej w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych, a wydanej dopiero 
w roku 1982, obserwujemy proces samotnego, trudnego i bolesnego 
wchodzenia w dorosłość. Dojrzewanie Ryśka Lewandowskiego, 
głównego bohatera powieści, przypomina bezradną tułaczkę w 

                                                 
8 Por. tamże. 
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poszukiwaniu wzorca wartego naśladowania. Od wczesnych lat 
życia chłopak obserwował degradację figur uznawanych, w świetle 
utrwalonych norm kulturowych, za klasyczne nośniki autorytetu. 

Do szkoły Lewandowski chętnie chodził. Nie była to chęć nauki 
– raczej chęć poznania życia. No cóż – już wtedy zauważył, że życie 
różni się nieco od tego, co jest napisane w szkolnych książeczkach. 
Inaczej żyli tam, inaczej w domu, na ulicy, u sąsiadów. Niepokoiło to 
Lewandowskiego: w książkach tatuś i mamusia, tacy ładni jak na 
pocztówce „Z powinszowaniem imienin”, długo i zawile tłumaczą 
synkowi, że kota nie wolno ciągnąć za ogon, bo to grozi piekłem. To 
samo twierdził ksiądz, popierając swoje prawy linijką. A ojciec 
Lewandowskiego nie miał ani blond włosów układających się w 
piękne pukle, ani miłego uśmiechu przylepionego na stałe do ust. Nie. 
Ojciec często pił, właściwie – rzadko bywał trzeźwy, tłukł matkę i 
awanturował się na całą ulicę. Tak – myślał mały Rysiek – ksiądz buja. 
Książki też. Nie miał nawet namiastki dzieciństwa, tamtego, 
kolorowego... [SM 8] 

Obserwacja otaczającej rzeczywistości szybko umocowała 
Lewandowskiego w przeświadczeniu, że zarówno szkoła, jak i 
ksiądz prezentują prawdy zupełnie nieprzystające do realiów życia. 
Rysiek wyczuwał fałsz we wtłaczanej mu wręcz siłą wizji świata. 
Nie mieścił się w niej wzorzec ojca, który – zamiast wychowywać i 
uczyć – oddawał się alkoholowemu nałogowi i w miejsce dydakty-
ki stosował przemoc. 

Ojciec po pijanemu krzyczał do matki: „Ty stara, taka nie taka.” 
Czy tak by powiedział ojciec Ali z elementarza?... Ojciec nie tłumaczył, 
że grzech i tak dalej... Używał dużo cięższych argumentów w 
rozmowie z synem. I Rysiek raczej unikał pedagogiki ojcowskiej. Ala 
nie miała szczęśliwego dzieciństwa. [SM 9] 

Kryzys ojcowskiego autorytetu idzie w parze z demitologiza-
cją wzorców utrwalonych w kulturze. Przywołany wyżej obraz ze 
szkolnego elementarza okazuje się jedynie idealistyczną mrzonką. 
W efekcie autorytet szkoły i duchownego, propagatorów takiej wi-
zji, również zostaje wystawiony na szwank. Podobnie dzieje się z 
romantycznym wzorcem dzielnego żołnierza, który w chwili za-
grożenia ojczyzny powołuje się na wysokie wartości i święte sym-
bole, po czym z dumą rusza na bój. Wzorzec ten upada na oczach 
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młodego Ryśka, znów w związku z zachowaniem jego ojca. Kiedy 
wybuchła wojna: 

Ojciec poszedł jeden z pierwszych – miał kategorię A. I 
znowu nie tak jak w książkach, cholera!... Tam legionista, 
idąc na wojnę, jedną rękę kładł na głowie syna, drugą 
obejmował matkę, mówił: „Świta już jutrzenka wolności, 
bić idę hordy bolszewickie...” I można się założyć, że 
gdyby miał trzecią rękę, wskazałby na białego orła, który 
wzlatywał w rogu pokoju. Następnie tłumaczył synowi, 
że musi być dzielny i opiekować się matką. A ojciec? – 
Gówno będzie, nie cud nad Wisłą – rzekł ojciec. Upił się 
na ostatek, nawymyślał od najgorszych wszystkim 
Rydzom na świecie i poszedł w zawieruchę. Z tego Rysio 
wywnioskował, że ojciec nie będzie drugim księciem 
Józefem Poniatowskim. [SM 10] 
Spowodowana wojną rozłąka z ojcem sprawiła, że pierw-

szych lat okupacji nie wspominał Rysiek negatywnie. Z czasów 
przedwojennych zapamiętał przede wszystkim ojcowską przemoc i 
pijaństwo: „Mały nie pamiętał go innym, jak tylko chwiejnego, z 
tym kwaśnym odorem wódki” [SM 10]. Rozstanie to wzbudzało w 
Lewandowskim bardziej ulgę niż tęsknotę. 

W przeciwieństwie do figury ojca, niewiele pojawia się w So-
nacie marymonckiej wzmianek o matce Ryśka. Zazwyczaj przedsta-
wiana jest ona jako ofiara przemocy w domu Lewandowskich. Ja-
kie wzorce mogłaby zaszczepić swojemu synowi? Wydawać by się 
mogło, że jej naturalnym odruchem powinna być próba wprowa-
dzenia dziecka w krąg pozytywnych wartości – jako antidotum na 
degenerację ojca. Tymczasem 

W drugim roku wojny matka zaczęła jeździć na szmugiel. 
Ryśka brała ze sobą, bo podobno kobiet z dziećmi żandarmi nie 
zagarniali. Jeździli więc do Sochaczewa, Pułtuska czy po bimber do 
Rembertowa. W zadymionych pociągach, w szmuglerskich 
melinach, na „Witkowszczaku” Rysiek poznawał ludzi. Już wtedy 
Lewandowski zrozumiał, że jedyną realną wartością w życiu jest 
pieniądz. Za pieniądze można wszystko kupić – bez tego ani rusz. 
[SM 11] 
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Wkrótce Lewandowski stracił także matkę, która trafiła do 
obozu koncentracyjnego i po której słuch zaginął. Pozostał sierotą. 
Po ojcu zachował negatywne wspomnienia, a po matce – naukę o 
wartości pieniądza. Rodzice nie utrwalili w nim wzorców wartych 
naśladowania. Wśród obrazów z dzieciństwa pielęgnował jednak 
Rysiek pamięć o jednym człowieku, którego przez długi czas uwa-
żał za swój autorytet. Był nim jego ojciec chrzestny, Zygmunt Zie-
liński. 

Tego chrzestnego wszyscy rówieśnicy zazdrościli 
Lewandowskiemu. Był to naprawdę bohater znany na Marymoncie. 
Kiedy niekiedy opowiadał Lewandowskiemu o swoich wyczynach, 
pokazywał tatuaże. 

– Co to jest? – pytał Lewandowski pokazując na poplątany 
emblemat kotwicy, miecza, krzyża i podkowy. 

– To – objaśniał Zieliński – grób marynarza. Tak to się 
nazywa. A to torpedowiec „Rysy”, to Urkes, żydowski bandyta, a 
to, a to... 

– Wiecie, chłopaki – mówił potem Lewandowski – on ma 
węża. Zaczyna mu się na dużym palcu u prawej nogi, idzie po 
łydce, okręca się parę razy i łeb z żądłamy wystawia na piersi. W 
kolorach zrobiony, jak pragnę zakwitnąć! 

Kiwali głowami z niedowierzaniem. Mieć takiego chrzestnego 
– no, no! [SM 10] 

Wśród dzieci Zieliński budził podziw. Był dla nich bohaterem, 
szczerze podziwianym idolem. Dlatego „[…] każdy by chciał mieć 
takiego chrzestnego... Nie darmo o Zygmuncie śpiewali piosenki” 
[SM 6]. Rysiek odczuwał z tego powodu dumę, co więcej: „[…] ża-
łował, że Zygmunt nie jest jego ojcem” [SM 10]. Starszy i bardziej 
znany z braci Zielińskich zyskał sławę jako „[…] najjurniejszy ban-
dzior na cały Marymont, Powązki i Wawrzyszew, przed którym 
drżał nawet słynny Burakowski z Czerniakowa” [SM 6]. Wychowa-
nemu na niespokojnym Marymoncie Lewandowskiemu ten typ 
sławy bardzo imponował. Jednak w miarę, jak proces przemiany 
światopoglądowej Ryśka nabierał tempa, pojawiać się zaczęły wąt-
pliwości co do oceny Zielińskiego: 

Że był odważny – nie ma co mówić. Sam jeden wypędził 
nożem życie z trzech braci Burakowskich, największych asów na 
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górnym i dolnym Czerniakowie. Sam dzielnicowy Makowski 
mówił, że „takiego Urkesa jak Zygmunt to nie ma, nie było i nie 
będzie”. A przecież znał się dobrze. Ile piosenek o nim naukładali! 
Jeszcze dzisiaj ludzie go pamiętają. Cały Marymont! 

No tak, tylko że Zieliński o nic nie walczył. O to, żeby się 
wódki napić, i to chyba wszystko. Mało nakradli z bratem, ludziom 
szkody narobili? Z jednego więzienia wyszli i już drugie na nich 
czekało. Znaczy się – zwykli bandziorzy, rozrabiaki! 

Kandydaturę Zielińskiego do bohaterstwa odrzucił [Rysiek] 
stanowczo. [SM 98] 

Później jeszcze niejednokrotnie Lewandowski wahał się w 
określeniu swojego stosunku do Zygmunta. Niemal do samego 
końca powieści Rysiek zmagał się z rzewnym wspomnieniem o 
człowieku, który stanowił symbol łotrzykowskiego Marymontu. 
Zieliński był dla głównego bohatera swoistym idolem, można 
wręcz powiedzieć, że autorytetem. I znowu jest to autorytet w kry-
zysie, z tym że kryzys ten ma tutaj inne oblicze niż we wcześniej 
przywołanych przykładach. Tam problem polegał na tym, że osoby 
najbardziej predestynowane do bycia autorytetem – ojciec, matka, 
ksiądz, nauczyciel w szkole – nie spełniały tej roli. Tutaj zachodzi 
relacja odwrotna: rola autorytetu jest realizowana – ale przez postać 
stanowiącą w istocie antywzór. U źródeł obydwu nieprawidłowości 
– uogólnijmy – leży niewłaściwe przyporządkowanie postaci do ich 
funkcji. Autorytetem staje się postać reprezentująca wzorzec nega-
tywny, natomiast antywzór realizują bohaterowie, od których wy-
magalibyśmy raczej, aby swoimi postawami wnosili do sfery zda-
rzeniowej utworu wartości pozytywne. 

Figura rodzica, w Sonacie marymonckiej mimo wszystko raczej 
epizodyczna, jeszcze rzadziej pojawia się w wydanym w roku 1956 
zbiorze Pierwszy krok w chmurach. Otwierające tom opowiadanie 
Dom mojej matki odcina się pod tym względem od pozostałych tek-
stów cyklu. Skonstruowane jest w formie retrospektywnej refleksji 
pierwszoosobowego narratora, snującego wspomnienia o swojej 
nieżyjącej już matce. Rodzicielka pełni rolę głównej bohaterki utwo-
ru, mimo że przywoływana jest z przeszłości. Narrator-bohater 
podkreśla swoją miłość i przywiązanie do matki, zdradza w swej 
postawie szacunek wobec niej. Przyznaje szczerze: 
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Bywałem niedobry i niesprawiedliwy dla matki; potem 
oczywiście czyniłem wszystko, by to odrobić, dzięki czemu nasze 
ciche dotąd życie we dwójkę stało się łodzią żeglującą po 
niespokojnej wodzie. Lecz aby płynąć, musieliśmy wiosłować we 
dwójkę. [PK 5-6] 

Tej niezbędnej do wspólnego podążania przez życie zgody 
pomiędzy matką a synem zabrakło. Narrator-bohater podkreśla 
światopoglądową polaryzację obydwu postaci. Rozłam ten następu-
je, gdy matka wyznaje przed synem, że jej i ojca tak naprawdę nie 
łączyła miłość. Reakcja młodzieńca silnie do tej pory zawierzającego 
ideałom jest jednoznaczna: 

Bardzo mnie to wtedy zabolało. Gdy się dowiedziałem, że moi 
rodzice nie byli złączeni miłością, bez której w wyobraźni mojej nie 
mogło być nic stałego, uczułem momentalnie ssącą pustkę i przez 
długie miesiące nie opuszczała mnie myśl, że właściwie nie jestem 
nikomu potrzebny. Zdawało mi się, że ludzie tacy jak ja – nie 
powinni żyć. [PK 4] 

Matce, jako pierwszej życiowej nauczycielce dziecka, norma 
kulturowa nakazuje wprowadzać swoje potomstwo w krąg wyso-
kich wartości, zaszczepiać w nim miłość, ukazywać sens życia. Bo-
haterka utworu nie realizuje tego wzorca, wręcz przeciwnie: wznie-
ca w swoim synu szereg wątpliwości. W efekcie, mimo miłości, sza-
cunku, przywiązania do matki, narrator-bohater nie może przypi-
sać jej roli autorytetu. Choć u schyłku życia, kobieta przyjmuje sys-
tem aksjologiczny, który wydaje się zadziwiająco niedojrzały – je-
dynym jej marzeniem stał się dom na przedmieściu. Syn wspomina: 

Goryczy dodawała mi myśl, że matka moja nie pragnie już 
cierpień, miłości ani walki; wielkiej goryczy dodawała mi myśl, że 
jedynym pragnieniem jej życia jest mały, własny, kolorowy domek 
na przedmieściu. [PK 4] 

Matka, w przeciwieństwie do swego syna, wyzbyła się już 
złudzeń co do wartości najwyższego rzędu. Jedyna jej potrzeba ma 
charakter czysto materialny. To syn decyduje się przejąć porzuconą 
rolę autorytetu, ale nie może się nim stać – byłoby to wszak wbrew 
ludzkiej naturze i utrwalonemu w kulturze wzorcowi. Wobec tego 
bohater rozpaczliwie domaga się miłości, nie zyskując choćby 
odrobiny zrozumienia ze strony matki: 
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Przecież to straszne dla mnie, że ty marzysz tylko o własnym 
domku i o niczym więcej. Jakże mam cię kochać? I dlaczego tylko 
tyle? Jesteś przecież dobrym człowiekiem i wiem, że potrafisz 
kochać, ja to wiem najlepiej! Nie mogę cię jednak wcale zrozumieć... 
[PK 4-5] 

Syn stoi na straży wysokich wartości, matka zaś spokojnie, 
statecznie, konsekwentnie przywołuje swoje jedyne, materialne 
pragnienie. Domek na przedmieściu stanowi także pewien symbol. 
Może być upragnioną oazą spokoju, umożliwiającą odcięcie się od 
świata wielkich przeżyć. Niemniej w takim ujęciu również dostrze-
żemy ucieczkę od miłości – wartości, której podniesienia z takim 
uporem domaga się przedstawiciel młodego pokolenia, z braku au-
torytetów kierujący się ideałami. 

Warto jeszcze dodać, że w opowiadaniu pojawia się niezbyt 
obszerna wzmianka o ojcu. Narrator-bohater mówi: 

Prawie już nie pamiętam ojca, lecz z opowieści wiem, że przez 
całe życie paliło mu się pod czaszką. Był to jednak zimny ogień 
inteligenta, który nie daje nic prócz blasku. W pewnym momencie 
swego życia ojciec mój wypalił się; potem już jego serce i myśli 
przypominały patyczek choinkowy, na którym zwęgliła się owa 
minimalna ilość substancji chemicznych dająca silny i piękny blask. 
Resztę życia spędził na szukaniu usprawiedliwień dla samego 
siebie; stał się gorzki i niesprawiedliwy dla każdego. [PK 3-4] 

Wspomnienie to ma charakter szczątkowy, a zachowane w 
nim urywki nie zdradzają przychylnego stosunku syna wobec ojca. 
Z matką bohater opowiadania nie znajdował porozumienia, ojca 
natomiast ledwo co zachował w pamięci, i to w tonacji dość nega-
tywnej. W jednej i drugiej postaci na próżno mógł szukać autoryte-
tu. W efekcie sam niejako zaczął aspirować do tego miana, wołając 
o wartości najwyższego rzędu. 

W krajowej twórczości Marka Hłaski również Boski autorytet 
nie unika uszczerbku. Bohaterowie niejednokrotnie ujawniają swoje 
wątpliwości natury religijnej. Przykładem jest jeden z budowni-
czych mostu w opowiadaniu Robotnicy, zbrojarz Kamiński, „[…] 
człowiek starszy, poważny i nadzwyczaj religijny […]” [PK 10]. Już 
na początku dzieła z jego ust pada kwestia: „Po co ja tu, cholera, 
przyjechałem? Ja tu przestaję wierzyć w Boga. Zdaje mi się, że Bóg 
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stwarzając świat zapomniał o tym kawałku ziemi, a może go i prze-
klął” [PK 10]. Zmordowany bardzo ciężką, ciągnącą się miesiącami 
pracą bohater zaczął powątpiewać w Bożą dobroć i z czasem wy-
zbył się wiary pokładanej w Boskim autorytecie: „Zbrojarz Kamiń-
ski dawno już zwątpił w swe zbawienie wieczne i trzy książeczki 
do nabożeństwa sprzedał listonoszowi za ćwiartkę wódki” [PK 13]. 
Praca, której wartość w ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej 
była powszechnie opiewana, okazała się w istocie katorgą dopro-
wadzającą do degeneracji. Przykład Kamińskiego zdaje się symbo-
lizować dużo szerszy, aktualny w okresie stalinizmu problem kry-
zysu autorytetu Boskiego. Autorytet ten wykorzeniano z człowieka 
wraz z innymi wartościami wyższego rzędu, aby zastąpić go dok-
trynerskim kultem pracy. 

Bohaterowie Hłaski nie muszą jednak zderzać się z komuni-
styczną doktryną, aby przeżywać kryzys wiary. Już sam trud egzy-
stencji wpędza w wątpliwości tułających się w poszukiwaniu pracy 
biedaków z opowiadania Dwaj mężczyźni na drodze. Jeden z nich 
stwierdza, że „dzisiaj już nie ma Boga. Gdyby dzisiaj zszedł na zie-
mię Chrystus, nie potrzeba by Go krzyżować; dziś Chrystus sko-
nałby z głodu” [PK 46]. Wynikająca z biedy i cierpienia erozja wiary 
jest motywem pojawiającym się u Hłaski niejednokrotnie. Celną 
tego ilustrację stanowi mikropowieść Następny do raju. 

Bohaterowie tego utworu, podobnie jak w Robotnikach, skazani są 
na trud katorżniczej pracy. I znowu, jak w opowiadaniu o budowni-
czych mostu, jedną z postaci wyróżnia tutaj od pozostałych nadzwy-
czajna religijność. Z tym że Apostoł – takim właśnie, bardzo wymow-
nym przydomkiem obdarzono go w bazie transportowej – nie porzuca 
wprost wiary w Boga, w przeciwieństwie do zbrojarza Kamińskiego, 
sprzedającego książeczki do nabożeństwa „za ćwiartkę wódki”. Stwór-
ca jest ostatnią nadzieją bohatera. Apostoł mówi wprost: „Straciłem na 
wojnie wszystkich, teraz tracę tu siebie z tymi zwierzętami. Bez Boga 
dla mnie nic nie ma sensu” [NDR 304]. W istocie jednak religijność 
Apostoła jest powierzchowna i pozbawiona konsekwencji. Z jednej 
strony bohater nie szczędzi upomnień wobec kolegów z bazy, z drugiej 
zaś jego groźby same w sobie wywołują szereg etycznych wątpliwości: 
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– Bóg was skarze – powiedział Apostoł. Trzymaną w ręku 
książeczką do nabożeństwa trzasnął Orsaczka w plecy. – Nie 
wypinaj mi dupy przed twarzą, kiedy się modlę. [NDR 291] 

– Słuchaj, Dziewiątka – zasyczał – jeśli zobaczę, że tu jakiś 
grzech między wami, to tak z tobą... 

Zeskoczył na ziemię. Chwycił ze zderzaka korbę i wzniósł ją 
nad głowę; jego twarz stała się purpurowa i zdawało się, że za 
chwilę tryśnie z niej krew. Dziewiątka patrzył, jak twarde żelazo 
wygina się w pokorny łuk. Potem Apostoł wyprostował korbę na 
kolanie i odrzucił ją. [NDR 325] 

Apostoł stara się przywoływać innych do porządku w sposób 
agresywny i wulgarny. W dyskursie tym powołuje się jednocześnie 
na Boga, wspomina o modlitwie, wprowadza kategorię grzechu. 
Zdradza w ten sposób niekonsekwencję, która przeradza się w jaw-
ną hipokryzję wówczas, gdy swoje własne słabości stara się tłuma-
czyć zaangażowaniem w życie religijne. Doprowadzić to może do 
efektu komicznego, jak w przesiąkniętej groteskowością rozmowie 
z Orsaczkiem: 

– Lekkomyślny młodzianku – powiedział – wypiłem twoją 
wodę [kolońską – przyp. Ł. G.], aby cię uchronić od pokus 
piekielnych... – Trząsł nim i mówił: – Komu się chciałeś 
podobać? Nam? Chciałeś pojechać do miasta, aby tam 
oddać się brudnej rozpuście. 
[…] 
– Zresztą – powiedział Apostoł – woda twoja była obrzydliwa, 

myślałem, że mi łeb pęknie na drugi dzień. Nieboszczyk, świeć 
Panie nad jego duszą, Grzegorzewski używał o wiele lepszej. Po 
jego perfumach czułem się jak ptaszę. [NDR 296] 

Apostoł nie zadaje sobie większego trudu, aby ukryć swoje 
zamiłowanie do alkoholu. Zdaje się nie dostrzegać konfliktu mię-
dzy deklarowaną przez siebie religijnością a realizowanym w isto-
cie hedonizmem. W efekcie nie odczuwa nawet odrobiny zażeno-
wania własną postawą. Próba przywołania słów Pisma Świętego 
kończy się kolejną demaskacją jego fasadowej religijności: 

Jak to Pismo Święte mówi? Niewiasta, niewiasta, coś takiego... 
Jakbym nie pił tydzień, tobym sobie przypomniał. Po wódce mam 
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głowę jak dziurawe wiadro. Nie mogę sobie przypomnieć, jasna 
cholera! W każdym razie coś z niewiastą i coś, że źle... [NDR 277] 

Wiedza Apostoła na temat religii, a także postawa, jaka służy 
mu do demonstrowania wiary, łatwo ulega dekonstrukcji w zde-
rzeniu z przebłyskami jego prawdziwego oblicza. Kompromitująca 
go nieznajomość Biblii, zamiast wzbudzać w nim wstyd, błyska-
wicznie usprawiedliwiona zostaje przezeń niemniej przecież nie-
chlubnym pijaństwem. Zachowanie bohatera ma charakter grote-
skowy, a wrażenie to z biegiem utworu pogłębia się. Kuriozalny tok 
obiera dialog Dziewiątki z Apostołem, kiedy pierwszy pyta drugie-
go „jak się nazywa takie coś dookoła głowy” [NDR 325] na podobi-
znach świętych. 

Apostoł potarł czoło. 
– Wiedziałem – rzekł. – Już mam, bracie, na końcu języka... 

zaraz, zaraz... Kółeczko, ma się rozumieć, że kółeczko. Czekaj, 
czekaj... Jak się nazywa ta dziwka, do której jeździliśmy we dwóch? 
[NDR 326] 

Bohaterowie wnet skupiają się na wspominaniu swoich przy-
gód seksualnych, popijając przy tym wódkę z butelki. Dopiero po 
dłuższej chwili Apostoł wybełkotał: „Mam... kółeczko. A... arel... 
Aurelcia...” [NDR 328]. 

Hedonistyczne usposobienie Apostoła przeziera spod jego re-
ligijnej maski. Im bliżej końca, tym więcej wątpliwości zdradza bo-
hater. Przyznaje rację Dziewiątce, kiedy ten stwierdza, że Bóg za-
chowywałby się równie niegodnie, co oni, „gdyby znalazł się razem 
z nami, tutaj […]” [NDR 350]. Widać, że religijność Apostoła jest w 
istocie wyuczonym konwenansem i przyzwyczajeniem, a nie świa-
domym przeżyciem duchowym. Niełatwo mu jednak zdobyć się 
moment szczerości przed sobą samym i zrewidować swój stosunek 
do wiary. W efekcie Apostoł zaczyna postrzegać religijność nie jako 
swoją siłę, lecz jako niemożliwe do zrzucenia brzemię, które utrud-
nia mu życie. W rozmowie z niewierzącym Zabawą stwierdza, iż 
tamten jest w lepszej sytuacji, bo „nie będzie miał wyrzutów su-
mienia” [NDR 403]. 

Co interesujące, Apostoł dodaje, że alkohol „[…] głuszy i Bo-
ga, i sumienie, i wszystko” [NDR 404] – świadczyć to może o roz-
grywającej się w nim psychomachii. W tym samym dialogu pojawia 
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się zresztą swoisty moment uświadomienia. „Coś mi nie gra w mo-
jej wierze” [NDR 404], wyznaje bohater. Niedługo potem umiera. 
Tuż przed śmiercią prosi Zabawę o odczytanie modlitwy za konają-
cych, do końca zachowując resztkę nadziei na Zbawienie [NDR 
408]. W przeciwieństwie do zbrojarza Kamińskiego, ostatecznie nie 
odrzucił Boga w sposób definitywny. Być może z konformizmu, być 
może ze strachu, a może dla podtrzymania nadziei. Trudno zawy-
rokować. Niewiele mamy w utworze przesłanek odkrywających 
sferę przeżyć wewnętrznych Apostoła, w jego postępowaniu nato-
miast dostrzegamy przede wszystkim wiarę pogrążoną w kryzysie, 
religijność skonwencjonalizowaną i mocno zubożoną. 

W kilku słowach należy wspomnieć jeszcze o pozostałych bo-
haterach Następnego do raju. Na ich tle zakładający istnienie Boga 
Apostoł był postacią mocno wyróżniającą się. W wypowiedziach 
Zabawy, Warszawiaka czy Dziewiątki powtarza się niejednokrotnie 
negacja autorytetu Boskiego. Przywołajmy rozmowę dwóch pierw-
szych: 

– Wiesz, gdzie żyjesz? 
– W piekle. 
– Więc musisz cierpieć. 
– Bóg mówił tak samo. Mnie to nie bawi. 
– Co? 
– Że trzeba cierpieć. 
Zabawa milczał przez chwilę. 
– Ale Bóg nie był komunistą – rzekł. 
– Nie było go w ogóle. 
– Co cię więc obchodzi ględzenie kogoś, kogo nie ma. [NDR 303] 
Następuje tutaj dwustopniowa deprecjacja autorytetu Boga. 

Najpierw Zabawa, przysłany przecież z Partii, odmawia Mu wiary-
godności, ponieważ „[…] nie był komunistą […]”; następnie War-
szawiak całkowicie neguje Jego istnienie, z czym Zabawa w ogóle 
się nie spiera. Z kolei Dziewiątka nie zaprzecza wprost istnieniu 
Boga, co więcej, zarzuca Mu, że „stworzył świat, w którym sam nie 
potrafiłby żyć […]” [NDR 350]. Pretensja ta ma jednak charakter 
pozy, w rzeczywistości bowiem postawę bohatera wobec wiary 
można określić jako obojętną. Dziewiątka stwierdza, że „człowiek 
bez wiary jest jak więzień, który nie wie, z jakiego paragrafu siedzi 
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[…]” [NDR 350]. Wiara więc ma dla niego znaczenie nie większe 
niż każda właściwie filozofia bądź ideologia próbująca sformuło-
wać odpowiedź na pytanie o sens życia człowieka. 

Podobnie obojętną postawę wobec wiary zdaje się mieć Orsa-
czek. Nie zdradza on w utworze swojego światopoglądu, za to czę-
sto wspomina o pieniądzach, a jego największym marzeniem jest 
posiadanie własnej taksówki. Po śmierci Apostoła bohater formułu-
je zarzut wobec Stwórcy, stwierdzając, że to właśnie jego kolega. 

[…] powinien być Panem Bogiem, a nie kto inny. On by 
wykombinował człowieka jak się patrzy. A tak co? Człowiek 
choruje, męczy się, a jak ma już jaki wypadek i nogę mu na 
przykład wyrwie, to co? Kaleka, nic się nie da wymienić. Żeby nie 
wiem co, to najsilniejszy gość jest zawsze kościotrupem... [NDR 414] 

Postawa Orsaczka, Zabawy i Warszawiaka spuentowana zo-
stała dobitnie w scenie pogrzebu Apostoła. Obrzęd o charakterze 
sakralnym przeistacza się tu w groteskowe przedstawienie: wszy-
scy trzej żałobnicy z trudem utrzymują równowagę w alkoholo-
wym upojeniu; brakuje ministranta, więc komżę ubiera partyjny 
Zabawa, który, jak się okazuje, służył kiedyś do mszy; natomiast 
pełniący funkcję organisty Orsaczek zamiast Requiem gra warszaw-
ską balladę podwórkową – znaną jako Bal na Gnojnej. Uroczystość 
pogrzebowa zostaje skarykaturowana. Kościół staje się miejscem, 
gdzie odbywa się przedziwny rytuał, uroczystość, na którą najwy-
raźniej zapomniano zaprosić Boga. 

W tym miejscu czas zakończyć nasze analizy. Niniejszy tekst 
ma formę mocno skondensowaną, wobec czego stanowi przyczy-
nek do wnikliwszych studiów nad kryzysem autorytetu w twórczo-
ści Hłaski. Tytułem podsumowania wskażmy tylko, że pisarska me-
toda omawianego autora w dużej mierze wpisuje się w scharakte-
ryzowane na początku tło filozoficzne oraz kontekst społecz-
no-polityczny. Bohaterowie poszczególnych utworów istotnie są 
indywidualistami, nie zawsze jednak postawa ta wynika z ich su-
werennego wyboru. Rysiek Lewandowski czy narrator Domu mojej 
matki zostali mimowolnie pozbawieni autorytetu, tak bardzo po-
trzebnego młodemu, wchodzącemu w dorosłe życie człowiekowi. 
Dlatego pierwszy błędnie przypisuje tę rolę groźnemu rzezimiesz-
kowi, natomiast drugi sam przyjmuje postawę mentorską, bezsku-
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tecznie próbując wypełnić pustkę po zdezaktualizowanym autory-
tecie matki. 

Ważny wątek stanowi kryzys autorytetu Boskiego. W omówio-
nych wyżej utworach da się zauważyć pewna prawidłowość: rzadko 
mianowicie porzucenie wiary dokonuje się w akcie w pełni suweren-
nym. Czynnik sprawczy stanowi najczęściej albo ideologia komuni-
styczna, albo – realia życia. Często bieda, cierpienie, zawód, rozczaro-
wanie odwodzi bohaterów od przeżyć duchowych. Czasem tylko po-
zostaje jeszcze resztka skonwencjonalizowanej religijności, łatwa jednak 
do zdemaskowania. 

Na przykładzie wczesnej twórczości Marka Hłaski zaobserwować 
możemy procesy erozji duchowej i psychicznej, do jakich wiedzie de-
konstrukcja wzorców zachowań. Z drugiej strony natomiast odkrywa-
my naturalnie zakorzenione w człowieku pragnienie posiadania auto-
rytetu. Interesujące, że postaci w utworach Hłaski rzadko odrzucają 
autorytet ludzki. Często ulega on dekonstrukcji niezależnie od zacho-
wań głównych bohaterów; ci zaś, zamiast, wzorem młodych gniew-
nych z Zachodu, wyprzeć się go, wyruszają na jego poszukiwania. 

Wykaz skrótów 
NDR – Marek Hłasko, Następny do raju, [w:] tegoż, Pierwszy krok w 

chmurach. Następny do raju, opr. Joanna Pyszny, Wrocław 1999. 
PK – Marek Hłasko, Pierwszy krok w chmurach, [w:] tegoż, Pierwszy 

krok w chmurach. Następny do raju, opr. Joanna Pyszny, Wrocław 1999. 
SM – Marek Hłasko, Sonata marymoncka, Warszawa 1982. 
Lokalizacja cytatów podawana jest w nawiasach kwadratowych za 

pomocą powyższych skrótów oraz liczb oznaczających numery stron. 
 
Streszczenie 
Temat niniejszego referatu stanowi wstępne założenie wy-

wiedzione z wielu interpretacyjnych przesłanek. Lektura krajo-
wych tekstów Hłaski zdaje się bowiem niechybnie wieść ku kon-
kluzji, że głoszą one kryzys autorytetu. Kwestii tej nie sposób jed-
nak rozwikłać bez wnikliwej refleksji literaturoznawczej. 

Na samym początku należy zapytać o grunt, z jakiego wy-
wodzi się światopogląd młodego Hłaski. Jakie znaczenie przypi-
sywali autorytetowi egzystencjaliści, z których filozofii tak wiele 
zaczerpnął autor Pierwszego kroku w chmurach? Jak wizja ta miała się 



671 
 

do kontestowanej często przez Hłaskę sytuacji społecz-
no-politycznej w stalinowskiej Polsce? 

W następstwie możemy postawić pytanie o to, jak autorytet ob-
razowany jest w konkretnych utworach pisarza. W toku analizy do-
cieramy do interesującego wniosku: otóż o autorytecie mówi się u 
Hłaski bardzo niewiele. Co może oznaczać ta nieobecność? Pewną 
wskazówkę stanowi „mitologia pokolenia październikowego prze-
łomu”, na czele z mitami odrębności, nieszczęścia oraz lumpa. Znaj-
dują one szeroką realizację w krajowych opowiadaniach Hłaski, w 
efekcie czego bohaterowie, jakich spotykamy, bądź odrzucają autory-
tety, bądź w ogóle nie zakładają możliwości ich istnienia. 

Tu otwiera się kolejna z niezwykle interesujących perspek-
tyw. Postaci reprezentujące drugi z powyższych paradygmatów 
myślenia często zdają się poszukiwać pewnych wyższych wartości, 
których niejasne wyobrażenia pojawiają się w ich umysłach jako 
efekt bolesnej konfrontacji niewinnego i wrażliwego z brutalną rze-
czywistością. Ów aksjologiczny głód pobrzmiewający w całej kra-
jowej twórczości Hłaski nakazuje postawić pytanie o możliwość 
zaistnienia w niej zjawiska, jakie nazwalibyśmy „głodem autoryte-
tu”. W efekcie moglibyśmy, z jednej strony, zapytać o miejsce i zna-
czenie autorytetu w utworach pisarza, z drugiej zaś – o wartość i 
przydatność dorobku Marka Hłaski w refleksji nad semantyką au-
torytetu w ogóle. 

 
Summary 
The title of this paper is a preliminary assumption derived 

from many interpretative premises. Reception of the domestic texts 
by Marek Hłasko suggests that there is a crisis of authority caught 
in this literature. There is a need for a thorough reflection to solve 
this issue. 

At first we are going to ask about the base, which young 
Hłasko's world view may be generated from. How important was 
an authority for existentialists? What were the similarity and the 
difference between the existentialist vision of world and the situa-
tion in the Stalinist Poland? 

In the next step we can ask about the imagery of an authority 
in the particular works of the author. Our analyse leads to an inter-
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esting conclusion: there are not many situations where it is said 
anything about an authority. What does it mean? „The mythology 
of the october-breakthrough generation” can be some guide for us 
in this case. It contains several myths, for example: myth of indi-
viduality, myth of fatality and myth of tatters. It is broad realised in 
domestic short stories by Hłasko, so protagonists presented in them 
reject authorities or even do not believe if authorities can exist. 

That is opening some new way of thinking. It often happens that 
protagonists who do not believe in possibility of existence of authorities 
are looking for some upper worths, after all. That is a phenomenon 
which we could maybe call „the hunger of the authority”. Thereby we 
could ask about the meaning of an authority in works by Hłasko and, 
on the other hand, about worth of these texts in reflection concerning 
the meaning of an authority in general. 
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Karol Grzechnik (KUL) 

 
Kryzys autorytetu w Ładzie serca Jerzego Andrzejewskiego  

a Noc ciemna św. Jana od Krzyża 
 

W 1938 roku młody – i zdaniem wielu, obiecujący – pisarz Je-
rzy Andrzejewski wydaje Ład serca, powieść, przez którą wielu ów-
czesnych krytyków zaczyna go określać jako pisarza katolickiego. Jak 
wiemy obecnie, to miano nie jest do końca trafne, choć z perspek-
tywy tej jednej powieści mogło wówczas takie się wydawać. Utwór 
wywołał liczne kontrowersje, głównie ze względu na silnie pesy-
mistyczny, jak się wydawało, wydźwięk. Naczelnym problemem 
jest kryzys wiary osoby duchownej, spowodowany utratą zaufania 
w Boży plan i zwątpieniem w możliwość realnego nawrócenia się 
człowieka. Główny bohater, ksiądz Siecheń, proboszcz małej parafii 
na Polesiu, przeżywa kryzys duchowy. Pojawiające się w kilku 
miejscach jego monologi wewnętrzne ukazują brak wiary w naturę 
ludzką, możliwość czynienia autentycznego dobra, oraz zwątpienie 
w Łaskę Bożą. Oto przykład takich rozmyślań: „Nie grzeszyć, to 
mogę, lecz nie chcieć grzechu, tego nie mogę. Moje czyny mogą 
świadczyć przed ludźmi za mną, lecz moje myśli oskarżą mnie 
przed Tobą. I choć bym nie grzeszył, będę grzeszny. Jestem skażo-
ny. Nawet źródłem moich dobrych uczynków jest moje zło”1. Po-
boczne wątki, ukazujące wyrachowanie, okrucieństwo czy bez-
myślność reszty bohaterów, zdają się utwierdzać odbiorcę w 
mniemaniu o słuszności tych przekonań. Zakończenie powieści, 
symboliczne i bardzo niejednoznaczne, wydaje się nie rozstrzygać 
tych dylematów, pozostawiając pełne napięcia niedopowiedzenie. 

Istnieje jednak kilka możliwych odczytań powieści, które 
umożliwiają wydobycie z niej pierwiastka pozytywnego. Można 
interpretować rozterki księdza Siechenia jako mężne zmaganie się z 
własnymi słabościami, trwanie przy wierze pomimo przeciwności. 
Ostatecznie bowiem ksiądz nie traci wiary, choć doświadcza wielu 

                                                 
1 J. Andrzejewski, Ład serca, Warszawa 1957, s. 31. 
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trudności duchowych. W referacie chcę zaproponować jedną z ta-
kich właśnie interpretacji: kryzys wiary postrzegam jako zdarzenie 
przejściowe, mogące prowadzić do psychicznego i duchowego 
umocnienia człowieka. Okazuje się, że pewne przesłanki w powie-
ści – czyli określona symbolika i pewne przeżycia psychiczne 
głównego bohatera, ujawniające niektóre aspekty jego duchowości 
– odnoszą się do Nocy ciemnej Jana od Krzyża. Warto zauważyć, że 
obydwa teksty łączy wspólne zagadnienie kryzysu wiary czy też 
jakiegoś załamania w sposobie przeżywania relacji z Bogiem. Chcę 
w niniejszym odczycie określić, na ile taka interpretacja okazuje się 
zasadna, a także do jakiej wizji autorytetu prowadzi. W tym celu 
wymienię aluzje z powieści odnoszące się do dzieła hiszpańskiego 
mistyka i pokażę, jak w ich świetle zmienia się optyka powieści. 
Aby podjąć się tego zadania, prześledzę najpierw, jak wygląda kry-
zys wiary księdza Siechenia i czym jest spowodowany. 

Wydarzenia w powieści, pomimo swojej wielowątkowości, 
ogniskują się w osobie czterdziestopięcioletniego księdza Pawła 
Siechenia, proboszcza jednej z poleskich parafii. Kryzys duchowy, 
jaki przeżywa, ma swoje źródło w pewnych wydarzeniach doty-
czących jego osoby i przejawia się w osobistych rozterkach i wąt-
pliwościach. Trudno powiedzieć, czy wiara księdza Siechenia za-
łamuje się pod ciężarem dramatycznych wydarzeń, jakie mają miej-
sce na małej i spokojnej wsi, czy te wydarzenia stają się jeszcze bar-
dziej przytłaczające pod wpływem przeżyć wewnętrznych. 

Kryzys autorytetu księdza Siechenia można rozpatrywać w 
dwóch aspektach. Pierwszy to załamanie się jego własnych pre-
dyspozycji wewnętrznych, w tym wypadku wiary i nadziei, które 
umożliwiały mu pełnienie funkcji autorytetu. Drugi aspekt to za-
łamanie się relacji autorytarialnej, która wiązała go z wychowan-
kiem Michasiem. Prześledźmy zatem zewnętrzne przejawy kryzy-
su autorytetu, objawiające się w załamaniu relacji z wychowan-
kiem. 

Michaś, jak można zaobserwować ze sposobu zachowania na 
początku powieści, jego gestów pokory i szacunku wobec księdza 
(całuje go w rękę), żywi do niego bardzo głębokie uczucie. Można 
się domyślać, że to właśnie tworzy podstawę relacji autorytarialnej, 
przez co nie jest ona oparta na autorytecie intelektualnym księdza-
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opiekuna, ale raczej więzi emocjonalnej. Drugim fundamentem au-
torytetu jest wiara religijna, z postawy Michasia można bowiem 
domyślać się, że ksiądz jest gwarantem jej trwałości. 

Obydwa fundamenty – uczucie i wiara – załamują się w 
chłopcu jeden po drugim. Dramatyczne wydarzenia opisane w 
powieści dotykają także i księżowskiego wychowanka: jego przyja-
ciel, gajowy Siemion, jest bliski śmierci na skutek wypadku przy 
pracy. Wieść o tym Michaś przynosi księdzu Siecheniowi, który w 
ten sposób odkrywa, że sam powoli przestaje być w życiu chłopca 
najważniejszą osobą, tak jak było dotychczas. Nie wiedział bowiem 
dotąd, że dorosłego Siemiona i nastoletniego Michasia łączy przy-
jaźń. Dorastający Michaś zaczyna oddalać się emocjonalnie od 
księdza, który to proces widać w porównaniu obecnego zachowa-
niu z dawnym. Budzi to obawę opiekuna o losy wychowanka: 

Oto nawet nie wiedział, kiedy przyszła chwila, w której na 
życie chłopca, dotąd tak proste i jawne, padł zaborczy cień, aby 
mógł pod jego osłoną wśliznąć się ktoś nowy […] Jak wielu odtąd 
ludzi będzie mogło z łatwością zdobywać łaknące i ufne serce 
dziecka, iluż zostawi w nim zdradzieckie ślady, pod jak licznymi 
żłobiącymi głęboko śladami ugnie się chłopięca niewinność?2 

Jak się okaże, przeczucie, że chłopiec dostanie się pod wpływ 
niemoralnych ludzi, jest słuszne. Zmiany w psychice chłopca po 
części wywołane są przeżyciem zawodu, poczuciem straty, ale wy-
nikają też z przewartościowania w postrzeganiu wiary, która za-
wiodła. Rodzi to poczucie buntu i goryczy, które wyładowują się 
przez niechęć do Siechenia. W dalszej części akcji widać, jak uczu-
cia chłopca przeradzają się we wrogość do opiekuna. 

Wiara Michasia w autorytet księdza początkowo objawia się 
w irracjonalnym przeświadczeniu, wyrażonym nie wprost, że 
opiekun może zmienić losy umierającego Siemiona. 

– Proszę księdza! – zawołał parząc błagalnie w oczy 
opiekuna. – Trzeba ratować Siemiona. Proszę księdza… 

Głos Michasia wezbrał tak bezgraniczną ufnością, że 
proboszcz zaniepokoił się. 

– Moje dziecko, cóż ja mogę zrobić? 

                                                 
2 Tamże, s. 18.  
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– Wszystko, wszystko!3 
„Jakim ciężarem może być ufność”4 myśli ksiądz, gdy Michaś, 

licząc na pomoc w uratowaniu przyjaciela, całuje go w rękę. Ocze-
kiwania te są kompletnie nierealne: od początku powieść stawia 
wiele przesłanek co do tego, że nie można zwątpić w śmierć gajo-
wego, co dzieje się na końcu utworu. Sam ksiądz czuje też, że nie 
jest osobą na tyle godną zaufania, jaką postrzega go Michaś. Roz-
myślania księdza, przytaczane już, świadczą o tym, że postrzega 
siebie zupełnie odwrotnie, jako osobę grzeszną z natury, mało kon-
sekwentną i wytrwałą wierze.  

Symbolicznym punktem zwrotnym w przemianie psychiki 
chłopca jest rozmowa z dorosłym synem dziedzica, Sewerynem 
Gejżanowskim. Nie miejsce tu na jej analizę, choć z powodu licz-
nych aluzji i niedopowiedzeń jest ona ciekawa. Można odczytywać 
ją jako spełnienie obaw księdza co do tego, że otwartość i ufność 
Michasia zostaną wykorzystane przez niemoralne jednostki. Młody 
dziedzic z początku fascynuje księżowskiego wychowanka, jedno-
cześnie wzbudzając w nim poczucie własnej niedojrzałości i dzie-
cinności. Najpierw Seweryn próbuje – świadomie – zdeprawować 
chłopca, kierując rozmowę na tematy erotyczne. Zaraz potem z 
błahego powodu wpada w złość i uderza Michasia w twarz. Od 
momentu tej rozmowy chłopcu rodzi się bunt przeciwko księdzu i 
gosposi Ksieni, którzy go wychowują, połączony z pewną mściwą 
satysfakcją z wyrządzenia krzywdy bliskim. Można stwierdzić, że 
zostaje tutaj przypieczętowany proces utraty autorytetu księdza 
Siechenia: Seweryn Gejżanowski jest postacią, która ukazuje po-
datność Michasia na poszukiwanie nowych autorytetów, które mia-
łyby wypełnić aksjologiczną pustkę, jaka wytworzyła się w chłop-
cu. Doświadczenia te obrazuje symbolicznie fascynacja chłopca no-
cą, jej ogromem i tajemniczością. 

W wątku dotyczącym Michasia można zauważyć, jak załamuje 
się jego autorytarialna relacja z opiekunem, księdzem Siecheniem. Z 
jednej strony powoduje ją, jak się można domyślać, dojrzewanie chłop-
ca i rosnąca niezależność, połączona z przeżyciem utraty przyjaciela. Z 

                                                 
3 Tamże, 16. 
4 Tamże, s. 17. 
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drugiej strony widać też, że chłopiec dostrzegając niezdolność księdza 
do uratowania Siemiona, zaczyna postrzegać go jako zwykłego, słabe-
go człowieka. Widać to w rozmyślaniach Michasia o umierającym 
przyjacielu: 

Cóż tutaj mógł pomóc ksiądz Siecheń? Jego słabość wobec 
śmierci ukazała go Michasiowi w nowym świetle. Z dawnych, jeszcze 
dziecinnych czasów, pozostało mu przeświadczenie, że gdyby 
proboszcz zechciał – mógłby odwrócić bieg śmierci. Tę wiarę 
uświadomił sobie wówczas dopiero, kiedy zrozumiał, że ksiądz jest tak 
samo bezradny jak inni ludzie. 

Jak widać z powyższego cytatu, załamanie autorytetu księdza 
w Michasiu polega na odmitologizowaniu postaci księdza. To nie 
ksiądz okazuje się słaby, ale wcześniejsze wyobrażenia o nim oka-
zały się wyolbrzymiane. Michaś dopiero teraz zaczyna dostrzegać 
w księdzu Siecheniu człowieka, a nie nadludzki ideał. Pora przyj-
rzeć się, jak oprócz relacji z Michasiem załamują się przekonania 
samego księdza, które utwierdzały go w roli autorytetu. 

Stopniowe pogarszanie się relacji z wychowankiem jest jedną 
z przyczyn kryzysu wewnętrznego. Innym wydarzeniem, które 
przyczyniło się do jego powstania, jest śmierć Siemiona. Tak przy-
najmniej sugeruje powieść. Nie chodzi tutaj o psychologiczną reak-
cję księdza Siechenia na wieść o tym, że gajowy umiera, nie łączyły 
ich bowiem więzy przyjaźni. Powiązanie śmierci Siemiona i kryzy-
su duchowego (dotyczy on różnych osób w powieści, nie tylko 
księdza) istnieje w płaszczyźnie symbolicznej. Nie bez powodu to 
właśnie opis wypadku i powolnego umierania Siemiona rozpoczy-
na całą historię. Sytuacja ta jest symbolem załamania się czy też 
niszczenia dobra jako takiego. Nie da się odczytać z tego symbolu 
żadnego konkretnego rodzaju dobra, prawdopodobnie chodzi o 
ogólne dobro w doświadczeniu człowieka, dobro jako byt realny 
czy pewien stan rzeczy. Postać Siemiona jest wyraźnie idealizowa-
na we wspomnieniach z nim związanych, co czyni zarówno jego 
żona, Taisa, jak i Michaś czy ksiądz Siecheń. Reminiscencje te pod-
kreślają urok osobisty Siemiona, prostotę, naturalność, szczerość i 
spokój, jaki roztaczał wokół siebie. Dla Michasia był on powierni-
kiem najskrytszych myśli i marzeń, z którym potrafił porozumie-
wać się niemal bez słów. Dla Taisy Siemion stanowi nie tylko opar-
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cie psychiczne, ale dopełnia też obraz idealnego małżeństwa, który 
powraca w jej wspomnieniach. Siecheń wspomina w związku z 
Siemionem pewną krępującą sytuację, jednak sam również wspo-
mina gajowego jako człowieka pełnego radości z życia. Idealizacja 
Siemiona, która dokonuje się w podobnych wspomnieniach, w spo-
sób symboliczny konotuje dobro, ład i spokój. Śmierć tej postaci, jak 
można się domyślać, symbolizuje koniec lub załamanie się pewne-
go dobra w świecie zewnętrznym i wkroczenie weń zła. 

Kryzys wiary przejawiający się w monologach wewnętrznych 
księdza Siechenia rozpoczyna się od ogólnego przeczucia potęgi zła 
i jego panowania nad ludzką naturą. Towarzyszy mu poczucie bez-
radności i osamotnienia wobec Boga, co symbolizowane jest przez 
noc stanowiącą tło dla większości wydarzeń z powieści. Co więcej, 
często pojawia się motyw błądzenia w ciemnościach, poruszania się 
po omacku, gubienia drogi w ciemności. 

Nierozłączność zła i ludzkiej natury ksiądz zaczyna dostrze-
gać najpierw w swoich parafianach, widząc powtarzalność ich 
grzechów wyznawanych w kolejnych spowiedziach. Przenosi te 
obserwacje na cały rodzaj ludzki, co objawia mu się w epifanii, jaka 
ma miejsce podczas nocnych rozmyślań: 

Oto ziemia niezmiennie ogromna, a jednocześnie tak drobna, 
iż można ją ramieniem opasać, leży nieruchoma, ścięta ciszą. […] 
Niebo, którego ciężar przygniata serca śpiących. Ludzie! Widać ich 
ciała pokotem rzucone na zeschłą ziemię, jedno przy drugim, nagie 
i sine, niby nieskończony szereg umarłych. I nagle, jakby na jeden 
wielki głos rozcinający milczenie od wschodu do zachodu i od 
północy na południe, budzą się wszyscy. Ale nikt nie zrywa się i 
nie śpieszy posłusznie ku wezwaniu. Żadne wołanie mu nie 
odpowiada. Żaden szept ani ruch nie targną niewzruszonym 
spokojem. Piersi leżących uderzone niebem zamarły. To tylko ich 
oczy szeroko rozwarte oddychają śmiertelną trwogą. Przerażeniem 
nie pozostawiającym miejsca dla nadziei.5 

Sen ludzi symbolizuje ich stan życia w grzechu, bycia pod 
władzą zła. Jest to nawiązanie do popularnej ewangelicznej alego-
rii, pojawiającej się często w retoryce średniowiecznej homiletyki. 

                                                 
5 Tamże, s. 27. 
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Motyw ten jest jednak inaczej niż tradycyjnie zobrazowany: głos 
Boga budzi śpiących, ale nie są w stanie odpowiedzieć na jego we-
zwanie i leżą nieruchomo. Symbolizuje to niezdolność człowieka 
do wyrwania się z grzechu i złączenia z Bogiem. Można też dopa-
trywać się w tej wizji niewiary w moc Łaski Bożej, a tym samym 
niemożność ocalenia człowieka przez zbawienie. Referat ten zmie-
rza jednak do ukazania, że w świetle pewnej interpretacji wizja ta 
okazuje się fałszywa. 

Poza palącą troską o zbawienie innych ludzi, ksiądz Siecheń 
przeżywa też rozczarowanie własnymi niedoskonałościami i za-
czyna dostrzegać w sobie niemoc wobec zła, niemożliwość prze-
ciwstawienia się jemu. Od początku pobytu w sedelnickiej parafii 
przeżywa wiele trudności w pracy z parafianami. Katolicy są w 
mniejszości, kraj przeżywa trudności gospodarcze po ostatniej 
wojnie, przez co mało kto – jak możemy domyślać się z podobnych 
aluzji – myśli o życiu duchowym. Siecheń przez swoje radykalne 
poglądy wchodzi w konflikt z okolicznymi dworami. Można do-
myślać się ze szczątkowych informacji z powieści, że nie potępiał 
ruchu socjalistycznego tak radykalnie, jak oczekiwały tego środo-
wiska szlacheckie. Był także bardzo rygorystyczny moralnie w 
swoich kazaniach i głoszonych publicznie poglądach, przez co zy-
skał opinię fanatyka i człowieka oderwanego od realiów. Są to 
wszystko wydarzenia poprzedzające czas powieści, które stopnio-
wo doprowadziły do wyobcowania księdza Siechenia spośród spo-
łeczności sedelnickiej, a także do poczucia zniechęcenia i własnej 
słabości. Samokrytyka i rozczarowanie się samym sobą przechodzi 
punkt kulminacyjny w czasie tej samej nocy, gdy podczas nocnych 
rozmyślań Siecheń doświadcza wspomnianej epifanii. 

Panie, nie mam miłości! Moje dłonie są dłoniami zbrodniarza, 
moje usta mają wargi krzywoprzysięzcy, oszukuję, kłamię, 
nienawidzę, żadna rozpusta nie jest mi obca, moje myśli zatruwa 
brudne pożądanie, znam godziny wyuzdanej maligny, pycha mnie 
oślepia i zazdrość, i pogarda, i fałszywa miłość siebie - - -6 

Do tak daleko posuniętej krytyki własnych czynów mógł 
przyczynić się wpływ innego autorytetu, w którego cieniu legendy 

                                                 
6 Tamże, s. 41. 
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żyje ksiądz Siecheń. Mowa tu o protektorze i dawnym opiekunie 
księdza, zmarłym na jakiś czas przed akcją powieści biskupie Łu-
żańskim. Opis niemal męczeńskiej śmierci i pogrzebu tego duszpa-
sterza, na który przybywają setki ludzi nawet z odległych okolic, 
tworzą wokół niego aurę niemal świętości. Tak też postrzega go 
Siecheń, zawdzięczając biskupowi nie tylko posadę proboszcza, ale 
też radę i wsparcie, gdy był jeszcze w seminarium. Wspomnienie 
śmierci biskupa, gdy pomimo długich cierpień związanych z cho-
robą potrafił modlić się, dawać rady duszpasterzom i zachować 
przy tym pogodę ducha wraz z nadzieją na życie wieczne, dodaje 
Siecheniowi otuchy w wyjątkowo trudnym momencie życia. Spra-
wia wówczas, że odrzuca pokusę odejścia z parafii i wstąpienia do 
klasztoru oraz zyskuje siły do działania. Jednak konfrontacja z 
mrokami „nocy duchowej” (wyjaśnię symbolikę tego obrazu w ko-
lejnym akapicie) sprawia, że zaczyna się on wahać i ostatecznie 
traci zapał do działania. W opisie tych wydarzeń, wspomnień o 
zmarłym duszpasterzu i wewnętrznych rozterek kryje się sugestia, 
że biskup Łużański przez swój autorytet wyznacza pewien ideał 
świętości księdzu Siecheniowi. „Jakże małą wobec nieugiętej miło-
ści biskupa wydała mu się własna słabość! I jak nędznym byłby 
porzucając u samego początku powierzoną sobie pracę, on, które-
mu własnymi oczami danym było widzieć, jak ostatni oddech 
można powierzonemu dziełu oddać”7 – myśli ksiądz, gdy na 
wspomnienie śmierci biskupa Łużańskiego i jego mężnej postawy 
wobec cierpienia i śmierci odsuwa od siebie myśl o łatwym wyco-
faniu się z parafii w ciszę klasztornej celi. 

Aluzją do Nocy ciemnej Jana od Krzyża jest symbolika nocy 
zawarta w powieści. Podobnie jak w historii księdza Siechenia, noc 
w traktacie hiszpańskiego mistyka oznacza doświadczenie samot-
ności i zagubienia, jest też symboliczną płaszczyzną doświadczania 
zła przez człowieka. Zarówno w Nocy ciemnej, jak i w powieści An-
drzejewskiego, noc jest symbolem-kluczem, porządkującym inter-
pretację tekstu. 

Podobieństwa między tymi dwoma tekstami można zauwa-
żyć, gdy porównuje się korzyści płynące z doświadczenia „nocy”, 

                                                 
7 Tamże, s. 39. 
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jakie wymienia Jan od Krzyża, i jakie odnosi ksiądz Siecheń po-
przez przeżycie kryzysu duchowości. W jednym i drugim przy-
padku odsunięcie człowieka od pociech płynących z kontaktu z 
Bogiem oraz doświadczenie własnej słabości wobec grzechu umoż-
liwia zbudowanie pokory niezbędnej do działania bożej łaski. 
Ksiądz Siecheń, poprzez bolesne odkrycie słabości człowieka wo-
bec grzechu oraz zła drzemiącego na dnie ludzkiej natury, styka się 
z prawdą bardzo ważną w rozwoju duchowości. Poznanie tej 
prawdy może przynieść wiele korzyści, które w wypadku księdza 
ujawniają się w kontakcie z przestępcą Morawcem, poszukiwanym 
za napad i zabójstwo, ukrywającym się w lasach niedaleko Sedel-
nik. Błąkając się po lesie, wpada w nocy do bagna i zostaje urato-
wany przez księdza Siechenia, który przypadkiem tamtędy prze-
chodził i usłyszał wołanie o pomoc. Uratowanie Morawca jest 
symboliczną antycypacją tego, co niedługo nastąpi: nawrócenia się 
i pojawienia się nadziei na wyjście ze stanu braku łaski, jaki symbo-
lizuje bagno. 

Morawiec zaraz po uratowaniu zdradza, kim jest, i domaga 
się ironicznie od księdza, by wydał go w ręce policji. Jeżeli wziąć 
pod uwagę, że Morawiec jest figurą grzesznika, to jego prośba 
symbolizuje żądanie potępienia własnych czynów. Ksiądz jednak 
odmawia tego, bowiem „zbyt dobrze znał zło, by mógł obarczać 
nim człowieka”8. Dzięki temu udaje mu się znaleźć porozumienie z 
Morawcem i wskazać mu, że łaska zbawienia w małym stopniu 
zależy od sił i starań człowieka, ale od woli Boga. Zbliża to tym 
samym interpretację tej rozmowy do myśli św. Jana od Krzyża, 
który podobnie zakłada, że Bóg działa w życiu człowieka najpeł-
niej, gdy człowiek w to nie ingeruje zbytnio. Łaski, jakich Bóg do-
starcza duszy człowieka, również udzielają się jej w sposób nie-
świadomy. 

Dialog Siechenia i Morawca, jaki ma miejsce po niespodziewa-
nym ocaleniu, zajmuje ważne miejsce w powieści, jeśli chodzi o jej 
wymowę ideową. Stanowi jednocześnie dalszy ciąg rozważań księdza 
Siechenia o naturze człowieka i łasce bożej. Doświadczenie – jak wi-
dzieliśmy, bardzo drastyczne – skażenia natury ludzkiej grzechem 

                                                 
8 Tamże, s. 150. 
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umożliwia Siecheniowi porozumienie z Morawcem i powstrzymanie 
się od jego potępienia. Doświadczywszy wcześniej zepsucia natury 
ludzkiej, Siecheń w rozmowie z Morawcem stwierdza: „Kimże ja je-
stem, żebyś mnie czynił swoim sędzią? Takim samym grzesznikiem jak 
i ty. Skąd mam wziąć prawo sądzenia, gdy w sobie widzę dość win, 
aby samemu być sądzonym”9. O tym aspekcie poznania własnej natury 
mówi i Jan od Krzyża w rozdziale 12 Nocy ciemnej, wskazując, że poko-
ra wobec Boga umożliwia miłość bliźniego:  

Poznanie to [samego siebie i własnych niedoskonałości] jest 
źródłem miłości bliźniego. Dusza nie sądzi tu nikogo, jak to czyniła 
przedtem, mniemając, że sama jest gorliwa, zaś inni są oziębli. 
Myśli o wszystkich z należytym szacunkiem, znając własną nędzę i 
mając ją przed oczyma, nie zwraca uwagi na nikogo10. 

Podstawową korzyścią, jaką zatem odnosi ksiądz Siecheń po-
przez doświadczanie zła i własnej bezsilności, by się jemu oprzeć, 
jest zatem zyskanie cnoty pokory. Dopiero przyswoiwszy sobie tę 
skłonność, człowiek może pojąć, na czym tak naprawdę polega 
nawrócenie. Aby odczytać zawarte w powieści rozumienie nawró-
cenia, należy odwołać się do pewnego pojęcia ważnego w systemie 
myślowym Jana od Krzyża. 

Sednem rozważań w Nocy ciemnej jest opis oddziaływania 
Boga na duszę drogą „ciemnej kontemplacji”. Wiąże się ona z bier-
nym doświadczaniem przez duszę kontaktu z Bogiem tak, że jest 
ona praktycznie tego nieświadoma. Doświadczenie to, jako że wią-
że się ze zderzeniem dwóch przeciwieństw: natury boskiej i ludz-
kiej, jest bardzo bolesne dla człowieka. Zaciemnia jego władze po-
znawcze, rozumowe i duchowe, tak że nie jest w stanie o własnym 
wysiłkiem doświadczać Stwórcy, a także dostrzega grzeszną stronę 
swojej natury, niemal bez nadziei, że jest w stanie ją naprawić. Po-
jęcie „ciemnej kontemplacji” lub „kontemplacji wlanej” jest klu-
czowe w systemie pojęciowym św. Jana od Krzyża. Jednocześnie 
nie można odnieść go w pełni do Ładu serca, ponieważ jest termi-
nem dotyczącym duchowości mistycznej, podczas gdy powieść 
zajmuje się raczej związkiem duchowości i psychiki człowieka. 

                                                 
9 Tamże, s. 156. 
10 Św. Jan od Krzyża, Noc ciemna, s. 70. 
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„Ciemna kontemplacja” jest jednak pojęciem na tyle szero-
kim, że można znaleźć pewne konotacje między nią a wizją natury 
człowieka z Ładu serca. W rozważaniach księdza Siechenia można 
dostrzec podobną niezdolność do racjonalnego uchwycenia jakiejś 
konkluzji w rozważaniach na temat łaski, odkupienia i nawrócenia 
człowieka. Święty Jan od Krzyża taki stan odczytuje jako jedną z 
przesłanek „oczyszczania zmysłów” przez Boga, które służy temu, 
by – mówiąc w skrócie – stworzyć w człowieku pole do działania 
Boga: 

Bóg bowiem zaczyna się tu udzielać nie przez zmysły, jak to 
przedtem czynił za pomocą rozumowania, które kojarzyło i dzieliło 
pojęcia, lecz za pomocą czystego ducha, w którym nie ma już 
rozważania sukcesywnego. Udziela się jej prostym aktem 
kontemplacji, której nie dosięgają ani zmysły zewnętrzne, ani 
wewnętrzne niższej części człowieka [chodzi o rozum – przyp. K.G.] 
Stąd pochodzi to, że wyobraźnia i fantazja nie mogą się oprzeć na 
żadnym rozważaniu, a w przyszłości już nie uczynią w nim ani kroku 
naprzód11. 

Z punktu widzenia powieści można pojmować „ciemną kon-
templację” także jako każde bierne oddziaływanie Boga na duszę 
człowieka, w tym udzielanie mu łaski wybaczania lub odkupienia, 
połączone z bolesnym doświadczeniem własnej słabości i grzechu. 
We wspomnianej rozmowie z Morawcem ksiądz Siecheń kilka-
krotnie podkreśla bierny charakter zbawienia człowieka, tak że 
zdaje się wyrażać przekonanie o znikomym udziale człowieka w 
jego osiągnięciu. Ilustracją tego poglądu jest przytoczona przez 
księdza przypowieść o Jezusie uzdrawiającym chromego nad sa-
dzawką Betsaida. Można tę przypowieść odczytywać jako odpo-
wiedź na pesymistyczną wizję księdza, cytowaną wcześniej, o 
ludzkiej niemożności odpowiedzenia na głos Boga wzywający ich 
do nawrócenia. Przytaczając przypowieść Morawcowi, Siecheń 
chce w ten sposób przekonać zbiegłego przestępcę, że aby się na-
wrócić, wystarczy odpowiedzieć na głos Boga, objawiający się w 
duszy człowieka jako pragnienie modlitwy. Nie przekonuje to co 
prawda do końca Morawca, ale budzi w nim tęsknotę za kontak-

                                                 
11 Tamże, s. 55. 
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tem z Bogiem oraz odkrycie, że tęsknota ta istniała w jego życiu, 
tyle że nieuświadomiona. 

Idąc dalej tropem tych rozważań, można zauważyć, że ksiądz 
Siecheń przekonuje, że to Bóg czyni dobro w życiu człowieka, który 
sam z siebie nie jest zdolny do czynienia dobra. Istotnie – pod ko-
niec powieści ksiądz Siecheń tak drastycznie doświadcza zła wła-
snej natury ludzkiej, że pod koniec powieści nie wierzy nawet we 
własną zdolność do czynienia dobra. Wszystko to można interpre-
tować jako doświadczenie „nocy duchowej” w rozumieniu św. Jana 
od Krzyża. 

Podsumowując rolę Nocy ciemnej w rozważaniach o kryzysie au-
torytetu księdza Siechenia, można dojść do kilku wniosków. Po 
pierwsze, w świetle rozważań św. Jana od Krzyża, kryzys duchowo-
ści w Ładzie serca można odczytać jako jeden z etapów w rozwoju du-
chowości człowieka. Kryzys ostatecznie okazuje się wartością pozy-
tywną, ponieważ może prowadzić do umocnienia wewnętrznego 
człowieka i poprzez pokorę umożliwić porozumienie z drugim czło-
wiekiem, zjednoczenie z nim w świadomości wspólnej, niedoskonałej 
natury. Po drugie, jak widać z rozmowy księdza Siechenia i przestęp-
cy Morawca, pogłębienie wiedzy o niedostatkach własnej natury 
umożliwia mu doskonalsze pełnienie funkcji autorytetu. Jest to swego 
rodzaju paradoks, ponieważ poznanie własnej natury powoduje za-
łamanie psychiczne u księdza Siechenia i powoduje zwątpienie w 
możliwość oddziaływania pozytywnego na drugiego człowieka. 
Szczególnie widać to na końcu powieści, gdy Siecheń odkrywa, że z 
jego wyborem drogi kapłańskiej wiązała się krzywda drugiej osoby – 
kobiety, którą porzucił, by wstąpić do seminarium. Jednakże wcze-
śniej, w rozmowie z Morawcem, uświadamia sobie również, że to tak 
naprawdę nie on oddziałuje na Morawca, ale Bóg. Pełnienie funkcji 
autorytetu w konotowanej przez powieść hierarchii wartości polega 
na uczynieniu siebie narzędziem Boga, umożliwieniu Mu oddziały-
wania przez własną osobę na innych. 

Wątek dotyczący losów Michasia również okazuje się intere-
sujący, jeśli chodzi o rozważania na temat autorytetu księdza Sie-
chenia. Co prawda opiekun przestaje być dla swojego wychowanka 
autorytetem, ale za to, pomimo wielu przeciwności, zachowuje 
swoją funkcję w stosunku do innych, co widać na przykładzie Mo-
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rawca. To, że ksiądz Siecheń zachowuje swoją funkcję autorytetu, 
niejako wpisaną w jego posługę kapłańską, da się zauważyć wów-
czas, gdy jednym z kluczy w analizie powieści uczyni się Noc ciem-
ną św. Jana od Krzyża. Siecheń, szczególnie pod koniec powieści, 
gdy wszystkie tragiczne wydarzenia kumulują się, przeżywa 
ogromne poczucie winy. Wątpi ponownie w to, czy jest godny swo-
jej funkcji proboszcza, skoro nie mógł zapobiec tragediom i przez 
swoje wstąpienie w stan duchowny przyczynił się – w swoim 
mniemaniu – do nieszczęścia młodej kobiety, którą porzucił, zostać 
księdzem. Dopiero myśl Jana od Krzyża, obecna, jak wykazaliśmy, 
w powieści, przywołuje znaną prawdę wiary, że to nie człowiek 
własnymi siłami osiąga dobro czy pełni autorytet dla innych, ale 
wszystko to odbywa się w woli i zamysłu Boga. W ten sposób Nocy 
ciemna oddziałuje na rozumienie autorytetu w powieści Andrze-
jewskiego i zmienia optykę powieści z pesymistycznej wizji tra-
gicznej słabości człowieka na bardziej „ludzką”. Wizja natury 
człowieka proponowana w powieści akceptuje tę słabość, otwiera-
jąc jednocześnie pole do działania Boga w człowieku. 

 
Streszczenie 
Niniejszy referat stawia za sobie cel zbadanie sposobów, w 

jaki powieść Jerzego Andrzejewskiego Ład serca prezentuje kryzys 
autorytetu osoby duchownej, głównego bohatera dzieła, księdza 
Pawła Siechenia. Określane zostają przyczyny tego kryzysu, za-
równo te mające podłoże w przemianach świadomości księdza, jak 
i te spowodowane pogorszeniem się jego relacji ze społecznością 
parafii i bliskimi z jego kręgu. Szczegółowej analizie została pod-
dana postać wychowanka księdza, nastoletniego Michasia, który 
dorastając, traci więź z opiekunem. Wskazane zostały też aspekty 
psychiczne kryzysu autorytetu, czyli przemyślenia i refleksje po-
staci, które niejako nie godzą się z dogmatyką Kościoła. 

Zaproponowana interpretacja powieści w świetle myśli Nocy 
ciemnej świętego Jana od Krzyża rzuca nowe światło na kryzys au-
torytetu. Kryzys, pojmowany jako szczególne działanie Bożej łaski, 
okazuje się wartością wnoszącą wiele w życie duchowe głównego 
bohatera. Interpretacja tym sposobem zmierza do wykazania, że 
kryzys duchowy przyczynia się do głębszego zrozumienia natury 
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ludzkiej, umożliwia głębszą więź z drugim człowiekiem opartą na 
autentycznej miłości, a także pogłębia więź człowieka z Bogiem. 
Zarysowany został także aspekt mistyczny w konstrukcji głównego 
bohatera, nieodłączny od interpretacji Nocy ciemnej. Interpretacja 
Ładu serca w duchu tej myśli zmierzałaby zatem do ukazania takich 
aspektów kryzysu autorytetu, które paradoksalnie przyczyniają się 
do jego pogłębienia. 

 
Summary 
Presented paper is an attempt to reveal ways in which the cri-

sis of authority in Jerzy Andrzejewski’s novel, Ład serca, is pictured. 
Main protagonist of this oeuvre, a catholic priest Paweł Siecheń, 
experienced a spiritual crisis, which showed itself in one hand in 
internal meditations and prayers, and in another hand in failure of 
priest’s relationships with parishioners. Especially, the novel is fo-
cused upon relationship break between Siecheń and his pupil, 
teenager Michaś, caused by increasing sense of independence in the 
latter one. In addition, the priest is overwhelmed by estrangement 
in the face of God, and terror-stricken by sense of contamination 
human soul by origin sin, which, in his nightmare-like epiphany, 
revealed him impossibility of salvation of men. 

An interpretation employed Dark Night of Saint John of the 
Cross shows the events of the novel in completely new light. The 
spiritual crisis, as John of the Cross argues, may be an result of spe-
cific influence of Grace of God on human soul. Despite many suf-
fers, the internal crisis may enhance the faith of man, contribute to 
better understanding nature of human, enable activity of God’s 
grace, and finally strengthen the sense of authority of man. 
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Patrycja Burak (KUL) 

 
Rola kompetencji w kształtowaniu autorytetu nauczyciela 

 
Wstęp 
Wymagania stawiane nauczycielowi zmieniły się diametral-

nie na przestrzeni ostatnich lat. Zwiększył się zakres odpowie-
dzialności nakładanej na niego. Współcześnie od nauczyciela obok 
tradycyjnej roli edukatora wymaga się bycia „zastępczym rodzi-
cem” i pracownikiem społecznym. Przekazywanie wiedzy przez 
nauczyciela również zostało zmienione. Aktualizacja wiedzy mery-
torycznej i potrzeba jej pogłębiania jest oczywista, ale należy skupić 
się również na sposobie jej przekazywania. Nauczyciel coraz czę-
ściej zmuszany jest do korzystania z najnowszych technologii. Do-
datkowo społeczeństwo, żyjące w XXI wieku ma bardzo klarowne 
spojrzenie na rolę jaką pełni szkoła i edukacja. Zazwyczaj za braki 
edukacyjne uczniów obwiniani są nauczyciele, a nie system oświa-
ty. W związku z tym nauczyciele musza być gotowi, by sprostać 
szerokiemu wachlarzowi oczekiwań, wierzeń i ideałów uczniów. 
Rozpowszechnienie na szeroką skalę nowych technologii i pogoń 
za coraz to nowocześniejszymi wynalazkami w dziedzinie nauki 
przyczyniły się do zwiększenia wymagań stawianych wobec na-
uczycieli. Dodatkowo zmienia się stosunek społeczny do dyscypli-
ny w szkole. Bardzo często w tej sytuacji szkodę ponoszą nauczy-
ciele. Spada zakres wsparcia ze strony zwierzchników, współpra-
cowników i rodziców. W związku z tym rola kompetencji, jakie 
posiada współczesny nauczyciel jest bardzo ważna. W czasie, gdy 
aktualny jest kryzys autorytetu nauczyciela w sposób szczególny 
należy skupić się na tych kwestiach1. 

 
 

                                                 
1 M. K. Grzegorzewska, Wpływ zmian wynikających reformy oświaty na poziom 

stresu w grupie zawodowe nauczycieli [w:] B. Muchacka, M. Szymański, Nauczyciel w 
świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 74-75.  
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1. Pojęcie kompetencji 
W literaturze przedmiotu można znaleźć znaczną liczbę defi-

nicji terminu „kompetencje”. Rozpatrywane są wieloaspektowo w 
obrębie różnych dyscyplin naukowych. Odnosząc się do definicji S. 
Whiddett i S. Hollyford mianem kompetencji w zakresie wykony-
wanej pracy określa się zespół cech danej osoby, na który składają 
się typowe dla tej osoby składowe, takie jak motywacja, cechy oso-
bowości, umiejętności, samoocena ściśle połączona z funkcjonowa-
niem w obrębie grupy oraz wiedza, którą ta osoba zdobyła i którą 
wykorzystuje w życiu codziennym. Innymi słowy kompetencje to 
wszystkie cechy pracowników, wiedza, umiejętności, zdobyte na 
przestrzeni lat doświadczenia, zdolności, ambicje, hierarchia war-
tości , style działania, których posiadanie, kształtowanie i wykorzy-
stywanie umożliwia prawidłowe prosperowanie danej grupy spo-
łecznej czy miejsca pracy. W rozumieniu D. Thierry’ego, Ch. Saure-
ta i N. Monod, kompetencje w sensie ogólnym to zdolność jednost-
ki do działania prowadzącego do osiągnięcia zamierzonego celu w 
danych warunkach, przy użyciu odpowiednich środków i narzę-
dzi. W szerokim rozumieniu kompetencje to ogół wiedzy, umiejęt-
ności, doświadczenia, postaw i gotowość człowieka do działania w 
warunkach, w których mu przyszło żyć2. 

Skupiając się na kompetencjach, jakie powinien posiadać na-
uczyciel należy podkreślić, iż w tym ujęciu kompetencje łączą w 
sobie rozmaite cele kształcenia. Rozumie się przez to przekaz wie-
dzy zgodny z tradycjami europejskimi, rozwój umiejętności akcen-
towany w tradycji amerykańskiej a także wszechstronny rozwój 
osobowości. Pojęcie kompetencji w przestrzeni edukacyjnej diame-
trycznie ewaluuje. Zauważalna jest przede wszystkim zmiana po-
dejścia do celów kształcenia, co oznacza skupienie nie na abstrak-
cyjnym programie nauczania lecz na autentycznych sytuacjach ży-
ciowych wychowanków. Ponadto istotne jest zastąpienie koncen-
tracji na treściach kształcenia koncentracją na uczniu jako podmio-
cie. Należy w sposób dokładny odczytywać jego emocje, ale tez 

                                                 
2 M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie kompetencjami- teoria i praktyka [w:] 

http://www.wsz-
pou.edu.pl/biuletyn/index_test.php?strona=biul_akt20_rzad&nr=20&p=, 20.03.2014r 
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uwarunkowania i możliwości edukacyjne. Na przestrzeni lat zmie-
niło się także spojrzenie na stosowanie efektów uczenia w kontek-
ście określonych sytuacji i problemów 3 

 
2. Autorytet nauczyciela w okresie szkolnym  
Po osiągnięciu wieku szkolnego szczególne znaczenie w wy-

chowaniu i socjalizacji dziecka nabiera szkoła i nauczyciele. Auto-
rytet szkolny dzielimy na osobowy i bezosobowy. Jeśli chodzi o 
osobowy to mamy tu na myśli na przykład dyrektora szkoły czy 
konkretnego nauczyciela, a bezosobowy- autorytet szkoły jako in-
stytucji lub autorytet zawodu (statusu) nauczyciela. Dla dzieci w 
młodszym wieku szkolnym autorytet nauczyciela zazwyczaj prze-
wyższa autorytet rodziców4. Natomiast w średnim wieku szkol-
nym autorytet nauczyciela przestaje mieć charakter absolutny. 
Młody człowiek doświadcza szybkiego rozwoju psychicznego. 
Zwiększa się zdolność adekwatnego postrzegania rzeczywistości. 
Świadome wartościowanie postępowania nauczyciela połączone z 
rozwiniętym krytycyzmem powoduje, że niemożliwe jest narzuca-
nie autorytetu siłą ani z racji wykonywanego zawodu. Również w 
starszym wieku szkolnym, obejmującym okres szkoły średniej, 
gdzie rozbieżność między doświadczeniami dorosłych a dzieci 
spada młodzież podtrzymuje ostry krytycyzm wobec dorosłych. 
Autorytet nauczyciela przestaje być oczywistym atrybutem z racji 
pełnionej funkcji zawodowej, musi go zdobyć i utrzymać. Charak-
terystyczne w tym okresie jest przesunięcie akcentu z jednostron-
nego szacunku wobec nauczyciela, jaki miał miejsce do tej pory na 
szacunek obustronny. Poczucie równości wobec nauczyciela jest w 
tym okresie bardzo duże. Jednostka narzucone jej prawa zaczyna 
traktować jako krzywdzącą niesprawiedliwość. Poczucie we-
wnętrznie przeżywanej dorosłości skłania do otwartego sprzeciwu 
wobec wymagań nauczyciela. Młody człowiek zaczyna uniezależ-

                                                 
3 J. Madalińska-Michalak, R. Góralska, Kompetencje emocjonalne nauczyciela, 

ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 68-69.  
4 S. Jarmoszko, Autorytet kontrowersje i aksjomaty, Oficyna Wydawnicza 

ASPRA - JR, Warszawa 2010, s.149. 
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niać się od osoby autorytetu. Tym samym rola autorytetu nauczy-
ciela w wychowaniu i socjalizacji nastolatka spada5. 

 
3. Kompetencje emocjonalne współczesnego nauczyciela 
Kompetencje emocjonalne nauczyciela są istotnym czynni-

kiem warunkującym jego autorytet. Przejawiają się one zarówno w 
rozpoznawaniu, rozumieniu i wyrażaniu własnych emocji w od-
powiedni sposób, jak i poprzez umiejętne reakcje na emocje innych. 
Kształtowanie kompetencji emocjonalnych wpływa na szereg 
zmian w sposobie funkcjonowania jednostki. Skutkuje to przede 
wszystkim wzmożoną odpornością i umiejętnością radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych i wymagających nadmiernego wysiłku. Mo-
że okazać się przydatne w lepszym postępowaniu wobec uczniów. 
Sprzyja łagodzeniu konfliktów oraz efektywnej komunikacji mię-
dzyludzkiej. Kompetencje emocjonalne nauczyciela mogą pomóc w 
doskonaleniu zdolności rozumienia i odczuwania stanów emocjo-
nalnych oraz identyfikowaniu potrzeb uczniów. Nauczyciel, który 
stosuje podejście opierające się na kompetencjach emocjonalnych 
potrafi nawiązywać pozytywne relacje z uczniami i przełamywać 
ich ograniczenia oraz wpływać na pozytywne postawy do nauki. 
Rozwój tych kompetencji przyczynia się do tworzenia odpowied-
niego środowiska do nauki, które pozwala rozpoznawać, rozumieć 
i wyrażać emocje we właściwy sposób. Kompetencje emocjonalne 
pozwalają zatem nauczycielowi wykorzystać swoje umiejętności 
interpersonalne i intrapersonalne, by odpowiednio zarządzać wła-
snymi emocjami i rozumieć emocje innych. Rozwijając kompetencje 
emocjonalne nauczyciel staje się bardziej komunikatywny, samo-
świadomy, tolerancyjny, samoświadomy, asertywny, dociekliwy, 
analityczny, dyplomatyczny i otwarty. Inaczej mówiąc, kształtuje 
swoją świadomość w obszarze wartości i przekonań, a tym samym 
zachęca do autorefleksji i rozwoju osobistego. Kompetencje emo-
cjonalne nauczyciela są bardzo istotne przy budowaniu jego auto-
rytetu w oczach uczniów. Nauczyciel, poświęcający czas na wła-
ściwe zarządzanie emocjami niejednokrotnie ma większe szanse na 

                                                 
5 I. Jazukiewicz, Autorytet nauczyciela, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-

ków 1999, s. 43-45. 
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zyskanie podziwu w opinii ucznia niż ten, który nie skupia się na 
rozwoju kompetencji w tym zakresie6. 

 
4. Kompetencje medialne współczesnego nauczyciela 
Sformułowanie kompetencji medialnych współczesnego na-

uczyciela nie jest proste. Z pewnością jednak jest efektem kształce-
nia specjalistycznego w dziedzinie sposobu przekazu wiedzy przy 
użyciu wszelkich środków komunikacji. Rozumie się przez to po-
moce naukowe, środki dydaktyczne, środki masowe czy multime-
dia. Mianem kompetencji medialnych określa się harmonijną kom-
pozycję wiedzy, sposobu rozumienia, nadawania sensu i wartości 
danym zjawiskom oraz posługiwania się mediami w sprawny spo-
sób. Kompetencje medialne można podzielić na dwie kategorie. Do 
pierwszej z nich zalicza się kompetencje o charakterze intelektual-
no- kulturowym. Skupiają się na odpowiednim przygotowaniu 
społeczeństwa do krytycznego i świadomego odbioru informacji, 
płynących z „medialnego świata”. Druga kategoria to kompetencje 
o charakterze praktyczno- technicznym. Odwołują się do umiejęt-
nego posługiwania się mediami jako narzędziem pracy czy nauki. 
Posiadanie omawianych kompetencji jest bardzo ważne. Nauczy-
ciel może dzięki nim kierować rozwojem ucznia zgodnie z jego 
oczekiwaniami. Wówczas nie skupia się tylko na przekazywaniu 
wiedzy, ale staje się dla ucznia mentorem. Ukazuje, jak wykorzy-
stywać nowe technologie, by nie zagubić się we współczesnym 
świecie. Zachęca młodego człowieka do twórczego i samodzielnego 
korzystania z mediów7 

 
5. Kompetencje komunikacyjne współczesnego nauczyciela 
Potrzeba kształcenia kompetencji komunikacyjnych u na-

uczycieli jest bardzo istotna w ich prawidłowym funkcjonowaniu. 
Jednakże jest to proces długotrwały i wymagający ciągłej aktualiza-

                                                 
6 J. Madalińska-Michalak, R. Góralska, Kompetencje emocjonalne nauczyciela, 

ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 110-117.  
7 P. Rozmysłowicz, Kompetencje medialne nauczyciela [w:] K. Żegnałka (red.) 

Kompetencje współczesnego nauczyciela, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej TWP, Warszawa 2008, s. 245-252. 
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cji wiedzy. Na komunikację interpersonalną składają się umiejętno-
ści werbalne i niewerbalne. Jedną z najważniejszych umiejętności 
komunikacyjnych jest umiejętność słuchania. Jest pierwszym eta-
pem procesu każdej interakcji. Nauczyciel nie tylko poprzez na-
uczanie rozwija sferę poznawczą ucznia, ale tez powinien skupić 
się na sferze emocjonalnej młodego człowieka. Tylko nauczyciel, 
który jawi się w oczach ucznia jako dobry słuchacz może stać się 
autorytetem. Prawidłowo rozwinięte kompetencje komunikacyjna 
umożliwiają wzrost samooceny ucznia, pomoc mu we wglądzie w 
samego siebie oraz pomoc w radzeniu sobie z trudnościami dnia 
codziennego. Nauczyciel, który nawiązuje prawidłowe relacje ze 
swoim wychowankiem tworzy klimat szacunku i poszanowania 
godności dziecka8.  

 
6. Edukacja ustawiczna nauczyciela drogą do budowania 

autorytetu w oczach innych 
Edukacja permanentna odgrywa dziś kluczową rolę. Szcze-

gólnie aktualna jest w życiu współczesnych nauczycieli. Literatura 
podaje, że kształcenie ustawiczne jest ideą zakładającą kształcenie i 
wychowanie człowieka przez całe życie. Oświatę dorosłych na 
ziemiach polskich tworzono jako działalność celową i zorganizo-
waną. W dużej mierze czerpano wzorce z tendencji europejskich. 
Zdaniem M. Malewskiego edukacja dorosłych stała się fenomenem 
drugiej połowy XX wieku dzięki międzynarodowym konferencjom 
organizowanym przez UNESCO9. Świat oferuje współczesnemu 
człowiekowi coraz więcej. Jak podążać za postępem w każdej dzie-
dzinie nauki czy techniki? Kluczową rolę w tej kwestii odgrywa 
umiejętność wykorzystania wiedzy i umiejętności w praktyce oraz 
ciągłe podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia. Współcześnie 
mamy do czynienia z „rewolucją wiedzy”. Literatura podaje sześć 
czynników, które wpływają na nią: 
                                                 

8 G. Koć-Seniuch, Kompetencja komunikacyjna nauczyciela w kontekście oczeki-
wań pracodawców [w:] K. Żegnałka (red.) Kompetencje współczesnego nauczyciela, Wy-
dawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2008, s. 199-202. 

9 J. Kargul, Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do 
budowy teorii edukacji całożyciowej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 13-35.  
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a. postępująca kodyfikacja wiedzy i rozwój nowych technolo-
gii (Internet jako sieć globalna); 

b. bliskie związki między nauką a innowacyjnością i skróco-
nym okresem życia produktu; 

c. zwiększenie znaczenia edukacji, szkolenia zasobów ludz-
kich i kształcenia ustawicznego; 

d. szeroko pojęta inwestycja w kadry oraz badania naukowe; 
e. zwiększona konkurencyjność; 
f. ogromny postęp gospodarczy spowodowany przede 

wszystkim innowacyjnością oraz wysoką produktywnością; 
g. wzrost globalizacji i konkurencji10. 
Współczesne pojęcie edukacji permanentnej kładzie nacisk na 

inny zakres zadań niż te, które są ogólnie przyjęte w regulatywach 
obowiązku szkolnego. Kształcenie permanentne dąży głównie do 
wyposażenia człowieka w dyspozycje, które umożliwią człowie-
kowi wykształcenie zdolności podążania za postępem. Zagadnienie 
edukacji permanentnej omawiane jest wieloaspektowo. Z jednej 
strony kształcenie permanentne rozpatrywane jest samo w sobie, 
jako fenomen we współczesnym świecie, który odkrywa nieznane 
dotąd zadania w dziedzinie kształcenia i doskonalenia kadr. Z 
drugiego punktu widzenia kładzie się nacisk na konsekwencje 
edukacji permanentnej dla systemu oświaty i wychowania. Ponad-
to, zwraca się tu uwagę, na fakt, iż zależy ona w znacznym stopniu 
od rodzaju i jakości przygotowania podstawowego, nabytego w 
szkołach wszystkich stopni i poziomów11. Dynamika przemian 
społecznych prowadzi do stałej konieczności doskonalenia, rozwi-
jania kompetencji, ponadto zachęca osoby dorosłe do podejmowa-
nia wysiłków edukacyjnych w różnych formach i na różnych eta-
pach swojego życia. Edukacja i globalizacja to zjawiska, które od-
grywają kluczową rolę w kształtowaniu stosunków interpersonal-
nych w XXI wieku. Zmiany społeczne spowodowane dynamicz-

                                                 
10 E. Wittbrodt, Współczesne wyzwania edukacyjne [w:] E. Walkiewicz (red.), 

Edukacja ustawiczna w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Wydawca Instytut 
Badań Edukacyjnych, Warszawa- Gdańsk 2006, s. 9-11.  

11 R. Wroczyński, Edukacja permanentna. Problemy-perspektywy, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973r., s. 108-110.  
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nym rozwojem zglobalizowanej gospodarki, zwiększonymi po-
trzebami rynków pracy oraz szeroko pojętym rozwojem technolo-
gicznym i informacyjnym wpływają na nowe spojrzenie n procesy 
edukacyjne. Zwiększa się zapotrzebowanie na zasoby ludzkie, któ-
re są wszechstronne, które dążą do rozwoju w każdej dziedzinie i 
przez całe życie. W związku z tym tworzą się podstawy poszuki-
wań nowych idei i metod kształcenia oraz sposobów dostosowania 
edukacji do stale zmieniających się wymagań społeczeństwa. Fakt, 
iż problemy globalizacji narastają wpływa na zwiększenie wyzwań 
edukacyjnych. W szczególności kluczowa rolę odgrywa wykształ-
cenie współczesnego człowieka, który musi być przygotowany do 
życia w „świecie bez granic”. XXI wiek jest okresem, w którym 
procesy globalizacji mają ogromny wpływ na aksjologiczne prze-
wartościowania. Przyczynia się to do tego, iż w dziedzinie edukacji 
na pierwszym planie pojawia się człowiek, jego wszechstronny 
rozwój, wolność i nieograniczona możliwość samorealizacji. Głów-
nym zadaniem edukacji permanentnej w sferze wartości jest rozwi-
janie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia12. Kom-
petencje kluczowe są niezbędne do samorealizacji i rozwoju osobi-
stego, integracji społecznej oraz bycia aktywnym człowiekiem. Jed-
ną z kompetencji, którą możemy określić mianem kluczowej jest 
umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego roz-
woju. Kształcenie całożyciowe zapewnia człowiekowi optymalne 
warunki do pełnego rozwoju psychofizycznego, zaspokojenie po-
trzeb, stworzenie warunków do zdobycia wykształcenia oraz przy-
gotowanie do dalszego życia. Czas zmian, przeobrażeni i reform, 
czas tworzenia się nowej kultury przyczyniły się do tego, iż jednym 
z podstawowych celów współczesnej edukacji jest zapewnienie 
możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. Jego realiza-
cja stanowi jedno z priorytetowych wyzwań stojących przed edu-
kacją XXI wieku13. Kształcenie całożyciowe stało się obecnie popu-
                                                 

12 E. Walkiewicz, Rola edukacji w zglobalizowanym społeczeństwie [w:] E. Wal-
kiewicz (red.), Edukacja ustawiczna w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Wy-
dawca Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa- Gdańsk 2006, s. 41-44.  

13 O. Wyżga, Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia-założenie reformy czy 
szkolna rzeczywistość [w:] B. Suchacka, K. Kraszewski (red.), Dziecko w świecie 
współczesnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 61-62. 
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larną formą aktywności edukacyjnej. Jednakże warto podkreślić, że 
każdy etap edukacji charakteryzuje się odmiennością celów i form 
dążenia do ich realizacji. W związku z tym obowiązkiem państwa 
jest zapewnienie jego członkom możliwości realizacji swoich celów 
edukacyjnych. Żadne państwo nie zrezygnuje z wpływu na eduka-
cję, ponieważ daje ona ogromne szanse na całożyciowy przekaz 
wartości, idei oraz kształtuje ich realizację w życiu społecznym. Jak 
już wspominałam zmieniają się oczekiwania ludzkie w zależności 
od etapu, w jakim się znaleźli. Młody człowiek często czuje presję, 
iż musi podjąć i kontynuować naukę. Bywa, ze odrzuca edukację, 
ponieważ nie widzi w niej sensu dla siebie. Szczególnie burzliwym 
okresem jest dojrzewanie. Jest to czas buntu, sprzeczności i ogrom-
nych dysproporcji między marzeniami, a stanem faktycznym w 
jakim się znajdują. Jednakże ogromna część młodych ludzi upatruje 
w edukacji szansę na realizację planów i marzeń. Niestety, często 
edukacja w oczach dorastających nastolatków jest tylko drogą do 
uzyskania zawodu, prestiżu, do zaistnienia w świecie. Owszem, 
jest to jeden z celów edukacyjnych, ale nie jedyny. Edukacja po-
winna przede wszystkim dążyć do uczynienia ludzi kulturalnymi, 
zdolnymi do prawidłowych relacji interpersonalnych oraz otwar-
tymi na nowe doświadczenia. Współczesny wykształcony, kultu-
ralny człowiek z pewnością znajdzie dla siebie miejsce w ciągle 
zmieniającej się rzeczywistości. Ważnym etapem poszukiwań swo-
jego celu w życiu są studia. Jest to zazwyczaj wybór w pełni świa-
domy i przemyślany. Samo pojęcie studiowania wskazuje, że zdo-
bywane i pogłębianie wiedzy z konkretnej tematyki umożliwia 
uzyskanie wyższych kompetencji w tych sferach, które wydają się 
jednostce kluczowe. Jednakże coraz częściej studia traktowane są 
jako podbudowa dla kolejnych etapów kształcenia. Wymagania 
wobec współczesnego człowieka są coraz większe, w związku z 
tym rodzi się potrzeba stałego aktualizowania i uzupełniania wie-
dzy i umiejętności. Dyplom nie świadczy o kompetencjach na całe 
życie zawodowe, lecz o odpowiednim przygotowaniu do podjęcia 
zadań zawodowych14. 

                                                 
14 K. Ferenz, Edukacja całożyciowa człowieka w świetle zadań rozwojowych [w:] M. 

Kowalski, A. Olczak, Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości, Oficyna 
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7. Kompetencje intelektualne i moralne 
Na jakość współpracy nauczyciela i ucznia, a jednocześnie na 

autorytet nauczyciela mają wpływ walory intelektualne oraz walo-
ry moralne, a w pierwszej fazie współpracy istotną rolę przypisuje 
się atrakcyjności zewnętrznej.  

Na wartości intelektualne składają się: 
• gruntowną wiedzę fachową, 
• rzeczowość wypowiedzi, 
• umiejętność interesującego przekazywania nauczanych treści, 
• umiejętność dobrej organizacji pracy. 
Do wartości moralnych zaliczono: 
• obiektywność, 
• konsekwencja w postępowaniu, 
• życzliwy stosunek do ucznia, 
• cierpliwość, 
• dotrzymywanie słowa, 
• gotowość wysłuchania ucznia, 
• punktualność. 
Na atrakcyjność zewnętrzną składają się: 
• ogólna kultura (takt), 
• poczucie humoru, 
• ogólny wygląd (aparycja, ubiór) 
• donośny, miły głos.  
Do ważnych czynników, które warunkują autorytet nauczyciela 

często zalicza się mistrzostwo dydaktyczne i pedagogiczne. Nauczyciel 
bardzo dobrze znający różne metody nauczania spośród nich wybiera 
najlepiej pasujące do jego charakteru i osobowości. Mistrzostwo pedago-
giczne nauczyciela warunkuje głównie znajomość psychiki wychowan-
ków. Nauczyciel powinien nawiązać taki typ relacji z uczniem, aby być 
jego przewodnikiem w poszukiwaniu wiedzy, aby kierować umysłami 
zamiast je modelować, przy jednoczesnym okazywaniu bezkompromi-
sowości w respektowaniu podstawowych wartości, stanowiących dro-
gowskazy w życiu15.  

 
                                                                                                                         
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 29-35.  

15 I. Wagner, Stałość…Op.cit., s. 69-71. 
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Streszczenie 
Skupiając się na kompetencjach, jakie powinien posiadać na-

uczyciel należy podkreślić, iż w tym ujęciu kompetencje łączą w 
sobie rozmaite cele kształcenia. Rozumie się przez to przekaz wie-
dzy zgodny z tradycjami europejskimi, rozwój umiejętności akcen-
towany w tradycji amerykańskiej a także wszechstronny rozwój 
osobowości. Pojęcie kompetencji w przestrzeni edukacyjnej diame-
trycznie ewaluuje. Kompetencje emocjonalne nauczyciela są istot-
nym czynnikiem warunkującym jego autorytet. Potrzeba kształce-
nia kompetencji komunikacyjnych u nauczycieli jest bardzo istotna 
w ich prawidłowym funkcjonowaniu. Jednakże jest to proces dłu-
gotrwały i wymagający ciągłej aktualizacji wiedzy. Na komunikację 
interpersonalną składają się umiejętności werbalne i niewerbalne. 
Jedną z najważniejszych umiejętności komunikacyjnych jest umie-
jętność słuchania. 

 
Summary  
Role of competence in shaping the authority teacher 
Focusing on competence, which should have a teacher should 

be stressed that in this approach the powers combine various learn-
ing objectives. By this is meant the transfer of knowledge compati-
ble with European traditions, skills emphasized in the American 
tradition and the comprehensive development of personality. The 
concept of competence in the educational space diametrically 
evaluates. Emotional Competence teacher is an important determi-
nant of its authority. The need for training in communication skills 
of teachers is very important for their proper functioning. How-
ever, this is a long process and requires continuous updating of 
knowledge. In interpersonal communication consists of verbal and 
non-verbal skills. One of the most important communication skills 
is the ability to listen. 

 „współczesna szkoła, przestająca już być agendą państwa, a stająca 
się instytucją społeczeństwa a przede wszystkim społeczności lokalnej, 
zdolna realizować jej aspiracje edukacyjne-pełnego rozwoju jednostki, 
uzdolniającego ją do wszechstronnej samorealizacji, i jednocześnie realiza-
cji takiego jej uspołecznienia, którego istotnym składnikiem będzie wzbu-
dzona i rozwinięta zdolność konstruktywnego uczestniczenia w struktu-
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rach społeczeństwa i realizowania zmiennych ról społecznych”16. Dzier-
żymir Jankowski 
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Joanna Garbulińska-Charchut (AI) 
 

Autorytet nauczyciela – andragoga 
 
Wstęp  
Współczesny świat wymaga od jednostki nieustannego rozwoju, 

nabywania nowych umiejętności praktycznych i teoretycznych, a także 
większego zainteresowania otaczającą rzeczywistością. Tym samym 
„kształcenie dla przyszłości oraz koncepcja kształcenia ustawicznego, a 
także związana z nią idea „społeczeństwa wiedzy”, stanowią wizję 
pożądanej edukacji dziś i w przyszłości (… ). Kształcenie ustawiczne 
oznacza stwarzanie ludziom możliwości nieustającego i trwającego 
przez całe życie uczenia, kształcenia, dokształcania i doskonalenia się 
dla zapewnienia im rozwoju i aktywności w sferze osobistej, zawodo-
wej i społecznej”1. Dla XXI wieku jest czymś w rodzaju swoistej ko-
nieczności.  

Według OECD edukacja ustawiczna jest rozumiana jako: „świa-
dome kontynuowanie uczenia się w ciągu całego życia, będące w opo-
zycji do koncepcji mówiącej, że edukacja kończy się w wieku 16, 18, czy 
21 lat. Takie rozumienie zawiera w sobie dwa aspekty. Po pierwsze (…) 
daje możliwość wielokrotnego powracania do formalnych instytucji 
oświatowych oraz nieformalnego uczenia się (…). Po drugie implikuje 
uznanie przez jednostki, pracodawców i władze punktów, w których 
istnieje społeczna i/lub ekonomiczna potrzeba uaktualniania wiedzy i 
umiejętności. Ten drugi aspekt różni się od pierwszego, ponieważ nie 
tylko postrzega edukację ustawiczną jako prawo, ale niezbędne wyma-
ganie uczestnictwa”2. 

W związku z tym część dorosłych decyduje się na podejmowanie 
aktywną edukację w placówkach oświatowych. Zainteresowane osoby 
mogą wybierać spośród wielości uczelni wyższych, szkół policealnych, 

                                                 
1 C. Banach, Edukacja ustawiczna wobec transformacji ustrojowej i prognozy 

rozwoju Polski, [w:] Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni 
kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń, Lublin 2009, s. 77. 

2 OECD, Lifelong Leatning for All, Meeting of the Education Committee AT 
Ministerial Level, 16 – 17.01.1996, Paris 1997, s. 89. 
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czy rozmaitych kursów. Jak zaznaczyła Anna Frąckowiak – „o perma-
nentnej nauce wspominają niema wszyscy – pedagodzy, ekonomiści, 
politycy, menedżerowie i inne gremia. Upowszechnienie ustawicznego 
kształcenia i ogromny wzrost zainteresowania samą koncepcją, jest 
niewątpliwie korzystny nie tylko dla teorii, ale przede wszystkim prak-
tyki uczenia się przez całe życie”3.  

Jak wynika z prowadzonych przeze mnie w 2012 roku badań - 
motywy podjęcia nauki przez słuchaczy Europejskiej Szkoły No-
wych Technologii i Turystyki w Dębicy były różne. Część osób 
zdecydowała się na naukę, ponieważ chciała podnieść kwalifikacje, 
awansować, znaleźć lub utrzymać zatrudnienie. Dla innych podję-
cie nauki pełniło funkcję terapeutyczną – jednostki chciały wypeł-
nić pustkę po stracie bliskiej osoby lub dążyły do zniwelowania 
otaczającej je nudy i ograniczonych perspektyw na wypełnienie 
wolnego czasu. Jednocześnie też funkcjonowały obok siebie osoby, 
które były żywo zainteresowane przyszłym zawodem oraz te, które 
dany kierunek wybrały przypadkowo.4  

Można zauważyć, że tyle, ile jest osób, tyle jest powodów podej-
mowania określonych działań – w tym przypadku partycypowania w 
systemie edukacji ustawicznej. W takim środowisku przebywa i pracu-
je nauczyciel – andragog. Artykuł jest próbą zaprezentowania sylwetki 
nauczyciela w kontekście bycia autorytetem dla dorosłych słuchaczy i 
został oparty przede wszystkim na sześcioletnim doświadczeniu w 
pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych w dwóch szkołach poli-
cealnych w Dębicy.  

 
1. Kim jest słuchacz szkoły policealnej? 
Jak wcześniej zaznaczyłam – słuchacze zaocznej szkoły police-

alnej to osoby o różnej motywacji do podjęcia nauki. Są to też jed-
nostki w różnym wieku. W zależności od kierunku zdarzają się 
słuchacze z grup wiekowych o dużej rozpiętości. Obok siebie w 
przestrzeni klasowej funkcjonują osoby w wieku od 19 do nawet 

                                                 
3 A. Frąckowiak, Kształcenie ustawicznego mroki, cienie i zamglenia, [w:] 

Edukacja ustawiczna – idee i doświadczenia, red. A. Frąckowiak, Z. P. Kruszew-
ski, J. Półturzycki, E. A. Wesołowskiej, Płock 2010, s. 59. 

4 Archiwum Autorki, 2012 rok. 
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kilkudziesięciu lat. Moja najstarsza słuchaczka w chwili rozpoczę-
cia nauki na kierunku opiekunka środowiskowa miała 48 lat5. 
Oznacza to m.in., że słuchacze charakteryzują się różnym czasem 
zakończenia nauki, różnym stanem aktualnej wiedzy na poszcze-
gólne tematy, czy mają w pamięci inne modele i style kształcenia. 
Jak zauważyła Dorota Opozda – oznacza to, że wśród takich słu-
chaczy może występować „ukierunkowanie na rezultat i użytecz-
ność zdobywanej wiedzy, odwołanie się do doświadczeń i posia-
danych już zasobów wiedzy, większa odporność na zmęczenie i 
sytuacje trudne, (…) mniejsza elastyczność w sposobach uczenia 
się”6. Są to też osoby o różnym wykształceniu – część z nich nie 
posiada matury, ale zdarzają się także absolwenci studiów. W ta-
kim środowisku pracują nauczyciele zaocznych szkół policealnych, 
którzy nierzadko w niewielkich blokach godzinowych z danego 
przedmiotu muszą nie tylko przekazać wiedzę, stworzyć podstawy 
do zdania państwowego egzaminu zawodowego, który jest iden-
tyczny jak w przypadku dziennych szkół, ale także – chcąc należy-
cie wypełnić swoją misję – muszą zainteresować słuchacza wieloma 
zawodowymi zagadnieniami.  

 
2. Charakterystyka nauczyciela zaocznej szkoły policealnej 
Z racji specyfiki niestacjonarnych szkół policealnych – nauczyciele 

w ramach jednego przedmiotu spotykają się ze słuchaczami od kilku 
do kilkunastu razy. Z racji relatywnie niewielkiej liczby godzin, tego 
typu placówki nie są ich jedynymi, najbardziej – pod względem eko-
nomicznym – znaczącymi miejscami pracy. W dębickich szkołach poli-
cealnych, w dużej mierze (około 80%) – są to nauczyciele na co dzień 
pracujący z młodzieżą7. To sprawia, że nierzadko również mechanicz-
nie przenoszą oni swój codzienny styl pracy na grunt obszaru aktyw-
ności andragogicznej. Nauczyciele zaocznych szkół policealnych to 
osoby pracujące w systemie tzw. bloków godzinowych. To jednostki, 

                                                 
5 Archiwum ESNTiT. 
6 D. Opozda, Psychoedukacyjna funkcja kształcenia ustawicznego w rozwoju 

osób dorosłych, [w:] Szkolnictwo i kształcenie zawodowe – wybrane aspekty, 
red. D. Bis, J. Ryś, Lublin 2010, s. 107. 

7 Archiwum ESNTiT. 
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które są zobowiązane nie tylko do rzetelnego przygotowania dorosłych 
uczniów do egzaminu zawodowego, ocenianego przez Okręgową 
Komisję Edukacyjną, ale także są zobligowane przede wszystkim do 
praktycznego przygotowania przyszłych absolwentów danego kierun-
ku do wejścia na rynek pracy w zakresie danego zawodu. To oznacza, 
że nie są zatrudniani na zasadzie wyłącznie teoretycznego nauczyciela, 
ale są zobowiązani swoją wiedzę przenosić na grunt konkretnej spe-
cjalności. 

 
3. Uczyć skutecznie by stać się autorytetem 
Trwają spory o to, czy nauczyciel osób dorosłych może być 

autorytetem, a jeśli tak, to jak może go osiągnąć lub czynić skutecz-
ne poszukiwania nie do końca jednoznacznie zdefiniowanego ide-
ału. Nauczyciel – andragog od pierwszych chwil może, a nawet 
powinien budować swój autorytet. Nie może zapominać o tym, 
kim są jego słuchacze, jakie środowiska reprezentują, jaki jest ich 
bagaż wiedzy i doświadczenia szkolnego. Tylko rzetelne poznanie 
uczniów oraz ich motywacji, może przyczynić się do właściwego 
zaplanowania i skutecznego wdrażania planu nauczania. W 2012 
roku, na grupie 50 osób – słuchaczy Europejskiej Szkoły Nowych 
Technologii i Turystyki - przeprowadziłam badania ilościowe, w 
których część pytań dotyczyła najpowszechniejszych błędów po-
pełnianych przez nauczycieli uczących we wspomnianej placówce. 
Wśród zachowań, które słuchacze najczęściej zaznaczali lub dopi-
sywali w pytaniu otwartym, znalazły się mi.in.: „notoryczne spóź-
nienia wykładowcy lub odwoływanie zajęć w ostatniej chwili, brak 
konsekwencji w sposobie oceniania, przekazywanie wiedzy zbyt 
fachowym, skomplikowanym językiem, mała wiedza z zakresu 
zasad przeprowadzania egzaminu zawodowego, zajęcia bez wy-
raźnego celu, brak kontaktu pozalekcyjnego, dziwne wymagania”8. 
Wśród atutów nauczycieli, słuchacze najczęściej wymieniali: „jasny 
przekaz zajęć, przełożenie teorii na grunt praktyki, zainteresowanie 
słuchaczami, życzliwość i zrozumienie, duża wiedza, dobry kon-
takt pozalekcyjny, urozmaicone, ciekawe lekcje, fachowe przygo-

                                                 
8 Archiwum Autorki, 2012 rok. 
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towanie do egzaminu zawodowego, konsekwentne postępowanie 
w przypadku oceniania, jasno sformułowane zadania”9. 

W przypadku pracy z dorosłymi słuchaczami ważne jest wie-
loaspektowe, ale spójnie wdrożone właściwe postępowanie. Jak 
stwierdził Józef Półturzycki – „nauczyciel przejmuje rolę autoryte-
tów (…). Musi więc mieć rozwinięte zdolności współczucia i rozu-
mienia, wyraźną cierpliwość i rozsądek. Obok wartości intelektual-
nych prezentować zdolności etyczne i wartości emocjonalne. A 
przede wszystkim nauczyciel musi być dobrze zmotywowany do 
zawodu i własnego kształcenia zgodnie z zasadą edukacji usta-
wicznej”10. 

Dlatego już od pierwszych zajęć warto budować dobre, szcze-
re relacje na linii nauczyciel – andagog – dorosły słuchacz. Trzeba 
nie tylko mówić, ale także słuchać tego, co mają do powiedzenia 
uczniowie – jakie jest ich wyobrażenie o systemie, którego są czę-
ścią, jakie są ich nadzieje, obawy, wyobrażenia. To ważne szczegól-
nie w przypadku osób, które zakończyły edukację zwłaszcza kilka-
naście lub więcej lat wcześniej – wówczas, kiedy obowiązywały 
inne style nauczania, czy relacji między nauczycielem, a uczniem. 
Poznanie z grupą może umożliwić wyłonienie osób, które „pracu-
jąc już w danym zawodzie, będą dobrymi ilustratorami przykła-
dów omawianych na zajęciach. Poza tym mogą stanowić rodzaj 
mobilizacji do nauki i pracy dla grupy”11. Ponadto już na pierw-
szych zajęciach cennym jest poznanie przez słuchacza nie tylko ob-
szaru zagadnień danego przedmiotu, ale także celowości i korzyści 
płynących z ich przedstawienia oraz przyswojenia. Dorosły słu-
chacz jest szczególnie wyczulony na celowość działań – chce znać 
przyczynę konieczności swojego zaangażowania w daną aktyw-
ność. Brak jednoznacznego określenia powodu może działać znie-
chęcająco na podejmowanie określonych zachowań edukacyjnych. 

                                                 
9 Archiwum Autorki, rok 2012. 
10 J. Półturzycki, Zasada ustawicznej edukacji w raporcie J. Delorsa, [w:] 

Edukacja ustawiczna – idee i doświadczenia, red. A. Frąckowiak, Z. P. Kruszew-
ski, J. Półturzycki, E. A. Wesołowskiej, Płock 2010, s. 122. 

11 J. Garbulińska, Uczenie dorosłych – jak i dlaczego? - na przykładzie szkoły 
policealnej, [w:] Między mową a ciałem, czyli człowiek w swych odsłonach, red. 
M. Zamojska-Król, Kraków 2013, s. 318. 
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Również istotnym jest zaprezentowanie tematów prac, które 
słuchacze mają wykonać w domu, a także terminów ich oddania, 
które trzeba egzekwować. Niestety bolączką płatnych szkół jest 
przyjmowane przez część osób założenie – „płacę, więc nie muszę 
lub mogę mniej przykładać się do wymagań”. Bezpodstawna po-
błażliwość, ukryta pod intencjami życzliwości nauczyciela – także 
w stosunku do dorosłych – może przynieść odmienny efekt. Z jed-
nej strony słuchacze wykorzystujący naiwność wykładowcy, nadal 
będą to czynić, a z drugiej – uczniowie, którzy przykładają się do 
nauki, realizacji wyznaczonych zadań – mogą zniechęcić się tego 
typu praktykami. Jednocześnie warto też sprawdzać prace pod 
względem możliwego plagiatu. Nie jest to bardzo czasochłonna 
praktyka (często wymagająca mniej czasu niż czytanie nadmiernie 
długich wypracowań). Wystarczy w wyszukiwarce internetowej 
wpisać kilka zdań pracy i konsekwentne odesłać materiał jako nie-
zaakceptowany. Bardziej wartościowe jest napisanie pracy w opar-
ciu o własną stylistykę wypowiedzi, niż przepisywane lub bezre-
fleksyjnie kopiowane w całości, czy we fragmentach, często przy-
padkowych treści. Dlatego tylko jasno określone i egzekwowane 
reguły mogą budować właściwe relacje, sympatię, poczucie bezpie-
czeństwa i autorytet nauczyciela. Tak, jak wskazuje Justyna Dzier-
żawska edukacji ustawicznej nie można „ograniczać do treści in-
strumentalnych, treści zdominowanych przez (…) redukcjonistycz-
ne widzenie świata ludzi dorosłych, poprzez pryzmat wypełniania 
obowiązków pracowniczych, społecznych, czy obywatelskich. 
Edukacja ustawiczna, aby stała się rzeczywista, głęboko uwew-
nętrzniona, musi stanowić proces. Proces to przebieg następujących 
po sobie, powiązanych przyczynowo określonych zmian, stano-
wiących stadia, fazy, etapu, rozwoju czegoś”12. 

W praktyce andragogicznej warto także określić zasady, któ-
rych przestrzeganie może przyczynić się do podwyższenia osta-
tecznej oceny końcowej z danego przedmiotu nauczania. We 

                                                 
12 J. Dzierżawska, Edukacja ustawiczna w okresie dorosłości i aktywności 

zawodowej, [w:] Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosło-
ści i starości człowieka w XXI wieku, red. Z. Wiatrowski, K. Ciżowski, Włocła-
wek 2007, s. 337. 
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współczesnym świecie jednostki cenią sobie możliwość zdobywa-
nia bonusowych punktów, nagradzanie wytrwałości, czy dodat-
kowego zaangażowania. Ciekawą i skuteczną metodą jest zmody-
fikowanie tego systemu w przełożeniu na grunt edukacji ustawicz-
nej. Równocześnie – z własnego doświadczenia wiem, że nagra-
dzanie słuchaczy za dodatkową działalność, wzorową frekwencję 
itd., powinno nastąpić w ostatnim semestrze, w którym realizowa-
ny jest dany przedmiot. Wcześniejsze zastosowanie systemu na-
gradzania może spowodować późniejszy spadek efektywności i 
aktywności uczniów.  

W tym miejscu warto wspomnieć o rozliczaniu słuchaczy z 
nieobecności na zajęciach. Jest to istotne, ponieważ, jak zauważył 
Józef Półturzycki – „edukacja jest zarówno celem, jak i środkiem 
rozwoju, ponieważ człowiek jest z natury swej przeznaczony do 
stałego wychowania”13. Kwestia ta dotyczy także dorosłych. Część 
przyczyn z powodu których dorośli uczniowie nie przychodzą na 
zajęcia, nie wynika z obowiązków zawodowych, rodzinnych, czy 
innych, ważnych przyczyn. Ponadto, w pojedynczych przypadkach 
– w trakcie rozmowy – opiekun kierunku może zapoznać się z in-
dywidualnymi, trudnymi przypadkami, w rozwiązaniu których 
może służyć radą lub pomocą.  

Istotnym elementem dobrej i efektywnej współpracy wykła-
dowcy z dorosłymi uczniami, jest właściwy dobór metod, form i 
środków kształcenia. Metody podające, realizowane w blokach go-
dzinowych (np. przez cztery następujące po sobie jednostki lekcyj-
ne), nie spełnią merytorycznych założeń. Dorośli również potrze-
bują uatrakcyjnionych metod pracy, także tych, które są nastawione 
na ich aktywizację. Umiejętne bazowanie na kilku kanałach poer-
cepcji jednostki znacznie podnosi nie tylko atrakcyjność zajęć, ale 
także odbiór, rozumienie i zapamiętywanie informacji. Wielu – 
zwłaszcza starszych słuchaczy – nie potrafi skutecznie się uczyć, 
ponieważ wiedzę przyswajają głównie przy pomocy bezrefleksyj-
nego zapamiętywania materiału. Dlatego niezwykle ważnym jest 
nauczenie ich wielowymiarowego uczenia się, opartego m.in. na 
metodzie skojarzeń, pracy z indywidualnym przypadkiem, obser-

                                                 
13 J. Półturzycki, Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1991, s. 54. 
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wacji, czy fiszek. Jak zaznaczył Józef Półturzycki – „nadrzędnym 
celem edukacji jest odkrywanie, rozwijanie i eksponowanie kre-
atywnego potencjału jednostki. Wymaga to odejścia od przekazy-
wania gotowej i utylitarnej wiedzy, a skoncentrowania się na 
wszechstronnym rozwoju osobowości uczenia się dla życia. Aby to 
zadanie spełnić, edukacja musi oprzeć się na czterech filarach: 
uczenia zdobywania wiedzy, uczenia do działania, uczenia harmo-
nijnego współżycia, uczenia do życia”14. Jest to również zadaniem 
edukacji ustawicznej. Dorosły słuchacz także rozwija się i samodo-
skonali poprzez umiejętne poszukiwanie wiedzy, aktywne działa-
nie – także to, z którym spotyka się w czasie szkolnych zajęć. Dla-
tego tak istotne jest także nieudostępnianie w całości gotowych ma-
teriałów. Mam tutaj na myśli np. prezentacji z zajęć, przygotowy-
wanych i wydrukowanych przez nauczyciela gotowych notatek z 
zajęć. To może przynieść odmienny od założonego efekt – słucha-
cze przestaną uczęszczać na zajęcia lub w ogóle nie zapoznają się z 
materiałami, a także mogą stracić motywację do dalszego, aktyw-
nego rozwoju. 

Kolejną istotną kwestią jest umożliwienie słuchaczom pozasz-
kolnego kontaktu – np. poprzez e-mail, czy forum internetowe. 
Komfort kontaktu ucznia z nauczycielem (i odwrotnie), może po-
móc w sprawnym rozwiązaniu problemu, wysłaniu zapytania, czy 
pracy zaliczeniowej. Warto jednak przechowywać w archiwum 
wiadomości otrzymywane od uczniów. W przypadku niejedno-
znacznego stanowiska w kwestii ustaleń, można w ten sposób 
przypomnieć słuchaczom pierwotne zasady, czy zalecenia odno-
śnie terminów, prac itd.  

Także styl komunikowania się pełni swoistą rolę w budowa-
nia relacji szkolnych, a tym samym postrzegania wykładowcy 
przez słuchaczy. Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej 
pełni istotną rolę w przekazywaniu informacji oraz w odczytywa-
niu właściwych intencji nadawcy komunikatu. Język powinien być 
klarowny i zrozumiały dla odbiorców. Również wyjście poza 
schemat statusu nauczyciel – uczeń może cementować relacje, za-
pewnić komfort i zmotywować do działania. Jest to ważna rola 

                                                 
14 J. Półturzycki, Zasada ustawicznej edukacji w raporcie J. Delorsa, dz. cyt., s. 117. 
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przede wszystkim opiekuna kierunku, który może – zwłaszcza w 
mniejszej grupie – złożyć życzenia danej osobie, która w danym 
dniu obchodzi np. urodziny, czy imieniny. W ten sposób zaspokaja 
się m. in. pierwsze potrzeby wyższego rzędu, należące do hierar-
chii potrzeb A. Maslowa. Również odwołanie się do wiedzy i do-
świadczenia poszczególnych członków klasy może przyczynić się 
do podniesienia poczucia własnej wartości, a tym samym do więk-
szej mobilizacji. 

Nauczyciel – andragog powinien również inspirować słucha-
czy do poszukiwań edukacyjnych oraz poszerzania wiedzy i zdo-
bywania nowych umiejętności z danej dziedziny. Pomoc w odkry-
waniu pasji jest niezwykle cenna nie tylko na współczesnym rynku 
pracy, ale także w samokształceniu, które nie powinno zakończyć 
się wraz z opuszczeniem szkolnych murów. Wreszcie sam jest nie-
jako zobligowany do rozwijania własnych kompetencji – nie tylko 
pod względem merytorycznych treści, ale także w poszukiwaniu 
nowoczesnych metod pracy, które może zastosować w przypadku 
poszczególnych grup i kierunków. 

 
Podsumowanie 
Dorośli słuchacze szkół policealnych to specyficzna grupa 

osób partycypująca w systemie edukacji ustawicznej. Nierzadko są 
to osoby m.in. o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym i 
edukacyjnym, czy różnorodnie zmotywowane w kwestii podej-
mowania dalszego, ustawicznego kształcenia. Bagaż przeszłych, 
szkolnych doświadczeń i nawyków, relatywnie niewielka liczba 
spotkań z grupą, takie same wymagania dotyczące efektów, jak w 
przypadku dziennych szkół, w których materiał jest realizowany w 
większym wymiarze czasowym – to tylko kilka aspektów, z któ-
rymi spotyka się nauczyciel podejmujący pracę w zaocznej szkole 
policealnej. Zdecydowana większość wykładowców na co dzień 
jest zatrudniona w oświacie, jednak ich grupą docelową są dzieci i 
młodzież. To nierzadko sprawia, że kopiują oni swoje doświadcze-
nia ze stałego miejsca pracy na grunt aktywności andragogicznej i 
m.in. dlatego nie pretendują do bycia nauczycielskim autorytetem. 
Tylko spójne, konsekwentne i przemyślane działanie wykładowcy 
może zyskać poważanie w oczach słuchaczy, przyczynić się do bu-
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dowania dobrych relacji z uczniami, jak również może procento-
wać wymiernymi, edukacyjnymi korzyściami.  

 
Streszczenie 
Nauczyciel – andragog nie tylko może, ale powinien dążyć do 

bycia edukacyjnym autorytetem dorosłych uczniów. Jego postępo-
wanie może mieć duży wpływ m.in. na redefinicję pojmowania 
systemu edukacji przez słuchaczy. Artykuł ukazuje charakterysty-
kę dorosłych uczniów szkół policealnych, opis najczęstszych błę-
dów popełnianych przez nauczycieli oraz sposoby budowania 
spójnego wizerunku wykładowcy. 

 
Summary 
Teacher - andragog not only can, but should be an educational 

authority for adult students. His actions can have a big impact 
among others to redefine the understanding of education by 
students. The article presents the characteristics of adult learners 
post-secondary schools, a description of the most common mistakes 
made by teachers and ways to build a consistent image of them. 
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Martyna Dębska 
 

Nauczyciel akademicki jako autorytet wśród studentów 
 

Wprowadzenie  
Dla każdego człowieka bardzo ważny jest autorytet, który ko-

jarzony jest z prestiżem, uznaniem oraz z szacunkiem. Autorytet 
jest pewnego rodzaju fundamentem tworzenia różnych wartości. 
Jednak „kreowana często przez media i przez nie nagłaśniana wal-
ka z autorytetami ma ogromny wpływ także na kształtowanie au-
torytetu nauczyciela”1. Nauczyciel akademicki to osoba, która po-
siada ogromną widzę i poprzez swoją postawę, wartości, które so-
bą reprezentuje, oddziałuje na studentów, dla których ważne są 
takie cechy jak: kultura języka, życzliwość, szacunek dla studen-
tów. Może on, więc formować inteligencje ludzi.  

Studenci stale szukają autorytetów naukowych, jak również 
moralnych, dlatego warto zagłębić się w znaczenie słowa autorytet 
i zrozumieć powagę zawodu nauczyciela akademickiego, ponie-
waż staje się on autorytetem wśród studentów. Celem niniejszej 
pracy było omówienie aspektu autorytetu wśród studentów jakim 
jest nauczyciel akademicki. W realizacji powyższego celu zwrócono 
uwagę na znaczenie słowa „autorytet”, jak również „nauczyciel”. 
W artykule zaakcentowano wyjątkową rolę nauczyciela akademic-
kiego w kształtowaniu postaw studentów, podkreślając, że tym jest 
większa ta rola, im bardziej wykładowca jest w oczach swoich stu-
dentów autorytetem.  

 
1. Autorytet  
W obecnych czasach słowo autorytet jest na ogół używane w 

sposób masowy2. Prawie codziennie media odnoszą się do autory-

                                                 
1 J. Morbitzer., Autorytet nauczyciela w społeczeństwie informacyjnym, 

http://www.przychodnia.gminachojnice.com.pl/data/files/e4/e4466a3e9a/mo
rbit_1.pdf, (19.02.2014).  

2 Ł. Stefaniak., Spór o autorytet, [w:] Zeszyt Naukowy WWSE nr 21, pod. red. 
Borko H., Warszawa 2012, s. 9.  
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tetu. Jednak warto się zastanowić, kim jest człowiek, który jest autory-
tetem dla innych. Słowo „autorytet” jest z języka łacińskiego i wywo-
dzi się od słowa „auctor”. „Auctor” ma dwa znaczenia. Pierwsze 
oznacza twórcę czegoś, zaś drugie oznacza kogoś, kto swoje prawa 
przekazuje komuś innemu3. „Auctoritas” oznaczał powagę i prawa 
ważnych cywilizacyjnie instytucji, na przykład ojciec rodziny czy se-
nat4. Autorytetem można nazwać również kogoś bądź grupę osób czy 
instytucję cieszącą się uznaniem, mającą cenione w określonym społe-
czeństwie wartości5. Zdaniem Klemensa Szaniawskiego warunkiem 
uznania kogoś za autorytet jest przypisanie mu wiele kompetencji i 
umiejętności w określonej dziadzinie nauki6. „Autorytet osobowy, to 
ktoś, kto ma wpływ na ludzi ze względu na przypisywane mu przez 
nich kompetencje lub wartości7”. 

Henryk Rowid wyodrębnił autorytety wyższego i niższego 
rzędu8. Autorytety wyższego rzędu są to m.in. autorytet politycz-
ny, autorytet naukowy, autorytet religijny, autorytet moralny, zaś 
autorytety niższego rzędu tworzą, na przykład autorytet siły fi-
zycznej czy majątku9. Autorytety wyższego rzędu „mają charakter 
bezwzględnie dobrowolny, wywierają silny wpływ na liczne poko-
lenia poprzez wieki”10. Autorytety niższego rzędu są przeciwień-
stwem do autorytetów wyższego rzędu. Oparte są one na sile fi-
zycznej i wyzwalają „w duszach ludzkich uczucia strachu, niena-
wiści i pogardy, chęć odwetu i zemsty”11.  

                                                 
3 Słownik łacińsko-polski, pod red. Plezia M., Warszawa 1959, t. 1, s. 308. 
4 Ibidem, s. 309-310.  
5 Encyklopedia PWN, t. 3, Warszawa 2009. 
6 K. Szaniawski., Zasada istnienia autorytetu w środowisku naukowym, [w:] Au-

torytet w nauce, pod red. Rybicki P., Goćkowski J., Wrocław – Warszawa – Kra-
ków – Gdańsk 1980. 

7 J. f. Jacko., Autorytet a kompetencje – perspektywa edukacyjna, [w:] Komunika-
cja społeczna a wartości w edukacji, pod red. Maliszewski W., tom I Toruń, wyd. 
Adam Marszałek, s. 130 – 147.  

8 H. Rowid., Podstawy i zasady wychowania, Wspólna Sprawa, Warszawa 1957. 
9 I. Urych., Autorytet nauczyciela akademickiego a odpowiedzialność, [w:] Zeszyty 

Naukowe nr 1(86), Warszawa 2012, s. 278-290.  
10 Ibidem, s. 278-290.  
11 Ibidem, s. 278-290. 
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Inny podział autorytetów wyróżnia autorytet integralny, który 
zawiera w sobie wiedzę i zasady moralne12. Takimi przykładami au-
torytetów byli Arystoteles czy Platon, którzy swoimi umysłami umieli 
objąć ówczesną wiedzę i zasady etyczne13. Kolejnym rodzajem auto-
rytetów jest autorytet naukowy, który pomaga rozwijać naukę. „W 
nauce w danej dziedzinie czy też dyscyplinie cieszy się ten uznaniem i 
szacunkiem, kto znają lepiej od innych. Ma w niej więcej od innych 
osiągnięć”14. Autorytet moralny ma duże znaczenie dla społeczeń-
stwa, ponieważ jego posiadacze charakteryzowali się dążeniem do 
prawdy i określali normy moralne15. Wiedza i umiejętności posiada-
czy autorytetu cząstkowego są „niepodważalne o bardzo wysokim 
prawdopodobieństwie trafnych rozwiązań”16.  

Warto zauważyć, że istnieją również autorytety wyzwalające i 
ujarzmiające. Autorytet wyzwalający „ma inspirujący i konstruk-
tywny wpływ na postępowanie osób, u których cieszy się uzna-
niem”17. Nauczyciel, który posiada taki autorytet zachęca uczniów 
do podejmowania samodzielnych działań, jak również zwiększa 
poczucie odpowiedzialności za osobisty rozwój uczniów. Autorytet 
ujarzmiający „wypływa nie z osobistych zalet czy zasług jego nosi-
ciela, lecz z wygórowanej ambicji i żądzy władzy”18. 

„Ze względu na percepcję nauczyciela przez uczniów wyróż-
nić można autorytet intelektualny (naukowy) i autorytet moralny 
nauczyciela”19. Autorytet naukowy wyszczególnia wysokie warto-
ści umysłowe danej jednostki, zaś autorytet moralny kształtuje cha-
rakter ucznia, „powstawanie jego zasad i przekonań na temat po-
stępowania z ludźmi oraz tworzenie postaw uczuciowych we 

                                                 
12 J. Apanowicz., Autorytet nauczyciela akademickiego, [w:] Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni nr 3, Gdynia 2000, s. 5-13.  
13 Ibidem, s. 5-13.  
14 Ibidem, s. 5-13. 
15 Ibidem, s. 5-13. 
16 Ibidem, s. 5-13. 
17 S. L. Zalewska., Nauczyciel akademicki dziś. Nadzieje i oczekiwania, Warszaw-

skie Studia Pastoralne 2012, nr 16, s. 298-313. 
18 Ibidem, s. 298-313. 
19 I. Urych., Autorytet nauczyciela …, op. cit. s. 278-290. 
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współżyciu z ludźmi”20. Wincenty Okoń uważa, że autorytet peda-
gogiczny to taki autorytet, którego brak niektórym nauczycielom, 
którzy minęli się z powołaniem21. Taki rodzaj autorytetu zależy od 
m.in. wiedzy nauczyciela, stosunku emocjonalnego do uczniów, 
doświadczenia, postawy wobec wychowanków22.  

„Wzorce osobowościowe kształtowane są na podłożu wartości 
społecznych”23. Poszczególny człowiek posiada pewne ideały bę-
dące wartościami. Wpływ autorytetów zależy od statusu społecz-
nego, energii, kompetencji każdej osoby, która go stwarza24. Jednak 
warto podkreślić, że rola autorytetu stale się zmienia, ponieważ 
spowodowane jest to m.in. rozwojem społeczno – gospodarczym 
oraz rozwojem środków masowego przekazu25. Żeby autorytet „w 
życiu człowieka miał swoją wartość musi faktycznie być zbiorem 
właściwości psychicznych i moralnych ich osobowości, dzięki któ-
rej społeczeństwo świadomie, dobrowolnie ulega wpływom tych 
ludzi uosabiających prawość, dobro, pracowitość, miłość, sprawie-
dliwość…”26 

 
2. Nauczyciel  
Słowo „nauczyciel” pochodzi od czynności, jaką nauczyciel 

wykonuje. W języku polskim nauczyciel jest to „ten, który na-
uczy”27. Grabowski określił nauczyciela jako „specjalistę w dzie-
dzinie ludzkiego zachowania, którego praca polega na intencjonal-
nym motywowaniu do jego zmiany w kierunku społecznie pożą-
danym”28. Nauczyciel to także „zawód i powołanie, to zdolności 
wrodzone i wyuczone, to odpowiedni zbiór cech osobowości i 

                                                 
20 Ibidem, s. 278-290.  
21 W. Okoń., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2004. 
22 Urych., Autorytet nauczyciela …, op. cit. s. 278-290. 
23 Apanowicz., Autorytet nauczyciela …, op. cit. s. 5-13.  
24 Ibidem, s. 5-13.  
25 Ibidem, s. 5-13. 
26 Ibidem, s. 5-13. 
27 A. Jeżowski., Ekonomika oświaty, Wolters Kluwer Polska, Dom Wydawniczy 

ABC, Warszawa 2006, s. 119. 
28 H. Grabowski., Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym, 

Kraków 2000, s. 11-27. 
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temperamentu, to umiejętność poświęcania się dla dobra innych 
osób, to miłość do dzieci”29. Nauczycielowi praca powinna przyno-
sić przyjemność. Strykowski uważa, że kompetencje nauczyciela 
można podzielić na trzy grupy:  

- merytoryczne – odnoszą się do zawartości nauczania danego 
przedmiotu,  

- dydaktyczno-metodyczne – odnoszą się do warsztatu pracy 
nauczyciela i wychowanka,  

- wychowawcze – odnoszą się do wielorakich sposobów od-
działywania na wychowanków30.  

Odnosząc się do szkolnictwa wyższego nauczyciele akade-
miccy „zgodnie z art. 108 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym, są pracownicy naukowo-dydaktyczni, pra-
cownicy dydaktyczni, pracownicy naukowi, dyplomowani biblio-
tekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji 
naukowej”31. Wykładowcy akademiccy powinni być dla studentów 
autorytetami, będącymi aktualnie z wiadomościami z dziedziny, 
jaką się zajmują. Śnieżyński uważa, że „nie zdobędzie autorytetu 
nauczyciel powielający co roku te same wiadomości, bez uwzględ-
nienia aktualnego rozwoju nauki w swojej dyscyplinie”32. Nauczy-
ciel akademicki jest zobowiązany kształcić i wychowywać studen-
tów, jak również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Pracow-
nik naukowy jest również zobowiązany do prowadzenia badań 
naukowych, doskonalenia zawodowego, brania udziału w konfe-
rencjach, seminariach, pisania publikacji33.  

U nauczycieli akademickich studenci cenią pewne cechy takie 
jak na przykład: kultura języka, profesjonalizm, szacunek dla stu-
dentów, wysoka kultura osobista, otwartość dla studentów, umie-
jętność przekazywania wiedzy, życzliwość, zaangażowanie w zaję-

                                                 
29 Zalewska., Nauczyciel akademicki dziś. Nadzieje…, op. cit. s. 298-313. 
30 W. Strykowski., Szkoła współczesna i zachodzące w niej procesy, [w:] Kompe-

tencje nauczyciela szkoły współczesnej, pod red. W. Strykowski, J. Strykowska, J. 
Pieluchowski, eMPi2, Poznań 2003, s. 23.  

31 A. Sierecka., K. Pindor., Kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycieli aka-
demickich, [w:] Zeszyty Naukowe WSOWL nr 3 (165), 2012, s. 264-271.  

32 Ibidem, s. 264-271. 
33 Sierecka., Pindor., Kompetencje i kwalifikacje … op. cit., s. 264-271. 
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cia, dystans do własnej osoby, konsekwencja, zaś negują oni takie 
cechy jak: brak umiejętności przyznania się do błędu, lenistwo w 
sferze własnego rozwoju i nauczania, poczucie wyższości, bazowa-
nie tylko na teorii, zacieranie granicy pomiędzy nauczycielem a 
studentem, nieuprzejmość34. Warto zwrócić uwagę, że wpływ na-
uczycieli akademickich na studentów powinno być nakierowane na 
przyjmowanie do wiadomości, że każdy człowiek ma działać na 
ulepszanie swoich kwalifikacji; doszkalanie się jest etapem uczenia 
się, szukania pracy; ważną zdolnością do zatrudnienia jest silna 
motywacja; potrzebny jest trend do uczenia się w procesie pracy35.  

 
3. Nauczyciel akademicki jako autorytet  
Autorytet nauczyciela akademickiego trudno zdefiniować. 

Jednak Śnieżyński dla potrzeb swoich badań zdefiniował: „autory-
tet to uznanie i szacunek, jakim darzą studenci swoich nauczycieli 
akademickich, ze względu na wewnętrzne przekonanie o nie-
odzowności tego wpływu na nich”36. Nauczyciel akademicki może 
być autorytetem wtedy, kiedy więź między nim a studentem ma 
charakter personalistyczny, to znaczy „gdy i nauczyciel, i uczeń 
posiadają status bytu osobowego, czyli jeden i drugi jest podmio-
tem. Ta kategoria podmiotu odsłaniana jest w ramach filozofii, a 
dokładniej mówiąc – metafizyki klasycznej. Osoba to najwyższy 
przejaw bytu w porządku różnych kategorii bytowych (jako rodzaj 
substancji) i tego, co znajduje się w naturze. Z metafizycznego 
punktu widzenia autorytet nauczyciela bierze się stąd, że choć jako 
byt posiada on równy status osobowy z uczniem, to w zakresie do-
skonałości znajduje się wyżej, ponieważ w aspekcie wiedzy znajdu-
je się w akcie, a uczeń – w możności: uczeń nie wie, ale może wie-
dzieć to, co nauczyciel już wie. Dlatego nauczyciel, wiedząc, jest 
autorytetem i przewodnikiem”37.  

                                                 
34 Zalewska., Nauczyciel akademicki dziś. Nadzieje…, op. cit. s. 298-313. 
35 H. Pütz., Kształcenie zawodowe i dokształcanie jako warunek zdolności do 

zatrudnienia na rynku pracy, [w:] Ekonomika oświaty, pod red. Jeżowski A., 
Wolters Kluwer Polska, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 81. 

36 Urych., Autorytet nauczyciela …, op. cit. s. 278-290. 
37 P. Jaroszyński., O autorytet nauczyciela, [w:] Człowiek w kulturze nr 22, 

2011/2012, s. 5-17, dostępne na stronie internetowej www.ceeol.com (19.02.2014). 
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Autorytet nauczyciela akademickiego składa się z wielu skła-
dowych, na przykład cechy osobowości, jak również działalność 
zawodowa i społeczna. Lejman uważa, że „autorytet wynika z ta-
kich cech osobowościowych nauczyciela, które przyczyniają się do 
jego powszechnego uznania, szacunku w danej społeczności aka-
demickiej i sukcesów w pracy dydaktyczno – wychowawczej”38. 
Autorytet otrzyma ten nauczyciel akademicki, który umie stworzyć 
więź psychiczną ze studentami, dając im zaspokojenie potrzeb psy-
chicznych, tworząc atmosferę nauki i współdziałania. Autorytet 
nauczyciela akademickiego nie powinien studentów zniewalać, jak 
również przytłaczać ich potęgą pokazywanej na lekcjach wiedzy.  

Autorytet i osobowość nauczyciela akademickiego koegzystu-
ją ze względu na posiadanie podobnych cech. Osobowość, jak rów-
nież autorytet są tworzone przez rozwój jednostki, a „osobowość 
nauczyciela akademickiego jest to zintegrowany, dynamiczny i zło-
żony system, którego główna funkcja polega na regulacji i integracji 
człowieka”39. Rozum, wiara, inteligencja, zaangażowanie, aktyw-
ność wyrabiają osobowość nauczyciela akademickiego. Kwalifika-
cje zawodowe są warunkiem odpowiednio ukształtowanej osobo-
wości. Dla studentów ważne są m.in. prezentowane postawy oby-
watelskie, etyka, wygląd zewnętrzny nauczyciela, uśmiech, przy-
jemny głos, życzliwość… Nauczyciel akademicki „jest zasadniczo 
wzorcem i ostatecznym autorytetem poprawnego zachowania się i 
sposobu bycia w szkole i po za jej murami”40. Bardzo ważne jest, 
więc żeby osobowość nauczyciela akademickiego była bogata oraz 
żeby studenci mogli czerpać z niej optymizm i zapał do pracy.  

Jednym z zadań nauczyciela akademickiego jest jego poczucie 
odpowiedzialności za swoje czyny. W odpowiedzialności nauczy-
ciela akademickiego można wyodrębnić:  

                                                 
38 M. Lejman., Autorytet nauczyciela - wychowawcy, [w:] Rola wartości i po-

winności moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczycieli, 
pod red. A. M. Tchorzewski, WSP Bydgoszcz 1994. 

39 Apanowicz., Autorytet nauczyciela …, op. cit. s. 5-13.  
40 Ibidem, s. 5-13.  
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- „odpowiedzialność intelektualną polegającą na zobligowa-
niu nauczyciela akademickiego do przedstawiania wiedzy w spo-
sób rzetelny i zgodny z prawidłami dydaktyki; 

- odpowiedzialność moralną polegającą na tym, że nauczyciel 
akademicki, ze względu na dobro własne i dobro studentów, nie 
ma prawa okłamywania swoich uczniów”41.  

Autorytet nauczyciela akademickiego jest jednym z najważniej-
szych elementów jego osobowości, związanym z kwalifikacjami za-
wodowymi i moralnymi42. Uwarunkowania społeczno – środowi-
skowe i potrzeby oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych czy-
nią, że ważne elementy autorytetu nauczyciela wynikają z okoliczno-
ści jego kwalifikacji przedmiotowo – metodycznych, jak również oso-
bowościowych43. Warto podkreślić, że w procesie „przelewania” wie-
dzy nauczyciel akademicki wykonuje powinność, stronę idealną, zaś 
student jako odbiorca realną, faktycznie istniejącą44. Czynności jakie 
wykonuje nauczyciel akademicki ma charakter moralnego zobowią-
zania. Powinien on wiedzieć, że służy bardzo ważnej sprawie, ponie-
waż w przeciwnym razie nie będzie dobrym nauczycielem.  

Istnieje problem odpowiedzialności nauczyciela akademickiego, 
który można zawrzeć w trychotomii: intencja – czyn – konsekwencja45. 
Intencja to pewien sposób dostarczania treści na płaszczyźnie intelek-
tualnej, moralnej, emocjonalnej oraz wolitywnej46. W ramach intencji 
wykładowca rozmyśla, jaką tematykę powinien dostarczyć słucha-
czom, jak również jaki efekt wychowawczy i dydaktyczny pragnie 
zdobyć. Czyn można nazwać wszystko to, co się dzieje w sali wykła-
dowej podczas zajęć, na przykład egzamin, gesty, wypowiedziane 
zdania przez nauczyciela akademickiego, życzliwość. Konsekwencja 
„nauczyciela akademickiego jest konsekwencją wynikającą ze spełnio-
nego czynu – jakie asocjacje mogą być wywołane przez użycie danego 
słowa, i w jakim kierunku skierowane zostanie myślenie studenta”47. 

                                                 
41 Urych., Autorytet nauczyciela …, op. cit. s. 278-290. 
42 Apanowicz., Autorytet nauczyciela …, op. cit. s. 5-13.  
43 Ibidem, s. 5-13.  
44 Ibidem, s. 5-13. 
45 Urych., Autorytet nauczyciela …, op. cit. s. 278-290. 
46 Ibidem, s. 278-290. 
47 Ibidem, s. 278-290. 
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„Nauczyciel akademicki musi być wzorem intelektualnego postępo-
wania i moralnego zachowania”48. Ten zawód wymaga dysponowania 
własną etyką zawodową. U podstaw pracy wykładowcy leży świado-
mość działania pedagogicznego, zwłaszcza w odpowiednich relacjach 
nauczyciel akademicki – student49. Kotarbiński uważa, że „ (…) w 
szkole najważniejsze wychowawczo jest chyba samo życie szkoły, jego 
tok właściwy: żeby w nim był ład i skład i uczciwy rozkład odpowie-
dzialności i napięcie pracy; bezcenny bywa przykład i autorytet osobi-
sty samych wychowawców”50.  

Nauczyciel akademicki jest wzorem osobowym dla studentów. 
Może on wywierać ogromny wpływ na studentach, na przykład przez 
wywoływanie przyjmowania poglądów, wyzwalania energii twórczej, 
dawania wzorów czynów korzystnych studentom51. Szczególnie w ów-
czesnych czasach zwiększa się rola nauczyciela. Zimny uważa, że ważne 
znaczenie w pracy z młodzieżą ma autorytet wyzwalający, którego siła 
jest w cechach charakteru i wartościach osoby, która cieszy się takim au-
torytetem. Taka osoba mobilizuje swoich uczniów do samodzielnych 
działań i zwiększa im poczucie odpowiedzialności za własny rozwój52.  

  
Podsumowanie  
W działaniach dydaktyczno – wychowawczych dużo zależy od au-

torytetu poszczególnych nauczycieli akademickich, którzy powinni mieć 
odpowiednio ukształtowaną osobowość i autorytet. „Żadne ustawy i 
programy, żaden administracyjny organ zarządzania i administrowania 
nie może zastąpić autorytetu i osobowości nauczyciela akademickiego w 
procesie nauczania - uczenia się (kształcenia)”53. Poprzez ogromną wie-
dzę, odpowiednią postawę etyczną można uzyskać duże kwalifikacje, 

                                                 
48 Apanowicz., Autorytet nauczyciela …, op. cit. s. 5-13.  
49 Ibidem, s. 5-13. 
50 T. Kotarbiński., Medytacje o życiu godziwym, PWN, Warszawa 1967. 
51 B. Kulczycka., Model nauczyciela akademickiego w opinii studentów, [w:] 

Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, Bartkowicz Z., Kowaluk 
M., Samujło M.,Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 82. 

52 J. Zimny., Rola autorytetu w procesie wychowania, [w:] Cywilizacja i kultura. 
Współczesne problemy, pod red. J. Zimny., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II, Stalowa Wola 2007, s. 136-137. 

53 Apanowicz., Autorytet nauczyciela …, op. cit. s. 5-13.  
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pożądaną postawę i odpowiednio ukształtowany charakter. Konkludu-
jąc warto podkreślić, że rola nauczyciela akademickiego w kształtowa-
niu postaw studentów jest tym większa, im bardziej wykładowca jest w 
oczach swoich studentów autorytetem.  

 
Streszczenie  
Nauczyciel akademicki to nie tylko zawód, ale pewnego rodzaju 

misja, ponieważ poprzez ogromną wiedzę, odpowiednią postawę 
etyczną można uzyskać duże kwalifikacje, pożądaną postawę oraz od-
powiednio ukształtowany charakter. Nauczyciel akademicki jest bar-
dzo ważną osobą dla studentów, ponieważ staje się on autorytetem dla 
nich. Autorytet nauczyciela akademickiego składa się z wielu składo-
wych, na przykład cechy osobowości, jak również działalność zawo-
dowa i społeczna. Słowo autorytet powszechnie kojarzone jest z uzna-
niem, jak również z szacunkiem. Jednak warto dogłębniej się zastano-
wić, kim jest człowiek, który jest autorytetem dla innych. Celem niniej-
szej pracy było omówienie aspektu autorytetu wśród studentów jakim 
jest nauczyciel akademicki. W artykule zaakcentowano wyjątkową rolę 
nauczyciela akademickiego w kształtowaniu postaw studentów, pod-
kreślając, że tym jest większa ta rola, im bardziej wykładowca jest w 
oczach swoich studentów autorytetem.  

 
Summary 
The university teacher as the authority amongst students 
A university teacher isn't only a profession, but of certain kind 

mission, since through the vast knowledge, it is possible to get the 
appropriate ethical posture great qualifications, the desired attitude 
and appropriately moulded character. The university teacher is an 
important person very much for students, since he is becoming an 
authority for them. The authority of the university teacher is club-
bing together from many components, for example personality 
traits, as well as the occupational activity and social. Word author-
ity universally is being associated with the recognition, as well as 
with the respect. However it is worthwhile in more depth thinking, 
whom the man which is an authority is for other. Discussing the 
aspect of the authority amongst students for which there is a uni-
versity teacher was a purpose of this work. In the article an excep-
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tional role of the university teacher in the forming of attitudes of 
students was stressed, emphasizing that he is it bigger this role, for 
them more the academic teacher is rapidly of one's students with 
authority.  
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Anita Maciążek 
 

Autorytet jako narzędzie wspomagające pracę  
nauczyciela akademickiego 

 
Wstęp 
Potrzeba identyfikacji z osobami traktowanymi jako autoryte-

ty wzbogaca wymiar człowieczeństwa każdego z nas we wszyst-
kich fazach życia, ale jest postrzegana jako szczególnie znacząca w 
czasie, gdy rozwijamy swoją wiedzę ucząc się i studiując. Nie ma 
przecież wśród studentów takich, którzy nie potrzebowaliby zna-
leźć na swojej drodze edukacji w szkole wyższej jakiegoś punktu 
odniesienia do kogoś, kto stanie się dla nich niezawodnym punk-
tem wsparcia w ich osobistym rozwoju1. 

Jednym z najważniejszych procesów zachodzących na uni-
wersytecie jest proces kształcenia studentów. Obowiązki z tym 
związane spoczywają na nauczycielu akademickim. Niezależnie od 
tego czy jest to pracownik naukowo – dydaktyczny czy pracownik 
dydaktyczny, do jego obowiązków należy kształcenie i wychowy-
wanie studentów2. 

W związku z tym zasadniczą kwestią jest to, co trzeba zrobić, aby 
proces dydaktyczny realizowany był jak najlepiej, z jak największymi 
korzyściami dla studentów i uczelni. Szczególnego znaczenia i wagi 
nabiera on już na początku – podczas pierwszego roku nauki, kiedy 
przed nauczycielem staje niełatwe zadanie towarzyszenia młodzieży w 
procesie ich przemiany z roli uczniów w studentów. Przemiana for-
malnie następuje oczywiście w dniu zdania egzaminów, przyjęcia na 
wybrany kierunek oraz potwierdzona zostaje wręczeniem legitymacji 

                                                 
1 Por. M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, IMPULS, Kraków 2007, s. 

117–119., [w:] Erozja autorytetu nauczyciela akademickiego - czy uwidaczniająca się 
tendencja może ulec zmianie?, G. Polok, Łódź 2010, s. 25, 
http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2010/2010_02_polok_25_33.p
df, dostęp: 06.02.2014. 

2 Art. 108 pkt 1 i 2, art. 111 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.). 
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studenckiej oraz indeksu, ale jest to tyko wstęp do prawdziwego prze-
istoczenia się mentalnego w studenta, które odbywa się właśnie w pro-
cesie dydaktycznym w trakcie pierwszego roku studiów, przy znaczą-
cym udziale wykładowcy. 

 
1. Znaczenie autorytetu w procesie dydaktycznym 
Proces dydaktyczny zwany inaczej procesem kształcenia 

obejmuje nauczanie i uczenie się, a także coś więcej: kształtowanie 
wychowanka przy jego własnym, podmiotowym udziale, realizo-
wanie w jego osobowości jakichś celowych zmian3. Przez proces 
dydaktyczny należy rozumieć uporządkowany w czasie ciąg zda-
rzeń obejmujący takie czynności nauczyciela i uczniów, ukierun-
kowane przez odpowiedni dobór celów i treści, oraz takie metody i 
środki, jakie służą wywołaniu zmian w uczniach, stosownie do 
przyjętych celów kształcenia4.  

Rola nauczyciela w procesie dydaktycznym jest trudna i zło-
żona. W trakcie tego procesu nauczyciel realizuje wiele zadań i 
spełnia różnorodne funkcje, jak również związany jest pewnymi 
określonymi normami – standardami kształcenia.  

Standardy kształcenia, a więc normy w zakresie celów i treści, 
stanowią elementy procesu kształcenia, na który składają się także 
zasady, metody, formy organizacyjne i media edukacyjne. O ile 
treści i cele kształcenia są wynikiem merytorycznej dyskusji spo-
łecznej, o tyle zasady, metody i formy organizacyjne, a także środki 
przekazu, choć opisane i uporządkowane teoretycznie, w praktyce 
stanowią o sukcesie lub jego braku. Na ostateczny kształt owego 
„miksu dydaktycznego” mają niewątpliwy wpływ wspólne działa-
nie zarówno organizatorów, jak i odbiorców edukacyjnej oferty5. 

                                                 
3 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo „Żak”, Warsza-

wa 1995, s. 129. 
4 Ibidem, s. 133.  
5 Ż. Kaczmarek, Rekonstrukcja procesu dydaktycznego w kierunku samorozwoju 

studenta, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz 
zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, T. Gołębiowski, M. Dą-
browski, B. Mierzejewska, Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowa-
nej 23 czerwca 2005 roku w Akademii ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa 
wrzesień 2005, s. 41. 
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Wspólne działania organizatorów rozumianych tu jako na-
uczycieli akademickich oraz odbiorców – studentów, zwłaszcza na 
etapie wstępnym edukacji uniwersyteckiej nie są jednak równo-
ważne. Główny ciężar w procesie dydaktycznym spoczywa na na-
uczycielu, który poprzez odpowiednie metody działania formuje 
postawy studentów pierwszego roku, mając na uwadze to, że po-
winien to być proces efektywny, celowy i świadomy. 

Można wyróżnić trzy kategorie funkcji spełnianych przez na-
uczyciela tj.: funkcje kierownicze, funkcje interakcyjne i funkcje or-
ganizacyjne. Funkcji tych jednoznacznie nie da się od siebie oddzie-
lić i często jakaś czynność nauczyciela jednocześnie spełnia kilka 
funkcji. Wśród kierowniczych funkcji nauczyciela – czyli funkcji 
nauczyciela polegających na takim organizowaniu i koordynowa-
niu czynności zarówno uczniów, jak i nauczyciela aby zostały osią-
gnięte zamierzone cele dydaktyczne i społeczne, znajduje się kilka 
rodzajów funkcji kierowniczych takich jak planowanie, rozdziela-
nie materiałów dydaktycznych czy konstruowanie produktywnego 
środowiska dydaktycznego wśród których jest także kontrola i 
ocena postępów uczniów. Rodzaje tych funkcji także są ze sobą 
ściśle powiązane. Jednym z ważniejszych elementów zapewniają-
cych powodzenie procesu dydaktycznego jest wytworzenie u 
uczniów właściwej motywacji aby uczeń lubił i chciał się rozwijać6. 

Wykonywanie tych zadań jest łatwiejsze i efektywniejsze, jeśli 
wykładowca posiada autorytet7, który sprawia, że studenci pozy-
tywnie oceniają jego osobę i umiejętności, wskutek czego od po-
czątku nastawieni są pozytywnie oraz chętnie współpracują za-
równo z wykładowcą jak i między sobą. W początkowej fazie pro-
cesu dydaktycznego będzie to najpierw autorytet osobisty, a na-

                                                 
6 R. J. Arends, Uczymy się nauczać, tłum. K. Kruszewski, Wydawnictwa 

Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994. 
7 Autorytet jest stosunkiem między dwoma ludźmi, a mianowicie tym, który 

ma autorytet – „podmiotem autorytetu”, i kimś innym, dla którego on ma auto-
rytet – „przedmiotem autorytetu”.- por. J. M. Bocheński, Co to jest autorytet? s. 
201, [w:] Zagadnienie autorytetu O. Józefa Marii Bocheńskiego analiza problemu, w. M. 
Banach, Filo Sofija Nr 21 (2013/2), ISSN 1642 3267, 
www.filoofija.pl/index.php/czasopismo/article/download/585/570 , dostęp: 
06.02.2014, s. 152. 
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stępnie w trakcie przekazywania studentom wiedzy również auto-
rytet naukowy. 

Autorytet jest relacją trójczłonową między tym, kto ma auto-
rytet, tym dla kogo jest on autorytetem i dziedziną8, w której ma 
autorytet9. Przyjęcie kogoś za swój autorytet jest związane z pew-
nym podporządkowaniem się, posłuszeństwem wobec wybranego 
autorytetu. Taka postawa nie jest ślepym czy bezwzględnym po-
słuszeństwem. Nie powinna także, rodzić postawy bezkrytycznego 
poddawania się autorytetowi. Pewna przestrzeń wolności i auto-
nomii w relacji do wybranego autorytetu pozwala osobom uznają-
cym autorytety czuć się nadal wolnymi i niezależnymi, bowiem 
człowiek, który został wybrany jako autorytet, pełni wobec wybie-
rających go raczej rolę przewodnika niż przywódcy10. 

Istnieją różne rodzaje autorytetu. Jednym z nich jest autorytet 
znawstwa11. Autorytet znawstwa szczególnie związany jest ze spe-
cyfiką pracy nauczyciela akademickiego, którą winna być jedność 
działania dydaktycznego i naukowego. Można więc wskazać, iż 

                                                 
8 Dziedziną autorytetu mogą być albo zdania albo dyrektywy. Jest to bardzo 

ważne rozróżnienie w dziedzinie autorytetu. Ponieważ dwa rodzaje dziedzin 
pociągają za sobą rozbicie pojęcia autorytetu na następujące rodzaje: autorytet 
epistemiczny i deontyczny. Autorytet epistemiczny, inaczej autorytet rzeczo-
znawcy, odnosi się do osoby, która wie. Ma dziedzinę złożoną ze zdań. Drugi 
rodzaj autorytetu wyszczególniony ze względu na dziedzinę, to autorytet deon-
tyczny osoby, która ma władzę np. szef, przełożony. Dziedziną tego autorytetu 
są dyrektywy, reguły postępowania. – zob. W. M. Banach, Zagadnienie autorytetu 
O. Józefa Marii Bocheńskiego analiza problemu, Filo Sofija Nr 21 (2013/2), ISSN 1642 
3267, www.filoofija.pl/index.php/czasopismo/article/download/585/570 , do-
stęp: 06.02.2014, s. 152–154. 

9 J. M. Bocheński, Między Logiką a Wiarą, s. 84 w: Zagadnienie autorytetu. O. Józefa Marii 
Bocheńskiego analiza problemu, Wojciech M. Banach , Filo – Sofija Nr 21 (2013/2), s. 151-157 
ISSN 1642-3267 ww.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/download/585/570 , 
dostęp: 06.02.2014, s. 152. 

10 M. Łobocki Wychowanie moralne w zarysie, IMPULS, Kraków 2007, s. 108–109, [w:] 
Erozja autorytetu nauczyciela akademickiego - czy uwidaczniająca się tendencja może ulec zmianie?, G. 
Polok, Łódź 2010, 
http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2010/2010_02_polok_25_33.pdf 
(06.02.2014) 

11 Zwany także autorytetem wiedzącego, czy autorytetem intelektualnym al-
bo epistemicznym. 
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autorytet znawstwa obejmuje swym horyzontem nie tyko zakres 
posiadanej wiedzy i sposób jej przekazywania, ale także proces jej 
tworzenia. Nauczyciel akademicki powinien bowiem być na uczel-
ni wcześniej biegłym badaczem, a następnie inspirującym dydak-
tykiem, co pozwoli studentom uczyć się od niego metody samo-
dzielnego dochodzenia do odkrywania prawdy naukowej. Takie 
dynamiczne poznawanie i pogłębianie wiedzy, w ciągłym procesie 
jej stawania się, może zaoferować taki nauczyciel, który jest obda-
rzony autorytetem znawstwa12. 

 Pojęcie autorytetu jest interpretowane również w kontekście 
wpływu. Takie rozumienie autorytetu pozostaje w zgodzie z łaciń-
ską etymologią tego słowa. Przez wpływ rozumie się umiejętność 
zmiany postępowania innej osoby13. 

Wpływ może być zróżnicowany ze względu na aspekt moty-
wacyjny. Oznacza to, że może mieć charakter pozytywny lub nega-
tywny. Wpływ pozytywny podejmowany jest zgodnie z interesem 
drugiej osoby i jest przez nią dobrowolnie przyjmowany. Pełni wo-
bec niej funkcję inspirującą i wzmacniającą. Natomiast wpływ ne-
gatywny wynika z interesu wpływającego i zmusza drugą osobę 
do uległości. Atrybutem pozytywnego lub negatywnego wpływu 
są również procesy decyzyjne osoby, na którą ukierunkowany jest 
wpływ. Są one odnoszone do jej własnych, wewnętrznych doznań, 
wyrażonych w jednej z następujących kategorii14: chcę; muszę; po-
winienem15. 

                                                 
12 Por. I. Jazukiewicz, Autorytet nauczyciela akademickiego, w: Wprowadzenie do 

pedagogiki szkoły wyższej, red. K. Jaskot, Oficyna IN PLUS, Szczecin 2006, s. 361 – 
362, [w:] Erozja autorytetu nauczyciela akademickiego czy uwidaczniająca się tendencja 
może ulec zmianie?, G. Polok, Łódź 2010, 
http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2010/2010_02_polok_25_33.p
df, dostęp: 06.02.2014, s. 27–28. 

13 Por. J. Pieter, Wpływ nauczycieli na uczniów w: „Chowanna” 1:1970, w: Rola autoryte-
tu w procesie wychowania młodego pokolenia, J. Zimny, 
http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk2/art06.pdf, dostęp: 06.02.2014, s. 87. 

14 Pierwsza kategoria wyraża postanowienie na bazie osobistej preferencji i ozna-
cza dobrowolne przyjęcie wpływu innej osoby. Druga kategoria wyraża rozstrzyganie 
między alternatywami i ma charakter powinności w stosunku do kogoś. Natomiast 
trzecia kreuje taktykę manipulacyjną, w wyniku której ograniczone jest swobodne 
stanowienie osoby, co pozwala innym podejmować decyzje w jej imieniu, ale nie zaw-
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Relację autorytetu z wpływem można określić następująco: 
nie każdy wpływ łączy się z autorytetem, ale autorytet nie istnieje 
bez wpływu16.  

Nauczyciel oddziałuje na uczniów na dwóch płaszczyznach: 
poprzez określone treści i metody pedagogiczne; jako fizyczna oso-
ba o indywidualnej osobowości – poprzez aparycję, temperament, 
sposób myślenia. Na pierwszej płaszczyźnie nauczyciel świadomie 
oddziałuje na uczniów. Natomiast na drugiej jego wpływ może być 
intencjonalny lub nieświadomy. Za optymalną można przyjąć sy-
tuację, w której oddziaływanie nauczyciela oraz zmiana zachowa-
nia przez ucznia są świadome. Ze względu na wartości i cele proce-
su pedagogicznego pożądane jest, by źródłem wpływu nauczyciela 
był jego autorytet. Tylko w takiej sytuacji wpływ, bez względu na 
płaszczyznę oraz intencjonalność oddziaływania, spotyka się z do-
browolnym podporządkowaniem uczniów oraz ma pozytywny 
charakter ze względu na aspekt motywacyjny17. 

Cechą niezwykle cenną dla pedagoga jest posiadanie autorytetu, 
człowiek pozbawiony go nie może skutecznie oddziaływać w dziedzi-
nie nauczania i wychowania. Prawdziwe wychowanie jest wymagają-
cym, ale i naznaczonym troską towarzyszeniem człowiekowi w dosko-
naleniu jego życia osobowego. Autorytet oparty wyłącznie na władzy 
czy tradycji zawsze jest jakoś wybrakowany i niedoskonały. Prawdzi-
wy autorytet jest kimś, kto na kanwie posiadanych zdolności i dyspo-
zycji potrafi we właściwym kierunku pokierować rozwojem osoby wy-
chowywanej z jednoczesnym respektem dla jej podmiotowości (wol-
ności)18. 

                                                                                                                         
sze zgodnie z jej interesem. A. Valisova, Autorytet a manipulacja – problem kierowania 
rozwojem w: Pedagogika alternatywna – dylematy teorii, red. B. Śliwerski, Łódź – Kraków 
1995, s. 323-324. [w:] Rola autorytetu w procesie wychowania młodego pokolenia, J. Zimny, 
http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk2/art06.pdf, dostęp: 06.02.2014, s. 88. 

15 Ibidem, s. 87. 
16 J. Zimny, Rola autorytetu w procesie wychowania młodego pokolenia, 

http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk2/art06.pdf, dostęp: 06.02.2014, s. 88. 
17 Por. J. Zimny, Rola autorytetu w procesie wychowania młodego pokolenia, 

http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk2/art06.pdf, dostęp: 06.02.2014, s. 88. 
18 P.S. Mazur, Wychowanie w czasach kryzysu autorytetu, 

http://www.realitas.pl/SwiatoOglad/2011/PSM28I.html, dostęp: 06.02.2014, s.7. 
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2. Autorytet a autonomia uczenia się 
Mimo różnych zadań jakie mają w procesie dydaktycznym 

nauczyciele i studenci - powinny prowadzić one do wspólnego ce-
lu, którym jest nie tylko przekazanie i przyswojenie konkretnej 
wiedzy, lecz przede wszystkim osiągnięcie autonomii uczenia się, 
czyli przeistoczenia młodego człowieka z ucznia w studenta. To 
podstawowe zadanie, które dobrze lub źle wykonane podczas 
pierwszego roku nauki na uniwersytecie stanowi kapitał lub obcią-
żenie dla studenta oraz innych nauczycieli podczas dalszych lat 
nauki. Nauczyciel akademicki zwłaszcza na etapie przejścia mło-
dych ludzi z roli ucznia w rolę studenta powinien być ich prze-
wodnikiem, czyli kimś kto posiada autorytet oparty na zaufaniu i 
lojalności. 

Autonomia uczenia się to gotowość do przejęcia odpowiedzial-
ności za własną naukę, aby sprostać własnym potrzebom i celom, 
wynikiem czego jest chęć i zdolność do działania niezależnie lub we 
współpracy z innymi jako jednostka społecznie dostosowana19. Poje-
cie autonomii nawiązuje do terminu uczenie się samodzielne lub sa-
mosterowane. Należy zwrócić uwagę, że w obu przypadkach proces 
uczenia się jest terminem nadrzędnym do nauczania, które powinno 
raczej wywoływać czy wspomagać uczenie się20. 

Tak sprecyzowany cel stoi zatem przed nauczycielem akademic-
kim podczas pierwszych semestrów nauki. Nauczyciel świadomy swo-
ich funkcji w procesie kształcenia, wyposażony w odpowiednią wiedzę 
oraz uzbrojony w standardy kształcenia powinien przeprowadzić 
młodych ludzi z etapu szkolnego na poziom uniwersytecki. Powinien 
on mieć świadomość złożoności procesu autonomii uczenia się. Dążąc 
do osiągnięcia tego celu powinien wiedzieć, że autonomia posiada sze-
reg charakteryzujących ją zasad21 tzn.: autonomia jest zbudowana z 
chęci i zdolności do podejmowania świadomych decyzji, autonomia 
wymaga chęci ze strony uczącego się do przejęcia odpowiedzialności 

                                                 
19 A. Wróbel, Autonomia ucznia potrzebą polskiej szkoły, 

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6943 dostęp: 07.05.2013. 
20 A. Wojtysiak, Autonomia w uczeniu się języka obcego, 

http://www.profesor.pl/publikacja,10976, dostęp: 07.05.2013. 
21 Por. A. Wróbel, Autonomia ucznia…, op. cit., dostęp: 07.05.2013. 



732 
 

za własną naukę; chęć uczącego się aby przejąć więcej odpowiedzial-
ności za własną naukę może być osiągnięta poprzez rozwijanie pozy-
tywnego podejścia do nauki, zdolność i chęć do przejęcia powyższej 
odpowiedzialności nie jest wrodzona, umiejętność ta musi być zdobyta 
albo w sposób naturalny albo poprzez nauczenie się jej, pełna autono-
mia jest celem idealistycznym; rozwój indywidualnej autonomii jest 
zawsze ograniczony poprzez reguły i konwenanse danej społeczności, 
w odniesieniu do autonomii można mówić o poszczególnych jej po-
ziomach, które ściśle związane są z umiejętnością realizacji przez jed-
nostkę określonych zadań charakterystycznych dla danego poziomu; 
granice pomiędzy tymi poziomami są płynne i wyznaczane są m.in. 
przez czynniki emocjonalne, psychologiczne, motywacje czy wpływ 
środowiska, autonomia nie jest jedynie aktem pozostawienia uczącego 
się w sytuacji gdzie musi być niezależny; samodzielność bowiem jest 
tylko etapem wstępnym dla autonomii i musi być poparta przez psy-
chologiczne i metodologiczne przygotowanie ucznia, które to zadanie 
winno być realizowane przez nauczyciela, rozwój autonomii wymaga 
stałej świadomości procesu uczenia się tzn. świadomej refleksji i po-
dejmowania decyzji, promowanie autonomii nie jest tylko sprawą stra-
tegii nauczania; trening uczenia się odgrywa ważną rolę w rozwoju 
autonomii nie tylko ze względu na strategię uczenia się, ale również ze 
względu na wzrost świadomości ucznia na temat procesu uczenia się; 
uczniowie również wzbogacają się wewnętrznie poprzez refleksje nad 
różnymi czynnikami wpływającymi na ich naukę: motywacja, czynniki 
emocjonalne, ich środowisko społeczne, polityczne i kulturowe, auto-
nomia ma miejsce zarówno w grupie jak i poza nią, autonomia ma 
wymiar społeczny i indywidualny; pierwszy termin podkreśla wagę 
indywidualnego stylu uczenia się, zaś drugi wzrost świadomości 
ucznia, który następuje poprzez współpracę w grupie, kształtowanie 
autonomii ma wymiar polityczny i psychologiczny, autonomia może 
być różnie interpretowana przez poszczególne kultury. 

Potrzeba wypracowania u uczniów autonomii uczenia się zo-
stała wprawdzie zauważona także na szczeblach szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i średnich, lecz ze względu na model naucza-
nia obowiązujący w polskich szkołach oraz na wiek uczących się i 
ich rozwój emocjonalny oraz społeczny, pełne spektrum działań w 
tym kierunku można rozwinąć dopiero na studiach, kiedy nauczy-
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ciel pracuje z ludźmi dorosłymi, w większości świadomymi celów 
jakie chcą osiągnąć. Etapy nauki pobieranej przed studiami charak-
teryzują się (w różnym natężeniu) często podejściem ilościowo – 
dydaktycznym, w którym chodzi o to, żeby przekazać uczniowi 
możliwie najwięcej wiedzy najlepiej podanej bezpośrednio przez 
nauczyciela. Za proces uczenia odpowiedzialny jest nauczyciel, 
natomiast uczeń czeka aby go nauczyciel nauczył. Jest to model 
edukacji biernej tzn. takiej, w której uczeń nie ma celu uczenia się, 
nie wie jak się uczyć, uczenie go męczy i nudzi, nie ma motywacji, 
a procesowi uczenia się towarzyszą negatywne emocje. Przeciw-
wagą tego modelu jest natomiast edukacja aktywna, w której na-
uczyciel wspomaga, ale nie jest odpowiedzialny za uczenie się 
ucznia to uczeń jest odpowiedzialny za efekty własnej pracy. Mo-
del edukacji aktywnej charakteryzuje się tym, że uczeń wie po co 
się uczy, wie jak efektywnie się uczyć, ma motywację do uczenia 
się, uczenie się przynosi mu satysfakcję, uczy się samodzielnie22. 

Nauczycielowi akademickiemu, który aspiruje do bycia nie 
tylko przekaźnikiem wiedzy – ale przede wszystkim właśnie na-
uczycielem wprowadzającym studentów w nowy dla nich model 
uczenia się – dążenia do modelu edukacji czynnej, autonomicznej 
można przypisać następujące kompetencje zawodowe23:  

− Kompetencje interpretacyjno-komunikacyjne, które wyrażają 
się umiejętnością rozumienia i definiowania sytuacji edukacyjnych 
oraz skutecznością zachowań komunikacyjnych zarówno werbal-
nych, jak i niewerbalnych. Kompetencje interpretacyjno-
komunikacyjne są podstawowym elementem składowym kwalifi-
kacji nauczycielskich.  

                                                 
22 M. Jurak, M. Wróblewska, Jak uczniowie się uczą, Łączenie nauczania tradycyj-

nego z e-lerningiem jako okazja do kształtowania odpowiedzialności ucznia za własny 
proces uczenia się. Nowa rola nauczyciela, 
http://eakademiaprzyszlosci.pl/pub/files/szkolenia/wyklad_Miedzeszyn.ppt, 
prezentacja slajd nr 3 i 4, dostęp: 10.05.2013. 

23 Por. J. Szempruch, O funkcjonowaniu zawodowym nauczyciela w zmieniającej 
się szkole, [w:] Profil kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole, M. Blachnik – 
Gęsiarz, D. Kilka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 
2008, s.17.  
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− Kompetencje kreatywności24, które wyrażają się innowacyj-
nością i prorozwojową skutecznością działań nauczyciela. Związa-
ne są również z autokreacyjnymi, stanowiącymi podstawę funkcjo-
nowania człowieka jako bytu jednostkowego i społecznego, bo-
wiem wchodzą w dynamiczne związki z koncepcją własnej tożsa-
mości w rozwoju, w procesie „stawania się”. Kompetencje współ-
działania, rozumiane jako skuteczność zachowań prospołecznych 
nauczyciela i sprawność w integrowaniu zespołów uczniowskich 
oraz innych podmiotów edukacyjnych. 

− Kompetencje pragmatyczne, które wyrażają się skuteczno-
ścią nauczyciela w planowaniu, organizowaniu, realizacji i ewalu-
acji procesów edukacyjnych.  

− Kompetencje informatyczno-medialne, które wyrażają się 
umiejętnością wykorzystania technologii informacyjnej i komuni-
kacyjnej w doskonaleniu procesów edukacyjnych. 

Wszystkie wymienione kompetencje są w pracy nauczyciela 
jednakowo istotne i przydatne w procesie przystosowywania stu-
dentów do autonomicznego modelu uczenia się. 

Nauczyciel akademicki w owym etapie przejścia młodych lu-
dzi z roli ucznia w rolę studenta powinien być ich przewodnikiem. 
Prowadząc zajęcia zwłaszcza w fazie początkowej nauki na uni-
wersytecie powinien uwzględniać w sposobie i stylu przekazywa-
nia wiedzy fakt, że to on wprowadza tych młodych ludzi w styl 
nauki obowiązujący na uniwersytecie, dlatego powinien zdawać 
sobie sprawę z konieczności przestrzegania dziesięciu uniwersal-
nych reguł komunikacji25 tj.: zwracać uwagę na mowę własnego 
ciała, która może świadczyć o zainteresowaniu rozmówcą i pozy-
tywnie zachęcać go do porozumiewania się, dawać wyraz swojej 

                                                 
24 Rozwój kreatywności uczniów, cenny z punktu widzenia potrzeb współ-

czesnej cywilizacji, wymaga wprowadzania uczenia się o charakterze innowa-
cyjno - antycypacyjnym, a więc umiejętności rozwiązywania problemów, samo-
dzielności myślenia i radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Tego typu 
sytuacje edukacyjne wymagają od nauczyciela unowocześnienia metod kształce-
nia oraz inspirowania uczniów do aktywności twórczej, samokształcenia. 

25 A. Kędra, Osobowość młodego nauczyciela akademickiego, [w:] Profil kompetent-
nego nauczyciela w europejskiej szkole, M. Blachnik – Gęsiarz, D. Kulka, Wydawnic-
two Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2008, s. 63. 
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uwagi, dostosować się do tempa i rytmu przekazu partnera, wcze-
śniej przemyśleć intencje i treść swojej wypowiedzi, dostosować się 
do naturalnego stylu słuchania rozmówcy, być świadomym do-
puszczalnej granicy w razie różnicy zdań, przyjmować sygnały 
przekazywane przez partnera mową ciała, używać ogólnie przyję-
tych i zrozumiałych pojęć, objaśniać fachowe terminy, stawiając 
dodatkowe pytania, upewniać się, czy treść komunikatu została 
przez rozmówcę zrozumiana, sprawić, by treść zawarta w wiado-
mości została zapamiętana na długi czas (wskazać analogie, po-
równać fakty). 

Nauczyciel akademicki nie powinien zapominać o podmioto-
wym traktowaniu studenta i o tym, że podstawę zmian w zacho-
waniu człowieka stanowi jego własna zdolność do wzrostu i roz-
woju, zdolność uczenia się w oparciu o własne doświadczenia. Aby 
pomóc studentom w rozwoju, należy stworzyć odpowiednią at-
mosferę, która będzie sprzyjała konstruktywnym zmianom w oso-
bowości studenta. Istotna jest tu zasada dwupodmiotowości w wy-
chowaniu, zgodnie z którą poszerzając obszary i sposoby działania 
ucznia – studenta, nauczyciel proponuje, zachęca do aktywnego 
działania, a także stwarza sytuacje, które wywołują zaciekawienie i 
podtrzymują pragnienie realizacji potrzeb poznawczych. W relacji 
dwupodmiotowości występuje szereg cech, które sprzyjają dążeniu 
do wypracowania autonomii uczenia się, Są to: wiara nauczyciela, 
że inni potrafią myśleć o sobie i rozwijać się dla siebie, podział od-
powiedzialności za proces uczenia, tworzenie atmosfery „ułatwia-
nia” sprzyjającej rozwojowi zmian w zachowaniu i osobowości 
studenta, zastąpienie dyscypliny samodyscypliną26. 

 
Podsumowanie 
Efektem prawidłowo przeprowadzonego na pierwszym roku 

studiów procesu dydaktycznego powinien być więc uczeń - student 
autonomiczny tzn. taki, który posiada znaczną część kontroli nad pro-
cesem uczenia się i jest za ten proces odpowiedzialny. Taki uczeń wy-

                                                 
26 Por. A. Solak, W kręgu ciągle aktualnego talentu pedagogicznego, [w:] Profil 

kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole M. Blachnik – Gęsiarz, D. Kul-
ka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2008; s. 111. 
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znacza własne cele uczenia się i stosuje najefektywniejsze dla siebie 
strategie pozwalające na osiągnięcie założonych celów, rozumie czego 
się uczy i potrafi monitorować i oceniać swoje postępy27.  

Autorytet nauczyciela postrzegany może być wielopłaszczy-
znowo – jako cecha jego osoby, umysłu, stanu wiedzy ale także ja-
ko niezbędny element jego kwalifikacji zawodowych. Tylko na-
uczyciel obdarzony autorytetem jest w stanie osiągać wyznaczone 
cele w procesie dydaktycznym. Taki właśnie nauczyciel jest wła-
ściwą osobą, która jest zdolna przeprowadzić młodego człowieka 
w procesie transformacji z ucznia w studenta. Zwłaszcza ludzie 
młodzi mają naturalną potrzebę szukania autorytetów, zarówno w 
życiu prywatnym jak i naukowym. A na wstępnym etapie nauki na 
uniwersytecie, kiedy jeszcze mentalnie trwają w modelu nauczania 
szkoły średniej, potrzebują nie tylko wykładowcy, który przekaże 
im swą wiedzę, lecz przede wszystkim przewodnika, który pomo-
że im lepiej zrozumieć proces i cel edukacji uniwersyteckiej. Tak 
określone dla nauczyciela akademickiego zadanie praktycznie nie 
jest możliwe do wykonania bez posiadania prze niego tej we-
wnętrznej mocy jaką jest autorytet. Autorytet ten powinien być 
oparty na solidnych podstawach merytorycznych i oddziaływać na 
studentów w połączeniu z autorytetem osobistym nauczyciela.  

 
Streszczenie 
Jednym z najważniejszych procesów zachodzących na uni-

wersytecie jest proces kształcenia studentów. Obowiązki z tym 
związane spoczywają na nauczycielu akademickim. Szczególnego 
znaczenia nabiera on na początku – podczas pierwszego roku na-
uki, kiedy przed nauczycielem staje zadanie towarzyszenia mło-
dzieży w procesie ich przemiany z roli uczniów w studentów. Pro-
ces dydaktyczny obejmuje nauczanie i uczenie się, a także coś wię-
cej: kształtowanie młodych ludzi przy ich aktywnym udziale. Rola 
nauczyciela w procesie dydaktycznym jest trudna i złożona. Praca 
nauczyciela jest efektywniejsza, jeśli wykładowca posiada autory-
tet. Nauczyciel akademicki zwłaszcza podczas pierwszego seme-

                                                 
27 J. Jaguszewski, Nauczyć jak się uczyć – wolność i autonomia ucznia na korepety-

cjach, http://www.wloclawe.academic.co. pl, dostęp: 07.05.2013. 
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stru studiów powinien być ich przewodnikiem, czyli kimś kto po-
siada autorytet oparty na zaufaniu i lojalności. Rezultatem prawi-
dłowego procesu dydaktycznego powinien być student autono-
miczny tzn. taki, który posiada znaczną część kontroli nad proce-
sem uczenia się i jest za ten proces odpowiedzialny. Osobą, która 
go wspiera i prowadzi powinien być nauczyciel, który osiąga swoje 
cele także lub głównie poprzez swój autorytet. 

 
Summary 
Authority as an instrument supported academic teacher`s work at 

the university 
One of the most important thing in the process of studying at 

the university is education. This kind of duties belongs to the 
teacher. The process of education is very important from the begin-
ning, during the first year, when the teacher should support the 
young people with the transformation from the pupils in to the 
students. The teaching process contain teaching and learning and 
also something more: forming the young people by their active par-
ticipation. The meaning of the teacher in the teaching process is 
very difficult and is of great importance. Teaching is more effective 
when the teacher has an authority. The academic teacher especially 
during the first semester at the university should be the leader of 
the students, that means in the strict sense of the word – somebody 
who has an authority based on trust and loyalty. As a result of 
property education process should be autonomous student – who 
can control studying and is responsible for this process. The person 
who support him and guide him should be a teacher, who achieve 
his aims also or mainly on the basis of the authority. 
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Jan Czechowski (UJ) 

 
Współczesne oblicza autorytetu w szkole 

 
Wprowadzenie 
Współczesne życie szkolne szczególnie mocno domaga się obec-

ności autorytetów, będących nośnikami wartości uniwersalnych i zaw-
sze aktualnych. Dzisiejszy chaos w świecie wartości powoduje – 
zwłaszcza u dzieci i młodzieży szkolnej – zagubienie w przestrzeni 
społeczno-aksjologicznej. Człowiek dojrzewający do dorosłości potrze-
buje trwałych wzorów osobowych i przykładu mistrzów, by odpowie-
dzialnie i właściwie kroczyć ścieżkami edukacyjnego rozwoju. Obec-
ność autorytetu pomaga bowiem w decyzjach i wyborach oraz umoż-
liwia bezpieczne osiąganie optimum rozwoju na drodze wzrastania w 
swym człowieczeństwie. Dzisiejsze realia funkcjonowania szkoły, 
zwłaszcza w jej wymiarze wychowawczym i społecznym, wymagają 
zaistnienia autorytetów, które byłyby swoistą busolą wartości – warto-
ści, jakie należy koniecznie wybierać i realizować. Dzieci i młodzież, nie 
mając odpowiednich wzorców, nie jest też zmotywowana i zachęcona 
do wielkiego wysiłku i trudu, jakim jest praca nad swoim charakterem. 
Brak stałych modeli zachowań i postaw, gwarantujących skuteczność 
działań w zakresie budowanych relacji z innymi, zabezpieczania 
zdrowia czy rozwoju w sferze umysłowej, moralnej i duchowej, unie-
możliwia efektywne osiąganie zamierzonych celów, ideałów, a po-
przez to satysfakcji i poczucia własnej wartości. Badania autorskie, jakie 
zostały zrealizowane, były ukierunkowane na cel: poznać i skategory-
zować formy autorytetu obecnego w szkole oraz określić rolę, jaką peł-
ni autorytet – wzór, ideał osobowy we współczesnej szkole. Osoby ba-
dane przynależą do różnych społecznych środowisk, a ich wypowiedzi 
stały się materiałem badawczym potrzebnym do skonstruowania tez 
dotyczących problematyki autorytetu, jaki można spotkać w dzisiejszej 
szkole. Respondentami w badaniu byli: - uczniowie szkół sportowych 
(40 osób); sportowcy (40 osób); nauczyciele wychowania fizycznego (30 
osób); wykładowcy uczelni sportowych (30 osób) oraz; trenerzy i szko-
leniowcy (40 osób). Wszystkie te 180 osób należą do świata, gdzie wy-
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chowanie, oddziaływanie ewentualnych autorytetów i przekaz warto-
ści społeczno-moralnych jest stale obecne. Zastosowana metoda badań 
to sondaż diagnostyczny. Za pomocą metod ankietowania, prowadze-
nia rozmowy i wywiadu zebrano 360 wypowiedzi od wspomnianych 
grup badanych. Pytania dotyczyły znaczenia i istoty autorytetu oraz 
pełnionej w procesach wychowawczych i sytuacjach szkolnych roli. 
Zebrany materiał zgodnie z metodą fenomenologiczną oraz jakościową 
analizą tekstu został skategoryzowany, a następnie zinterpretowany. 
Ogólne wnioski dotyczące obecności autorytetu w szkole w różnych 
jego formach wieńczą całość przeprowadzonych badań.  

 
1. Autorytet jako wzór osobowy  
Na poniższym rysunku przedstawione zostały najważniejsze 

w opinii badanych determinanty obwołania kogoś autorytetem. 
Należy podkreślić, iż rozmówcy, uczestnicy wywiadu i ankietowa-
ni należą do środowiska sportowego, stąd uzyskane wypowiedzi 
oscylują wokół szeroko pojętej kultury fizycznej. 

Rysunek 1. Główne powody obwołania kogoś autorytetem – wzorem 
osobowym [wg wypowiedzi badanych] 

 
Źródło: opracowanie własne. 
Wyszczególnione na rysunku 1 podstawowe czynniki decydu-

jące o stawaniu się autorytetem sprowadzić można do właściwości 
indywidualnych osoby oraz jej sposobu postępowania na co dzień. 
Autorytetem w środowisku szkolnym może zatem być nie tylko 
wychowawca, nauczyciel czy inna z osób dorosłych, ale także 
uczeń i każdy, kto ujawni się w swym zachowaniu, cechach i po-
stępowaniu jako indywiduum szlachetne, szczere, bezinteresowne, 
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utalentowane i wzorowe. Nadzieja towarzyszy takiemu podejściu 
do kwestii autorytetu. Bez względu bowiem na wiek, pozycję spo-
łeczną, majętność, czy pełnioną rolę można stawać się pięknym pod 
względem moralności człowiekiem i być autorytetem dla innych. 

Inne z odpowiedzi zebrane od poszczególnych grup respon-
dentów, które poszerzają nam optykę spojrzenia na autorytet trak-
towany jako ideał osobowy przedstawiają się następująco: 

Trenerzy i szkoleniowcy: 
� Osoba, która dzięki swej ciężkiej, wieloletniej pracy osiągnę-

ła sukces; 
� Ktoś, kto jest fair na boisku i poza nim; 
� Sportowiec, który po upadku potrafi się podnosić; 
� Człowiek sukcesu i nieskazitelny w życiu społecznym; 
� Wzorów tego typu można mieć kilka (np. w zależności od 

dyscyplin sportowych); 
� Ludzie, zajmujący czołowe miejsca w turniejach; 
� Osoba, która poprzez swoją ambicję pokonuje własne słabości; 
� Decyduje o tym wychowanie, walka fair oraz nie palenie i 

nie picie; 
Uczniowie: 
� W sobie samym ów wzorzec wykreować; 
� Wzorem jest ten, kto ciągle dąży do osiągnięcia celu, pomi-

mo porażek; 
Nauczyciele wychowania fizycznego: 
� Zawodnicy, którzy mimo osiąganych sukcesów nie zatracili 

się jako dobrzy ludzie i zachowali swoje wartości; 
� Jest ich wiele, gdyż każdy coś innego wniósł w sport; 
� Każdy sportowiec o mistrzowskim zaangażowaniu w sport; 
� Solidnie i systematycznie dążący sportowcy do sukcesu; 
� Sukces jako wynik uczciwej pracy i rywalizacji oraz bycie 

przykładem fair play na arenie i w życiu osobistym; 
� Człowiek, który po poważnej kontuzji lub porażce wrócić na 

wysoki poziom sportowy; 
Sportowcy: 
� Osoba, która pomimo odniesionych porażek sportowych, 

wciąż trenuje; 
� Tam, gdzie jest nieustępliwość; 
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� Całkowite poświęcenie się dla osiągnięcia ideału, przy re-
spektowaniu zasad fair play; 

� Osoba, która doszła do wszystkiego ciężką, własną pracą; 
� Osiągać najlepsze wyniki, nie rezygnując z „normalnego” 

życia; 
� Ludzie szanujący naturę, jak również Ci, którzy zdobyli 

ośmiotysięczniki; 
� Ci, którzy walczą do końca i nigdy nie dają za wygraną 
� Sportowcy wierni wartościom, mimo osiągniętych sukce-

sów, jak również ciężko pracujący nad sobą; 
Wykładowcy kierunków: Sport i Wychowanie fizyczne: 
� Każdy sportowiec, który odnosi większe sukcesy i ciężko 

pracuje; 
� Uczciwy sportowiec; 
� O odpowiedniej postawie każdy, który wiąże swe życie ze 

sportem; 
� Ten, kto codziennie pokonuje swoje słabości 
Zestawienie powyższe można ująć w postaci ogólnego wniosku: 
- nauczyciele wychowania fizycznego, wykładowcy uczelni 

sportowych oraz trenerzy i szkoleniowcy uznają za autorytet osoby 
uczciwe, ciężko pracujące, dobre i pokonujące swoje słabości; 

- uczniowie i sportowcy przypisują autorytetowi cechy wy-
trwałości i wierności wartościom. 

A zatem pracowitość, trud pokonywania własnych słabości, 
uczciwość, odnoszone sukcesy i pewna nieskazitelność są swo-
istym kluczem do stawania się autorytetem i postępowania zgod-
nie z przyjętymi ideałami. Nauczyciele, którzy pragnęliby jak naj-
pełniej docierać do swoich wychowanków, podobnie, jak i rodzice 
troszczący się o rozwój swoich dzieci, wchodząc w przestrzeń sta-
wania się autorytetem lub poszukiwania wzorów osobowych dla 
dzieci i młodzieży, muszą w pełni odpowiedzialnie i z rozwagą 
traktować powyższe wskazania dotyczące cech, postaw i działań. 
Decydują one bowiem o skuteczności oddziaływań w procesach 
dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Główne cechy osoby – autorytetu w opinii badanych 
Na pytanie kto jest dla Ciebie autorytetem – wzorem sportowca i 

dlaczego objęte badaniem osoby wymieniały konkretnych ludzi, z 
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jednoczesnym wskazaniem argumentu stanowiącego o takim a nie 
innym wyborze. Przyjrzyjmy się wybranym odpowiedziom ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na uzasadnienie uznania kogoś za 
autorytet. W sporządzonej tabelce zostały zamieszczone wypowie-
dzi na temat wybieranych przez osoby badane autorytetów wraz z 
podaniem powodu takiego wyboru. Świat sportu z dużą intensyw-
nością prezentowany w mediach elektronicznych i prasie dostarcza 
wielu wzorców i autorytetów. Badani także związani z szeroko po-
jętą kulturą fizyczną, aktywnością ruchową i sportem plasują się 
jako ważny element fenomenu społecznego, jakim jest sport. Stąd 
zebrany materiał badawczy, mimo, iż dotyczy problematyki auto-
rytetu, nasycony jest jednocześnie duchem sportowym. 

Tabela 1. Osoby – autorytety wybierane przez badanych z jednocze-
snym wskazaniem argumentu stającego za dokonanym wyborem 

GRUPA 
BADANYCH LP 

 

WSKAZANY 
WZÓR SPOR-

TOWCA 

UZASADNIENIE WYBORU 

1 Jean Nouvel Potrafi skupić się, jak nikt inny na 
świecie, na tym, co robi i dąży do 

perfekcjonizmu (francuski biegacz) 
2 Roger Federer Skromny, szlachetny, zawsze otwar-

ty. Imponuje zaangażowaniem w 
rozwój tenisa 

3 Adam Małysz Wspaniały człowiek i sportowiec 
4 Rafael Nadal Skromność i ciężka praca prowadzą-

ca do sukcesu 
5 Renata Mauer Solidna, systematyczna, światowa 
6 Każdy himalaista Walka z samym sobą; natura jako 

przeciwnik 
7 Robert Korze-

niowski 
Profesjonalizm 

8 Michael Jordan Systematyczna i ciężka praca; jako 
człowiek i sportowiec osiągnął wiele 

 
 
 
 

Trenerzy 
i 

Szkoleniowcy 
 
 
 

 

9 Lance Amstrong Idol – po przebyciu choroby nowo-
tworowej wygrał wyścig Tour de 

France (pokazał, jak silne oddziały-
wanie może mieć sport) 

 
 
 

10 Hermann Meier Po ciężkim upadku motocyklowym 
pozbierał się i podniósł, by dalej wy-

grywać 
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11 Justyna Kowal-
czyk 

Poświęcenie, wola walki, tytan pracy 
z zasadami 

12 Marcin Lewan-
dowski 

Ciężka praca, sukces, talent 

13 Del Piero Najlepszy piłkarz świata 

Uczniowie 
 

14 Manny Pacquiao Najlepszy bokser w wielu walkach 

15 Mamned Khali-
dow 

Łączy sport z nauką 

16 Adam Małysz Osiągnięcia sportowe i skromność 
17 Leo Messi Doskonały zawodnik, skromna osoba 
18 Robert Korze-

niowski 
Wytrwałość, charakter, dążenie do 
celu, ciężka praca, konsekwencja w 

tym, co robił 
19 Szymon Kołecki Podejście do sportu – iż liczy się tu 

nie tylko wynik, ale człowiek 

 
 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

20 Otylia Jędrzejczak Imponujące wyniki, szacunek dla 
innych i zachowanie swego charakte-

ru 

21 Steve Redgrave i 
Gary Hall 

Mimo choroby – mistrzowie olimpi-
jscy 

22 Adam Małysz Człowiek zrównoważony, nigdy nie 
był gwiazdorem, szanował przeciw-
nika, założył fundację, by pomagać 

młodym sportowcom 
23 Raul Wzór profesjonalizmu nie tylko na 

boisku, ale i poza nim 
24 Xavi Alonso Trzyma się z dala od szumu mediów, 

skromny, najlepiej wyszkolony pił-
karz 

25 Peter Schmeichel Nie poddaje się i walczy do końca 
(bramkarz Manchester United i 

bramkarz Danii) 
26 Lionel Messi Ogromny wkład w pracę, która daje 

fantastyczne efekty 
27 Zinedine Zidane Wielki talent, niesamowite umiejęt-

ności na boisku, skromność 
28 Tata Pierwszy trener oraz spore jego osią-

gnięcia w piłce nożnej 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sportowcy 
 
 
 
 
 

 

29 Cristiano Ronaldo Mimo, iż jest najlepszym piłkarzem 
na świecie, ciężko pracuje by być 

jeszcze lepszym - samodzielnie ćwi-
czy przed lub po głównych trenin-
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gach 
30 Muhhamed Ali Zawsze bronił swoich prawd; nigdy 

nie uginał swojego zdania; wiele 
osiągnął w boksie 

31 Luis Nazario de 
Lima Ronaldo 

Niekonwencjonalność, osiągnięcia, 
podnoszenie się po każdej przebytej 

kontuzji 

32 Mesut Ozel Mimo młodego wieku dzięki ciężkiej 
pracy pokazał, że można osiągnąć 
wszystko (piłkarz Realu Madryt) 

33 Lionel Messi Swoją postawą pokazuje, że sport to 
także szacunek, współpraca, radość i 
miłość. Swoim zachowaniem głosi, iż 
sport jest czymś więcej niż fizyczność 

 
Wykładowcy 
uczelni spor-

towych 

34 Nauczyciel WF Podejście do sportu 
Źródło: opracowanie własne. 
Abstrahując od wartości stricte sportowych, z powyższej ta-

belki epatuje główna wartość, a raczej triada wartości, która decy-
duje o zaistnieniu autorytetu, mianowicie: dobro, prawda i piękno. 
Dobro przejawia się jako szacunek, współpraca, radość i miłość. 
Prawdę konstytuuje walka o racje obiektywne oraz obiektywny 
osąd na temat swoich możliwości, tj. nie okłamywanie siebie. Pięk-
no zaś zawiera się w nieustannym podnoszeniu się i bojowaniu o 
jak najlepsze wyniki – zarówno w życiu osobistym, jak i zawodo-
wym. Szkoła jest doskonałym miejscem, aby tak rozumianego au-
torytetu poszukiwać. Życie szkolne to także mnogość sytuacji 
sprzyjających formowaniu osób według przyjętych ideałów. Okres 
nauki szkolnej jest właściwym czasem na kierowanie się przykła-
dem autorytetów i wzrastanie wg szlachetności i dobra, do jakich 
one pociągają. Beż wątpienia i sam nauczyciel staje się godnym 
wzorem do naśladowania przez swych wychowanków, jeśli pełni 
bowiem rolę życzliwego doradcy, wyjaśnia wątpliwości, służy po-
mocą, a także ułatwia znajomość zasad i metod postępowania. Nie 
bez znaczenia są także wysokie morale wychowawcy, stając się 
podstawą jego autorytetu. Uczniowie są skłonni zaufać i przyjąć za 
autorytet kogoś, kto ich naucza, jeżeli dostrzegą u niego szczerość, 
życzliwość, wyrozumiałość, postawę moralną, inteligencję, a z wa-
lorów pedagogicznych – głównie umiejętności nauczania. 
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3. Autorytet w realiach życia szkolnego 
Nauczyciel, będąc autorytetem dla swoich uczniów, nawiązu-

je doskonałe z punktu widzenia pracy dydaktyczno-
wychowawczej relacje, co w konsekwencji owocuje trwałymi efek-
tami jego pedagogicznej aktywności. Rysunek 2 obrazuje najważ-
niejsze elementy potrzebne w budowaniu właściwych relacji inter-
personalnych, a których zaistnienie warunkuje proces stawania się 
autorytetem. 

Rysunek 2. Elementy budujące autorytet w relacjach szkolnych 

 
Źródło: opracowanie własne. 
Jak wynika z powyższego, relacje z nauczycielem lub innymi 

członkami społeczności szkolnej mają charakter właściwy i pozy-
tywny lub są nie do zaakceptowania i wymagają modyfikacji. 
Określone grupy badanych wypowiadały się w większości pozy-
tywnie na temat swego osobowego kontaktu z nauczycielami i wy-
chowawcami. W wielu przypadkach interpersonalny stosunek: 
„nauczyciel-uczeń” opierał się na szacunku, profesjonalizmie, po-
mocy, byciu wzorem i zgodzie. Relacja ta niestety nie tyle budowa-
na, co niszczona była niekiedy przez takie czynniki, jak: nerwo-
wość, faworyzowanie, brak zrozumienia, niski poziom wiedzy, 
despotyzm, wulgaryzm i dystans. W graficzny sposób ujęte to zo-
stało poniżej. 
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Rysunek 3. Czynniki niszczące autorytet w relacjach szkolnych 

 
Źródło: opracowanie własne. 
W związku z powyższą treścią nasuwa się pytanie dotyczące 

skutecznych środków zaradczych stojących w obronie autorytetu w 
szkole – autorytetu niszczonego przez wyszczególnione czynniki. 
Odpowiedzi może być w tym zakresie wiele. Sugestie zamieszczo-
ne poniżej są jednym z rozwiązań zabezpieczania fenomenu auto-
rytetu w szkole. I tak: czynniki szkodzące lub wręcz niszczące au-
torytet w przestrzeni życia szkolnego można niwelować poprzez: 

a) okiełznanie swej impulsywności poprzez ćwiczenie w wa-
runkach „bezpiecznych”, 

b) wyładowanie zbędnych napięć i złości poprzez ruch i ak-
tywność, 

c) uczenie się wstrzemięźliwości  
 – milczenia i nie reagowania w momencie wzburzenia;  

a) równe traktowanie wszystkich, 
b) umiejętność dostrzeżenia zalet w każdym zawodniku, 
c) sprawiedliwe opinie i oceny; 

 
- dotyczy faworyzowania 
- dotyczy nerwowości 
a) budowanie w sobie empatii, 
b) umiejętność wsłuchiwania się w „opowieść” każdej osoby, 
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c) wyzbywanie się egoizmu, a przez to poszerzenie optyki 
swego patrzenia; 

- dotyczy braku zrozumienia 
a) rozwinięte czytelnictwo, 
b) udział w konferencjach, szkoleniach, sympozjach, 
c) szukanie odpowiedzi na każde zadane pytanie; 

 
- dotyczy niskiego poziomu wiedzy 
a) uświadamianie sobie, iż nie zawsze mam rację, 
b) dopuszczanie myśli, że mogę koniecznie potrzebować po-

mocy drugiego, 
c) przełamywanie swego wyobcowania, 
d) nawiązywanie relacji bliższych ze swoimi uczniami; 

 
- dotyczy despotyzmu i dystansu 
a) przyjęcie zasady stosowania pięknego języka w pracy dy-

daktyczno-wychowawczej, 
b) reagowanie słuszną karą za usłyszane wulgaryzmy, 
c) przypominanie wychowankom o stosownym wyrażaniu się. 
- dotyczy wulgaryzmów 
Autorytet i jego rola w środowisku szkolnym są nie do prze-

cenienia formą oddziaływania na niedojrzałych jeszcze wychowan-
ków. Sam bowiem autorytet w sobie pociąga swym przykładem do 
wartości i wskazuje na to, co powinno się realizować. Parafrazując 
znane powiedzenie, iż autorytety – przykłady pociągają, a słowa 
uczą, należy z całą powagą traktować i dostrzegać aspekt wycho-
wawczy w opisywanym tu fenomenie. Autorytet w realiach życia 
szkolnego przyjmuje określone formy i pełni role. Dzięki przepro-
wadzonym badaniom została w pewnym zakresie określona rola, 
jaką autorytet pełni w środowisku szkolnym. Można mówić o swo-
istych celach, czy zadaniach, jakie dzięki obecności autorytetu w 
szkole można z sukcesem zrealizować. Szkoła jest bowiem miej-
scem powołanym do wypełniania wyznaczonych zadań. Autorytet 
zatem w tym kontekście wpisuje się jako rzeczywistość pomocna w 
osiąganiu postawionych szkole zadań.  

Rola autorytetu w środowisku szkolnym – zgodnie z wypowie-
dziami badanych – sprowadza się do form, które ukazuje rysunek 4. 
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Rysunek 4. Rola autorytetu w szkole 

 
Źródło: opracowanie własne. 
Autorytet pełni zatem role, które sprowadzić można – zgodnie 

z treścią rysunku 4 do:  
• oddziaływania swoim dobrym przykładem na innych i 

pociąganie ich poprzez to do wartości cennych i istotnych dla 
rozwoju i osiągania pełni człowieczeństwa oraz; 

• pomoc w rozeznaniu własnej ścieżki powołania. 
 
4. Nauczyciel traktowany w kategoriach autorytetu 
Badani określili także cenne z punktu widzenia problematyki 

autorytetu w szkole własne relacje ze swoimi nauczycielami i wy-
chowawcami. Ujawnili oni w swych wypowiedziach cechy nauczy-
cieli, które decydują o stawaniu się autorytetem, a także i te wła-
ściwości, które przyczyniają się do niszczenia i degradacji autoryte-
tu. Najczęstsze atrybuty nauczycieli, o których wspominali respon-
denci, a które umożliwiały zaistnienie autorytetu zostały przed-
stawione w poniższej tabelce. 

Tabela 2. Cechy nauczycieli – decydujące o byciu autorytetem w 
szkole [opinie badanych]  

WŁAŚCIWOŚCI NAUCZYCIELI – DECYDUJĄCE O STAWANIU SIĘ AU-
TORYTETEM W OPINII BADANYCH 

uczniowie 
szkół spor-

towych 

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

sportowcy trenerzy wykładowcy 
uczelni spor-

towych 
Wyrozumia-

łość 
Wzór umie-

jętności 
Umiejący 

zaufać 
Pracowitość Skuteczny 

Przyjaciel-
skość 

Wymagający Godny sza-
cunku 

Samodziel-
ność 

Bliski 
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Motywator 
do walki z 
własnymi 

słabościami 

Doświadczo-
ny 

Zgodny Systematycz-
ność 

Partnerski 

Potrafiący 
wspierać 

Budzący re-
spekt 

Bezproble-
mowy 

Zaintereso-
wany rozwo-

jem całego 
człowieka 

Sprawiedliwy 

„Złoty czło-
wiek” 

Kulturalny „Dobry wu-
jek” 

Kompetentny  

 Rzeczowy  Wzbudzający 
podziw 

 

Źródło: opracowanie własne. 
Wśród postaw i cech wymienianych przez badanych, które 

degradują i niszczą autorytet w danym wychowawcy czy nauczy-
cielu, najczęściej wskazywane były: 

� brak obiektywizmu; 
� postawa dyktatorska; 
� słaby dydaktyk; 
� niski poziom wiedzy; 
� brak kontaktu osobowego; 
� formalista; 
� surowość; 
� słabe zaangażowanie. 
Z powyższych danych wysnuć można wniosek, iż o autoryte-

cie nauczyciela decydują zarówno jego cechy osobowe, jak i zawo-
dowe umiejętności. Poziom predyspozycji dydaktycznych i wy-
chowawczych, zdolności w budowaniu relacji, a także odpowied-
nie usposobienie i szczególna, wręcz charyzmatyczna osobowość 
wyznaczają kierunek stawania się autorytetem w oczach swoich 
uczniów i wychowanków. Nie jest jednak łatwym zadaniem wy-
pracowanie w sobie owych cech i postaw, a także osiągnięcie umie-
jętności zawodowych na mistrzowskim poziomie. Należy jednak 
pamiętać, iż praca nad sobą zawsze przybliża nas do wyznaczone-
go ideału i nawet, jeżeli nie uda się osiągnąć optimum w skali wła-
snego samorozwoju i samowychowania, decyzja o pójściu drogą 
samodoskonalenia nie pozostanie daremną. 
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Według przesłanek edukacji humanistycznej Arthura Bruhl-
meiera autorytet ma związek z rozwojem sił serca. Dzięki niemu 
powinny rozwijać się w człowieku: zdolność odczuwania, zaufanie, 
odwaga, gotowość do poświęceń, poczucie sprawiedliwości, 
wdzięczności, poczucia wspólnoty, wiara religijna, miłość itp. Owe 
dobra rozwijają się jedynie przez ich użycie, np. zaufanie, gdy się 
ufa, miłość, gdy się kocha, a empatia, gdy się wczuwa w innych. 
Autor ten pisze także, iż środki, którymi posługuje się prawdziwy 
autorytet, aby osiągnąć w dziecku samoukształtowanie wewnętrz-
ne człowieka, to: sama obecność wychowawcy; zaangażowana 
rozmowa, by rzeczowo ostrzec przed jakimś niebezpieczeństwem 
(nie grozić), lub jasne objawienie woli, gdzie ma miejsce zarządza-
nie lub zakazywanie1. W sytuacjach szkolnych budowanie autory-
tetu w myśl edukacji humanistycznej powinno przejawiać się w 
empatycznym podejściu jednych do drugich, wzajemnym zaufa-
niu, gotowości poświęcenia się, sprawiedliwości, wdzięczności i 
wręcz miłości. Należy więc ufać, kochać, wczuwać się w innych i 
nade wszystko być obecnym. Współczesny obraz szkoły nie sprzyja 
przywołanym zachowaniom. Jest bowiem w budowanych w szkole 
relacjach obecna wrogość, obcość, niezdrowa rywalizacja, konku-
rowanie, nieszczerość, nieuczciwość, złośliwość i agresja. Atmosfe-
ra taka zniechęca do przyjęcia postawy pełnej troski o dobro dru-
giego, zaufania mu i poświęcania mu swego czasu. Konieczne jest 
jednak pełne zaangażowanie osób tworzących wspólnotę szkolną 
w struktury dobra, bezinteresowności i sprawiedliwości, by sku-
tecznie oddziaływać na siebie nawzajem. W osiąganiu autorytetu 
koniecznym wydaje się: 

- praca nad sobą, którą nie musi się ukrywać przed dziećmi, 
wychowankami;  

- przyznawanie się do swoich słabości; 
- stawanie się krytycznymi wobec naszego dążenia do władzy; 
-rozwijanie w sobie wewnętrznych predyspozycji, które po-

zwalają na stopniowe rezygnowanie z użycia władzy fizycznej i 
psychicznej; 

                                                 
1 A. Bruhlmeier, Edukacja humanistyczna, Impuls, Kraków 1993, s. 61 i n.  
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- wzmacnianie naszego stosunku do dzieci przez zaufanie, mi-
łość i akceptację2.  

A zatem zachowania i czynności, jakie pozwalają zbliżyć się 
nauczycielowi do swych wychowanków to: poświęcanie im swego 
czasu na rozmowy; docenianie ich starań; interesowanie się ich ży-
ciem; wsparcie w przypadku jakichś trudności; wspólna zabawa.  

Bez wątpienia autorytet nie ma nic wspólnego z przymusem, 
nadrzędnością, zniewalaniem, ograniczaniem wolności i czyjejś 
godności. Prawdziwy autorytet rozpoczyna się wówczas, gdy wy-
chowawca, przełamując bariery obcości, czyjegoś zamknięcia i nie-
ufności, potrafi przejść te mury, podejść pod nie i otworzyć się, 
najpierw samemu dać się poznać wychowankowi. Wymaga to 
niewątpliwie otwarcia się już na początku na każdą, czyjąś rzeczy-
wistość i prawdę, na czyjeś błądzenie, nieświadomość i zaniedba-
nie, czyli osobowość, by przyjąć ją w zrozumieniu i serdeczności. 
Owa kontaktowość staje się osobowymi stosunkami zaufania i au-
torytetu, a więc narzędziem, drogą obliczoną na przekaz wycho-
wawczych wartości i na rozwój czyjejś osobowości3. Szczególnie 
nie łatwe jest osiągnięcie takiej postawy w społeczności szkolnej. 
Panuje tu bowiem przymus, nakazy, zakazy i zniewalanie. Daleko 
na horyzoncie szkolnej rzeczywistości jawi się zrozumienie i ser-
deczność, przyjmowanie drugiego człowieka takim, jakim jest. Na 
miarę swoich jednak możliwości trzeba w tym kierunku – osobli-
wej kontaktowości opartej na zrozumieniu i zaufaniu – zmierzać. 
Dotyczy to przede wszystkim wychowawców i nauczycieli, nie 
wyłączając jednak z tegoż obowiązku budowania zdrowych relacji 
osobowych samych uczniów i ich rodziców. 

Odpowiedzmy w tym miejscu na pytanie, czym jest autorytet 
i jakie znaczenie niesie w swej treści to pojęcie. Władysław Stró-
żewski definiuje pojęcie autorytetu, powołując się na słowniki fran-
cuskie, które na plan pierwszy wysuwają władzę (np. ojcowską lub 
prawną). Personalistyczne znaczenie Autoritat to powaga umysło-
wa lub moralna, znakomitość w jakiejś dziedzinie. Podobnie jest w 
języku polskim, gdzie nie pytamy co, ale kto jest autorytetem. Au-

                                                 
2 Ibidem, s. 64. 
3 Por. J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, WSP, Rzeszów 1996, s. 212 i n. 
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torytet w tym rozumieniu oznacza zdaniem Autora zjawisko spo-
łeczne: można nim być dla kogoś, nie dla siebie, być uznanym, 
wzorcem, a obiektywne cechy muszą być doprowadzone do opti-
mum. Arbitralnie nie stwarza się autorytetu na drodze kreacji, 
gdyż jest to żenujące. Autorytet nie tylko żyje prawdą ale jest od-
powiedzialny za głoszoną prawdę. Samo popełnienie błędu nie 
przekreśla autorytetu, chyba że za cenę kłamstwa zaistnieje próba 
ocalenia go. W dziedzinie umiejętności czy znawstwa autorytet 
można mieć, w przypadku wartości moralnych można nim tylko 
być4. Potrzeba autorytetów w środowisku szkolnym jest niewąt-
pliwie bardzo wielka. Wobec licznych zagrożeń moralnych i spo-
łecznych, jakie dotykają współczesnego ucznia, oparcie w silnej 
osobowości – autorytecie usprawniłoby realizację wielu zamierzeń 
wychowawczych i dydaktycznych w stosunku do młodych. Auto-
rytet stałby się dla wychowanków gwarantem dobrze obranej drogi 
i wyraźnym wskazaniem właściwego zachowania się i postępowa-
nia moralnego. 

 
5. Wychowawczy aspekt autorytetu 
Na rysunku 5 ujęte zostały główne aspekty autorytetu w wy-

miarze wychowawczym. Analizując obecne w szkole autorytety nie 
sposób bowiem pominąć aspekt wychowawczy. 

Rysunek 5. Wychowawczy wymiar autorytetu 

 
Źródło: opracowanie własne. 
Szkoła bogata w autorytety osobowe niewątpliwie z większą 

efektywnością wypełnia zadania i funkcje, jakie jej działalności 
przypisujemy. Uczniom jest łatwiej przyswajać wartości i przyj-
mować szlachetne postawy, gdy są pociągani przykładem kogoś, 
kogo cenią, szanują i podziwiają. Wymienione na rysunku 5 rezul-
taty swoiste skutki obecności autorytetu dobrze korespondują z 

                                                 
4 W. Stróżewski, W kręgu wartości, roz. II, Kraków 1992.  
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cechami, jakie kształtują się w obliczu oddziaływania autorytetu – 
wzoru osobowego. W oparciu o przeprowadzone metodą sondażu 
diagnostycznego badania możliwym stało się ujęcie w główne ka-
tegorie cech, które najczęściej przez osoby badane były wybierane, 
a które ściśle powiązane zostały z działaniem autorytetu. Poniższy 
graf przedstawia najważniejsze cechy, jakie na skutek działania 
autorytetu w szkole, się pojawiają. 

Rysunek 6. Cechy, jakie kształtują się na skutek działania autorytetu 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Zakończenie 
W formowaniu silnych charakterów i pięknych moralnie oso-

bowości potrzeba niewątpliwie współczesnej szkole, rodzinie, spo-
łeczeństwu autorytetów. Staje się on bowiem dowodem, iż możliwe 
jest osiąganie pełni rozwoju i warto się starać pomimo wielu tru-
dów i przeciwności, jakich świat nie przestaje dostarczać. Autorytet 
to żywy przykład życia – bojowania o wartości, człowieka i god-
ność zakończonego sukcesem. Autorytet, jakim jest lub jaki posiada 
osoba, ukazuje wartość życia szlachetnego, dobrego i bezintere-
sownego. Wartości te są zawsze w cenie i nie można pozostawać 
wobec nich obojętnym. Stąd tak mocno ugruntowany jest w każ-
dym autorytecie aspekt pedagogiczny. Słusznym i zasadnym zatem 
jest poszukiwanie owych osobowych wzorów w przestrzeni życia 
szkolnego. Każda placówka, mająca za zadanie w sposób progra-
mowy pociągać i prowadzić młodych i nie tylko młodych do takich 
wartości, jak dobroć, bezinteresowność, szlachetność, otwartość czy 
autentyczność bycia, winna z całą intensywnością stwarzać odpo-
wiednie warunki do wytworzenia i funkcjonowania prawdziwych 
autorytetów w jej granicach. Odpowiedzialna postawa na tym polu 
byłaby owocną w skutkach przemianą współczesnej szkoły – szko-
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ły, która już nie tylko wygłasza szlachetne treści, ale je dzięki ży-
wym przykładom potwierdza i uatrakcyjnia. 

 
Streszczenie 
Dzisiejsze realia funkcjonowania szkoły, zwłaszcza w jej wy-

miarze wychowawczym i społecznym, wymagają zaistnienia auto-
rytetów, które byłyby swoistą busolą wartości, jakie należy ko-
niecznie wybierać i realizować. Dzieci i młodzież, nie mając odpo-
wiednich wzorców, nie jest też zmotywowana i zachęcona do wiel-
kiego wysiłku i trudu, jakim jest praca nad swoim charakterem. 
Brak stałych modeli zachowań i postaw, gwarantujących skutecz-
ność działań w zakresie budowanych relacji z innymi, zabezpie-
czania zdrowia czy rozwoju w sferze umysłowej, moralnej i du-
chowej, uniemożliwia efektywne osiąganie zamierzonych celów, 
ideałów, a poprzez to satysfakcji i poczucia własnej wartości. Ba-
dania autorskie, jakie zostały zrealizowane, były ukierunkowane na 
cel: poznać i skategoryzować formy autorytetu obecnego w szkole 
oraz określić rolę, jaką pełni autorytet – wzór, ideał osobowy we 
współczesnej szkole. Osoby badane to: - uczniowie szkół sporto-
wych (40 osób); sportowcy (40 osób); nauczyciele wychowania fi-
zycznego (30 osób); wykładowcy uczelni sportowych (30 osób) 
oraz; trenerzy i szkoleniowcy (40 osób). Zastosowana metoda ba-
dań to sondaż diagnostyczny. Za pomocą metod ankietowania, 
prowadzenia rozmowy i wywiadu zebrano 360 wypowiedzi od 
wspomnianych grup badanych. Ogólne wnioski dotyczące obecno-
ści autorytetu w szkole w różnych jego formach wieńczą całość 
przeprowadzonych badań. 

 
Summary 
Contemporary countenances of the authority at the school 
The today's reality of functioning of the school, especially in 

her education and social dimension, requires becoming known au-
thority which would be a specific compass of values one should 
absolutely choose and carry out which. Children and teenagers, not 
having right patterns, also a work motivated and encouraged for 
great effort and the effort he is which on its character is. Permanent 
models of behaviours and attitudes, guaranteeing the effectiveness 
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of action in built relations are missing from other, of protecting the 
health or the development in the intellectual, moral and spiritual 
sphere, is making effective achieving deliberate objectives impossi-
ble, of ideals, and through it of satisfaction and self-esteem. Au-
thor's examinations which were carried out, were directed at the 
destination: to get to know and to categorize the form of the pre-
sent authority at school and to determine the role an authority is 
performing which - pattern, personal ideal at the contemporary 
school. Examined persons it: - pupils of sports schools (40 persons); 
athletes (40 persons); game teachers (30 persons); for academic 
teacher of sports colleges (30 persons) and; coaches and instructors 
(40 persons). An applied testing method is a diagnostic survey. 
With methods of conducting a survey, holding talks and the inter-
view 360 statements from recalled groups studied were collected. 
The general conclusions concerning the presence of the authority at 
school in different his forms are crowning the whole of conducted 
examinations. 
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Zuzanna Leliwa–Pruszak (UJ) 
 

Tożsamości zawodowe nauczycieli wobec tischnerowskiej relacji 
"Mistrz - uczeń". Problemy, sprzeczności, szanse. 

 
1. Wstęp  
Współcześnie, w okresie w którym istniej wiele, niekiedy 

przeciwstawnych kierunków pedagogicznych, odpowiedź na py-
tanie o autorytet często sprowadza się do sporu o zasadność uzna-
wania autorytetu w wychowaniu. W niniejszym artykule zakła-
dam, że rola autorytetu w wychowaniu jest wciąż doniosła i pro-
ponuję spojrzeć na nią z perspektywy badacza przyglądającego się 
nauczycielowi. Przedstawiam koncepcję nauczycielskiego autoryte-
tu opisaną przez J. Tischnera jako relację mistrz - uczeń i konfrontu-
ję ją z wynikami aktualnych badań nad tożsamością polskich na-
uczycieli po to, aby ukazać, że wszelkie teoretyczne i praktyczne 
rozważania w obszarze autorytetu nauczyciela wiążą się z ko-
niecznością wglądu w zagadnienie jego tożsamości zawodowej.  

 
2. Potrzeba dyskusji nad autorytetem 
W literaturze można spotkać wiele różnych definicji wyrazu 

autorytet. Podstawą tworzenia owych definicji jest nawiązywanie 
do etymologii słowa „autorytet”, a więc do łacińskiego auctoritas. 
„Oznacza ono m.in. wzór, przykład, postawę pełną godności, po-
wagę, znaczenie, poważanie, wpływ, a także nieustraszoność, po-
ręczenie, uwierzytelnienie, wiarygodność”1. M. Łobocki rozróżnia 
użycie pojęcia „autorytet” w znaczeniu potocznym i naukowym. W 
znaczeniu potocznym autorytet upatruje się głównie na podstawie 
zewnętrznych czynników takich jak ton głosu, wyraz twarzy lub 
przyznawanie komuś prawa do orzekania o prawdzie. Autorytet 
upatruje się w tym rozumieniu również w wysokim stanowisku 
zajmowanym przez daną osobę. Dociekania naukowe pokazują 
jednak, że definiowanie autorytetu w ten sposób jest niewystarcza-

                                                 
1 M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Kraków, Impuls 2002, s. 105.  
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jące, czasami wręcz mylne. „Przecież nie każdy z ludzi uchodzący 
za autorytet obdarzony jest nieomylnością, a wielu z nich cieszy się 
autorytetem także wtedy, gdy nie pełni żadnych wysokich funkcji 
lub przestało je pełnić. (…) To znaczy, autorytet nie jest nigdy wiel-
kością samą w sobie, jak bywa to w przypadku inteligencji, pamię-
ci, myślenia, siły woli, zdolności itp”2.  

B. Marcińczyk i A. Mikołejko, po przeanalizowaniu obszernej 
literatury stwierdzają, że autorytet jest rozumiany jako cecha, rela-
cja lub zjawisko społeczne – w zależności od tego który aspekt 
owego pojęcia jest akcentowany3.  

J. M. Bocheński, analizując autorytet, dochodzi do wniosku, że 
jest on relacją trójczłonową zachodzącą pomiędzy trzema następują-
cymi członami: podmiotem, przedmiotem i dziedziną autorytetu. 
Podmiot autorytetu to „ten, który ma autorytet”4. Przedmiotem auto-
rytetu jest człowiek, dla którego podmiot autorytetu jest autorytetem. 
Trzecim wymienionym elementem jest dziedzina. Każdy bowiem 
autorytet ogranicza się do pewnej dziedziny. „Nauczyciel matematyki 
jest autorytetem w dziedzinie matematyki, pułkownik – w dziedzinie 
służby wojskowej, urząd skarbowy – w dziedzinie podatków”5. Autor 
dopuszcza istnienie wyjątków i jako przykład wyjątkowej relacji auto-
rytetu wymienia relację matki i dziecka. Dla dziecka w pewnym okre-
sie życia matka jest autorytetem w każdej niemal dziedzinie. Dziedzi-
nę autorytetu autor rozumie jako „klasę przedmiotów idealnych”6. 
Nie są to ani przedmioty rzeczywiste (np. znak drogowy dający 
wskazówki odnośnie zasad ruchu drogowego) ani myśli. Przedmioty 
idealne to znaczenia słów i treści.  

Przedmiotem autorytetu jest istota świadoma, jednostka. Jeże-
li nawet podmiot jest autorytetem dla grupy ludzi (np. nauczyciel 
dla wszystkich uczniów w klasie), to w gruncie rzeczy jest autory-
tetem dla każdego pojedynczego ucznia. Podobnie z podmiotem – 
może nim być wyłącznie istota świadoma, jednostka ludzka. Istnieje 
                                                 

2 Ibidem, s. 107. 
3 Por. B. Marcińczyk, Autorytet wiadomy: geneza i funkcje regulacyjne , Wyd. UŚ, 

Katowice 1991.  
4 J. M. Bocheński, Co to jest autorytet, w: tenże, Logika i filozofia, PWN 1993, s. 202. 
5 Bocheński, s.202. 
6 Ibidem, s. 210. 
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wprawdzie zjawisko autorytetu grupy, jednak podmiotem owego 
autorytetu zawsze są członkowie grupy. Grupa sama w sobie nie ma 
bowiem świadomości, a więc nie spełnia podstawowego warunku, 
aby być podmiotem autorytetu. Przykładem autorytetu grupowego 
jest autorytet lekarzy. Mówiąc o autorytecie lekarzy mamy na myśli 
fakt, że każdy poszczególny lekarz jest autorytetem. 

J. M. Bocheński dokonuje rozróżnienia między dwoma rodza-
jami autorytetu: epistemicznym i ontologicznym.  

„Pierwszy rodzaj autorytetu chcemy nazwać >autorytetem 
wiedzącego< albo z greckiego – autorytetem epistemicznym (>epi-
steme< znaczy po grecku tyle, co >wiedza<). Drugi, w którego 
dziedzinie są dyrektywy, nazwiemy >autorytetem przełożonego<, 
a z greckiego >autorytetem deontycznym< (>deomaj< znaczy po 
grecku tyle, co >powinienem<)”7. 

Obydwa rodzaje autorytetu mogą istnieć rozdzielnie i łącznie. 
Istnieją przypadki, w których można mówić wyłącznie o autoryte-
cie deontycznym, na przykład kiedy ktoś wydaje rozkazy - jest kie-
rownikiem, dyrektorem, komendantem. Istnieją także osoby o au-
torytecie wyłącznie epistemicznym, na przykład rzeczoznawca lub 
nauczyciel.  

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż J. M. Bocheński jako przy-
kład autorytetu epistemicznego podaje zawód nauczyciela. Wska-
zuje tym samym na fakt, że autorytet nauczyciela ma swoje źródło 
nie we władzy, którą ten posiada, lecz w wiedzy, którą przekazuje 
uczniom. Można jednak zauważyć, że w zakresie obowiązków na-
uczyciela w tradycyjnej szkole znajdują się również te związane z 
wydawaniem poleceń. Można więc wnioskować, że nauczyciel jest 
również autorytetem deontycznym. Wydaje się jednak, że obo-
wiązki związane z wydawaniem poleceń wcale nie są istotą jego 
działań. Jako autorytet, nauczyciel nie pełni funkcji szefa lub ko-
mendanta, ale raczej funkcję specjalisty, eksperta, rzeczoznawcy.  

Analiza pojęcia „autorytet”, jakkolwiek szczegółowo nie by-
łaby przeprowadzona, wcale jednak nie jest jednoznaczna. Okazuje 
się, że temat autorytetu jest powodem rozmaitych dyskusji, których 
argumenty dotyczą nie tylko kwestii merytorycznych, ale również 
                                                 

7 Ibidem, s. 235-236.  
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emocjonalnych. M. Dudzikowa, powołując się na J. Szackiego, 
zwraca uwagę na „aurę emocjonalną” towarzyszącą temu niejed-
noznacznemu pojęciu. Zwraca uwagę na konieczność istnienia 
emocjonalnego stosunku do autorytetu8.  

 „Nie wierzę w definicje, w szczególności zaś w to, że zde-
finiowanie jakiegoś przedmiotu usuwa narosłe wokół nie-
go nieporozumienia i pozwala na rozpoczęcie dyskusji od 
punktu, by tak rzec, zerowego. Taka szczęśliwa sytuacja 
istnieje – być może – w naukach ścisłych, ale nie na tere-
nie, na którym mieści się temat tej dyskusji (…) nie ma 
sposobu, by używane przez nas słowo >>autorytet<< po-
zbawić nagle emocjonalnej aury, w jakiej zwykło ono wy-
stępować”9. 
Autorka zauważa, że reakcje na słowo „autorytet” są z jednej 

strony negatywne, ponieważ zakładają, że trwałe uznanie czyjejś 
wyższości prowadzi do konieczności podporządkowania się. Pod-
porządkowanie może dotyczyć nie tylko tych spraw, „w których 
ten ktoś (autorytet, przyp. autora) przedstawił już przekonująco 
swoje racje, lecz również w całkiem innych sprawach, które poja-
wiają się dopiero w przyszłości”10. Istnieje zatem obawa o to, że 
osoba obdarzona autorytetem w nieoczekiwanym momencie i z 
nieznanych przyczyn zawłaszczy całe życie osób uznających ją za 
autorytet. Z drugiej strony, stosunek do słowa „autorytet” równie 
często wywołuje pozytywne reakcje. Są one związane z przekona-
niem, że ludzie sami wybierają autorytet. Nie są zmuszani do pod-
porządkowania mu się. Co więcej, uważają, że komuś kogo wybie-
rają, należy się ich kredyt zaufania, nawet jeżeli nie otrzymają w 
zamian żadnych gwarancji.  

Biorąc pod uwagę negatywne i pozytywne reakcje na słowo „au-
torytet”, wyrażane w rozmaitych koncepcjach pedagogicznych, można 

                                                 
8 M. Dudzikowa, Autorytet (nauczyciela) jako problem pedagogiczny z perspekty-

wy końca wieku, w: Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się 
świata, red. H. Kwiatkowska, S. Kwiatkowski, A. Siemak – Tylikowska, Wyd. 
Żak, Warszawa 1998, s. 77. 

9 J. Szacki, Pojęcie autorytetu, Nauka nr 4, 1995, s. 211, cyt. za: M. Dudzikowa, 
Autorytet (nauczyciela) jako problem pedagogiczny… , s. 80.  

10 M. Dudzikowa, Autorytet (nauczyciela)…, s. 77.  
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„popaść w skrajność” stając się swego rodzaju entuzjastą autorytetu lub 
wątpić w sens refleksji nad autorytetem uważając, że jego wpływ na wy-
chowanie jest wyłącznie szkodliwy. Jeżeli jednak spojrzeć na realistyczne 
racje wymienione przez M. Dudzikową, możliwe staje się zajęcie stano-
wiska „umiarkowanego” – a więc takiego, które umożliwia krytyczne 
nastawienie do autorytetu prowadzące do jego akceptacji, a nie odrzu-
cenia.  

Autorka nawiązując do publikacji E. Fromma ukazuje, że 
współczesne społeczeństwa, mimo braku „jawnych” autorytetów, 
podlegają prawom niewidzialnego, anonimowego, wyalienowane-
go autorytetu, który jest związany z wszechobecną konsumpcją.11 
„Produkuj, konsumuj, baw się wspólnie, maszeruj w nogę, bez py-
tań. To rytm życia.”12 W powyższych słowach zawarta jest diagno-
za współczesnego społeczeństwa. Pomimo pojawiania się tendencji 
do negowania autorytetu, istnieje pewien nieokreślony wpływ, któ-
remu podlega większość społeczeństw. Można więc założyć, że 
ludzkie działanie w żadnych warunkach nie jest wolne od wpływu 
autorytetu.  

M. Dudzikowa zwraca uwagę również na zjawisko „kuwejc-
kiego bazaru”, którego synonimem jest „targowisko wartości”. W 
atmosferze pluralizmu wartości, w świecie wielu układów odnie-
sienia, pojedynczy człowiek spotyka trudności z odnalezieniem 
sensu. Poszukując ich, stara się nawiązać relacje z innymi osobami, 
które wyznają podobne wartości. Dla określenia tego rodzaju 
wspólnot wartości M. Maffesoli utworzył pojęcie trybalizmu.13 
Zjawiska te wskazują na potrzebę istnienia relacji, w których mogą 
być realizowane wartości w oparciu o relację z kimś, kogo można 
nazwać autorytetem w dziedzinie owych wartości.  

Podsumowaniem dotychczasowych rozważań niech będzie 
założenie, które formułuje J. M. Bocheński: „Czy chcemy czy nie, 
żyjemy w okresie autorytetu.”14 Co więcej, autor twierdzi, że każdy 

                                                 
11 Ibidem, s. 85. 
12 E. Fromm, Zdrowe społeczeństwo, PIW, Warszawa 1996, za: M. Dudzikowa, 

Autorytet (nauczyciela)…, s. 85. 
13 Ibidem, s. 90. 
14 Dudzikowa, Autorytet (nauczyciela)…, s. 86. 
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przeciwnik autorytetu w gruncie rzeczy daje posłuch autorytetowi 
– innemu niż ten, który zwalcza, jednak za każdym ludzkim dzia-
łaniem stoi pewien autorytet.  

Pomimo rozmaitych reakcji na autorytet, nie można 
zaprzeczyć jego istnieniu i jego wpływowi na człowieka. Zamiast 
chwalić lub obalać autorytet proponuję zastanowić się nad relacją 
autorytetu w sposób nieco bardziej „metafizyczny”. Proponuję 
spojrzeć na nią z perspektywy bardziej wnikliwej, niemalże 
fenomenologicznej. Aby wykonać to zadanie powołuję się na tekst 
J. Tischnera, w którym autor korzysta z dociekań M. Schelera, 
dwudziestowiecznego filozofa i fenomenologa.  

 
3. Relacja mistrz – uczeń w rozumieniu J. Tischnera 
J. Tischner, nawiązując do poglądów M. Schelera, autorytet 

rozumie jako relację. Osoba zaś będąca autorytetem nazywana jest 
przez niego mistrzem. Jest tym, za którym podąża podmiot – 
uczeń. Aby scharakteryzować ucznia używa niemieckiego wyrazu 
Nachfolger - „ten, który naśladuje”15. Naśladować, a więc „znajdo-
wać się na śladach”, „być na śladach”. Uczeń, a więc ten, który po-
dąża za nauczycielem, porusza się dzięki doświadczeniu nadziei, 
które jest podstawowym warunkiem tej zadziwiającej podróży. Nie 
tylko uczeń, ale i mistrz doświadcza nadziei. Oboje są jak gdyby 
„ożywieni jakąś nadzieją i spotykają się na płaszczyźnie owej na-
dziei”16. Człowiek, który przychodzi do mistrza, musi przychodzić 
z nadzieją. Inaczej nie miałoby to sensu. Ani uczeń ani mistrz nie 
muszą zdawać sobie sprawy z nadziei. Nie muszą być jej świado-
mi. Mogą również spotykać się jak gdyby „z odmiennymi nadzie-
jami”. Uczeń przychodzi do mistrza z inną nadzieją, a mistrz pro-
ponuje mu inną. Dochodzi wówczas do konfliktu nadziei. J. Tisch-
ner, próbując opisać to zdarzenie podaje przykład sytuacji, w której 
uczniowie Jezusa zwrócili się do niego z pytaniem: „Kiedy wyzwo-
lisz Izraela?” Jezus odpowiedział: „Królestwo moje nie jest z tego 
świata”. Uczniowie mogli czuć się rozczarowani. Przychodzili 

                                                 
15 J. Tischner, Wykład X. Mistrz i uczeń, [w:] J. Tischner, Etyka a historia. Wykła-

dy, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków, 2008, s. 429. 
16 Ibdem, s. 429. 
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przecież po konkretną odpowiedź, a otrzymywali inną, co więcej: 
taką, której nie rozumieli. „I w sumie Jezus został ukrzyżowany 
jako ofiara zawiedzionych nadziei”17. 

Relacja między mistrzem i uczniem nie jest zwykłym naślado-
waniem ani odwzorowywaniem. Polski wyraz „naśladowca” – mówi 
autor – nie jest odpowiednim określeniem ucznia. Uczeń to raczej ten, 
który „idzie po śladach, ten, który tropi ślady, jest kimś zupełnie in-
nym, bo ślady nie są jawne, trzeba ślady wytropić, trzeba odkryć śla-
dy”18. Na podstawie tego opisu można wnioskować, że relacja mistrz – 
uczeń nie pozbawia ucznia możliwości autokreacji. Nie pozbawia go 
autentyczności, lecz raczej zachęca do poszukiwań własnej drogi, która 
może przebiegać według śladów już przez kogoś pozostawionych – ta 
droga to tylko jedna z wielu możliwości.  

J. Tischner wyróżnia dwa etapy relacji między uczniem i na-
uczycielem. Pierwszy, któremu poświęca zdecydowanie więcej 
namysłu, jest nieświadomy. Drugi – jest refleksją nad tą relacją. 
Powołując się ma M. Schelera zauważa: „Poziom pierwszy jest po-
ziomem nieświadomym, nieuświadomionym: uczeń nie wie, że 
drugi człowiek jest jego mistrzem. Ten wpływ pierwotny – albo 
raczej: pierwotny odbiór – jest odbiorem mimowolnym, odbiorem 
ciemnym”19. Uczeń nie ma potrzeby wiedzieć, że ktoś jest jego mi-
strzem. Zdarzają się jednak sytuacje, w których odczuwa potrzebę 
naśladowania mistrza. Nie odnosi jednak sukcesu, ponieważ za-
miast zamierzonych cech przyswaja całkiem inne, niezamierzone.  

„Opowiadano o chorych psychicznie, których leczył Kępiński, 
że niektórzy z nich do tego stopnia byli oczarowani postawą Kę-
pińskiego, że naśladowali nawet jego chód, sposób chodzenia. A 
więc była tutaj jakaś chęć przejmowania czegoś, ale z drugiej strony 
przejmowało się nie to, o co w tym przejmowaniu naprawdę cho-
dzi. Przejmowało się wzory zewnętrzne, natomiast to, co istotne, 
pozostawało na boku. Możemy więc powiedzieć, że odbiór jest nie 
tylko nieświadomy, ale bardzo często mimowolny”20.  

                                                 
17 Ibidem, s. 430. 
18 Ibidem, s. 430. 
19 Ibidem, s. 430. 
20 Ibdem, s. 432.  
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Autor nie wyjaśnia w jaki sposób dochodzi do opisanych powy-
żej „pomyłek”, ponieważ dla niego samego jest to zagadką. Stwierdza 
jednak z pewnością, że przejmowanie wzoru jest w gruncie rzeczy alo-
giczne. Wiąże się z emocjonalnością, wrażliwością. Nie sposób uzasad-
nić lub usprawiedliwić przejmowanie danego wzoru, bo jest ono nie-
przewidywalne i nielogiczne. W tej nielogiczności tkwi jednak ogrom-
na szansa – dzięki niej relacja między mistrzem i uczniem jest twórcza. 
Gdyby była przewidywalna, nie mogłaby być twórcza.  

W relacji między mistrzem i uczniem oprócz nadziei koniecz-
na jest obecność prawdy. „To znaczy jednemu i drugiemu musi 
chodzić o jakąś prawdę”21. Autor ma namyśli, jak mówi, chwile, w 
których można poczuć „smak prawdy”, nagle zdać sobie sprawę z 
tego, że coś się rozumie, uchwycić sens. Szczególnie wyraźnie wi-
dać te chwile studiowaniu filozofii.  

„Tam co jakiś czas, jeżeli się wsiądzie na dobry tekst i wejdzie 
dostatecznie głęboko, to od razu widać, że nic nie jest ważne, że 
ważna jest tylko ta jedna formuła, zazwyczaj ujęta bardzo lapidar-
nie, na przykład: >>byt jest bytem<<. Warto, żeby zrozumieć, że 
>>byt jest bytem<<, >>niebyt jest niebytem<<”22.  

Doświadczenie odkrycia prawdy jest tym, które mistrz może 
przekazać uczniowi. Nie chodzi jednak o zwyczajne zdobycie 
wiedzy i umiejętność recytowania treści podręcznika. Wartością 
nauczania jest „uchwycenie punktu widzenia” nauczyciela, 
spoglądanie na rzeczywistość oczami mistrza. To, co dzieje się w tej 
relacji nie ma związku z manipulacją lub zniewoleniem. Odbywa 
się tu proces poznawania wciąż nowej rzeczywistości i nabywania 
umiejętności spoglądania na tę rzeczywistość z różnych 
perspektyw. Najczęściej odkrywanie prawdy, paradoksalnie, 
zachodzi wbrew świadomości ucznia i nauczyciela. Nauczyciel jest 
tutaj ukazany jako ktoś, kto dzięki relacji z uczniem również się 
uczy. Nie moralizuje, ale pozwala, aby objawiała się twórczość.  

Owa twórczość nie jest pozostawiona samej sobie, lecz 
posiada określoną zasadę, która znajduje się w mistrzu. Uczeń, 
wciąż pozostając sobą, wcale nie kopiuje wzoru, lecz postępuje 

                                                 
21 Ibidem, a. 434. 
22 Ibidem, s. 435. 
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twórczo według zasady, która jest w mistrzu. J. Tischner, aby 
wyjaśnić to zjawisko podaje przykład własnej historii, w której 
zasada jego twórczości była obecna w jego mistrzu, R. Ingardenie. 
Paradoksalnie: „Ani jeden pogląd Ingardena nie jest moim 
poglądem. Ale zasada jest ta sama. I w pewnym sensie czuję, że jest 
ona odziedziczona w jakimś stopniu po Husserlu poprzez 
Ingardena”23.  

W relacji mistrz – uczeń istotne jest również zjawisko 
zawierzenia, które polega na tym, że uczeń ufa mistrzowi, a mistrz 
uczniowi. Jeden wierzy drugiemu, powierzają siebie sobie 
nawzajem. Relacja zawierzenia wyklucza zdradę. Obowiązek 
mistrz brzmi bowiem: nie możesz zdradzić. Zdrada nie jest dla J. 
Tischnera jednoznaczna z odmową, ponieważ odmowa wyraża 
jedynie brak podjęcia się obowiązku. Zdradzić natomiast to 
„wydać tego, komu się zawierzyło, na pastwę zła”24. Przytoczonym 
przykładem zdrady jest czyn Judasza, „który wydaje mistrza na 
pastwę zła, od którego mistrz miał uratować Judasza. To jest 
zdrada w sensie istotnym”25.  

 
4. Tożsamość współczesnego mistrza 
Po przedstawieniu najbardziej istotnych elementów w relacji 

mistrz – uczeń proponuję spojrzeć na nią z perspektywy badacza 
przyglądającego się nauczycielowi, a więc pochylić się nad osobą 
samego mistrza. Aby odpowiedzieć na pytanie o kondycję 
współczesnego mistrza, odwołuję się do wyników badań na temat 
tożsamości zawodowej nauczycieli przeprowadzonych przez H. 
Kwiatkowską, opublikowanych w 2005 roku26.  

Tożsamość jest przez autorkę rozumiana jako pojęcie 
spełniające różne funkcje. Po pierwsze, obejmuje ono „to, co w 
człowieku stałe, powtarzalne, a zarazem sygnalizuje, co w nim 
różne, niepowtarzalne, zmienne, co się staje“27. Mówiąc o 

                                                 
23 Ibidem, s. 440. 
24 Ibidem, s. 441. 
25 Ibidem, s. 441. 
26 Zob. H. Kwiatkowska, Tożsamość zawodowa nauczycieli, GWP, Gdańsk 2005. 
27 H. Kwiatkowska, Pedeutologia, WAiP, Warszawa 2008, s. 229. 
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tożsamości rozumiemy więc, że zjawiska są w pewnym stopniu do 
siebie podobne, a w pewnym stopniu różne. Po drugie, tożsamość 
jest wyrazem holistycznego podejścia do badania człowieka – 
opisuje funkcjonowanie człowieka jako systemu. Tożsamość 
wreszcie wskazuje na potrzebę świadomości siebie, podkreślając 
znaczenie autorefleksji dla funkcjonowania osobowości. Pojęcie 
tożsamości nie jest równoznaczne z pojęciem roli, ponieważ rola 
„sprowadza człowieka do realizacji oczekiwań, internalizacji 
wartości i norm“28. Współcześnie pojecie roli jest niewystarczające 
do opisania kondycji człowieka. Pojęcie tożsamości daleko 
wykracza poza pojęcie roli, pozwalając na konfrontację tego, co w 
człowieku indywidualne i wyjątkowe z tym, co wspólne, grupowe. 
Współcześnie, w dobie szybkich przemian, kreowanie tożsamości 
wiąże się z nowymi wyzwaniami dla człowieka. „Coraz częściej 
człowiek musi szukać wsparcia w sobie, w swojej tożsamości, 
jednak nie tyle w jej trwałości, jako podstawie naszej pewności, lecz 
w jej otwartości, jako podstawie naszej refleksyjności“29.  

Podsumowując rozważania nad istotą tożsamości 
współczesnego człowieka H. Kwiatkowska stwierdza: 

„Człowiek nie kształtuje dziś tożsamości na podstawie 
stałych punktów odniesień, stabilnych systemów wartości, 
norm, stałych odniesień do porównań, lecz na podstawie 
zmiennych kategorii. Ciężar tworzenia tożsamości 
przesuwa się z uregulowań zewnętrznych na wewnętrzny 
świat jednostki. Tożsamość jest dziś indywidualną sprawą 
człowieka, jest ponadto sprawą pilną (…) Okazuje się, że 
im bardziej świat nie sprzyja tworzeniu tożsamości, tym 
radykalniej wzmaga się potrzeba świadomości siebie. 
Coraz trudniej odpowiedzieć na pytanie: Kim jestem?30”. 
Aby rozpocząć badania nad tożsamością nauczycieli, H. 

Kwiatkowska sięga do statusów tożsamości opracowanych przez E. 
Marcię oraz do społeczno - psychologicznej teorii Eriksona. Istotne 
w tych dociekaniach są pojęcia „kryzys” i „zobowiązanie”. „Kryzys 

                                                 
28 Ibidem, s. 230. 
29 Ibidem, s. 230 
30 Ibidem, s. 231. 
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jest etapem przełomowym w kształtowaniu tożsamości. Zaczyna 
się on formować w momencie, gdy kończy się rozwojowa 
użyteczność identyfikacji31”. Cechą istotną kryzysu jest świadome 
podejmowanie decyzji. Zobowiązanie natomiast to osobiste 
zaangażowanie w realizację podjętego wyboru, realizację zadań i 
ich ewentualne zmiany. Osoba przeżywająca kryzys może „wyjść” 
z niego wzmocniona, ale może w nim również pozostać, kiedy 
podejmuje niespójne decyzje, gdy brak im wyraźnej wizji32. W 
oparciu o obecność „kryzysu” i „zaangażowania” E. Marcia 
wyróżnił cztery rodzaje statusów tożsamości: rozproszenie, 
moratorium, nadanie i osiągnięcie. To rozróżnienie stało się 
podstawą wyodrębnienia czterech typów tożsamości.  

W kształtowaniu owych statusów tożsamości E. Marcia wyróżnił 
dwa stadia: stadium eksploracji polegające na eksperymentowaniu, 
badaniu, próbowaniu swoich sił, odpowiadające trzem typom 
tożsamości: rozproszonej, moratoryjnej i nadanej, oraz stadium 
podjęcia zobowiązania. Charakterystyczne dla tego stadium jest 
podjęcie decyzji i identyfikowanie się z jej skutkami, a więc przyjęcie na 
siebie odpowiedzialności za swoje działania. Stadium podjęcia 
zobowiązania odpowiada tożsamości osiągniętej33.  

Tożsamość osiągnięta świadczy o zaawansowanym rozwoju 
jednostki, który pozwala na podejmowanie decyzji o swoim życiu i 
pracy zawodowej. Jednostka jest względnie niezależna od 
wpływów zewnętrznych. Działa autonomicznie, zachowując 
„integralność, wewnętrzną decyzyjność i odpowiedzialność.” 
Trudne zadania są dla niej raczej wyzwaniem niż przeszkodą. 
Osoby o tożsamości osiągniętej potrafią planować własną karierę 
zawodową i kierować własnym życiem, ponieważ cechuje je 
dojrzała osobowość. Przebyły dotychczas rozmaite próby 
sprawdzania siebie w działaniu społecznym. Pokonały kryzys 
tożsamości i odnalazły własną drogę. Osoby te odznaczają się 
wysokim poziomem refleksyjności i „umiejętnością radzenia sobie 

                                                 
31 Ibidem, s. 232. 
32 Ibidem, s. 232.  
33 Ibidem, s. 233.  



770 
 

w świecie alternatyw“34. Nauczyciele o tożsamości osiągniętej mają 
dobry kontakt z uczniami, ponieważ nie potrzebują podejmować 
działań obronnych i reakcji z poziomu zagrożonego „Ja”. 

Tożsamość nadana nazywana jest również pozorną, ponieważ 
jest „z pozoru” podobna do poprzedniej. Jednostka pokonała kryzys 
tożsamości. Uczyniła to jednak przejmując tożsamość od kogoś innego. 
W procesie kształtowania tożsamości zabrakło stadium eksplorowania. 
Nie stworzono okazji do próbowania swoich sił, do testowania siebie i 
własnych możliwości. Może to być związane z dążeniem części 
społeczeństwa do podporządkowania jednostki decyzjom odgórnym, 
co w sposób szczególny jest widoczne w środowiskach 
nauczycielskich. Tego rodzaju sytuacje powodują, że jednostka 
poszukuje własnego samookreślenia utożsamiając się z kimś, 
najczęściej z osobą posiadającą wysoki autorytet. Wówczas zyskuje 
pozorne poczucie bezpieczeństwa. Jest to również związane z 
poczuciem pewności zawodowej. Źródłem pewności dla osoby o 
tożsamości osiągniętej jest ona sama, zaś dla osoby o tożsamości 
nadanej – inna osoba, ciesząca się autorytetem lub niepodważalna w 
dziedzinie wiedzy. Przejmowanie wzoru w opisany sposób prowadzi 
do przekonania o poprawności wykonywanej pracy i do „dobrego 
samopoczucia zawodowego”, szczególnie że w środowisku nauczycieli 
wciąż funkcjonuje stereotyp mówiący o tym, że pewność jest znakiem 
dobrze wykonywanego zawodu. W takich warunkach nie sposób 
mówić o wątpliwościach, dzielić się problemami. Nauczyciel, który 
przejął tożsamość od kogoś innego, działa jak gdyby w imieniu tej 
osoby, nie we własnym. Wskutek procesu identyfikacji i 
naśladownictwa jednostka nabiera pewnych kompetencji istotnych w 
pracy zawodowej, jednak są one niewystarczające. „Zawsze wystąpią 
zdarzenia, w których nauczyciel, zdany na siebie, będzie musiał działać 
poza pamięcią tego, co naśladował i z czym się identyfikował. 
Wówczas może się rodzić bezradność, brak poczucia własnej 
wartości”. 

Wielu badanych nauczycieli przypisywało sobie lub innym 
nauczycielom tożsamość nadaną. Według autorki świadczy to o 
docenianiu przez nauczycieli zachowań naśladowczych. Może to 

                                                 
34 H. Kwiatkowska, Tożsamość…, s. 179. 
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być, według niej, efekt wysokiego udziału pedagogiki wzoru w 
przygotowaniu zawodowym nauczycieli.  

Tożsamość osiągnięta i nadana są przez autorkę traktowane jako 
dwubiegunowe, skrajnie różne, powstałe wskutek odmiennych 
procesów psychologicznych. Nauczyciele jednak traktują je jako 
równorzędne. Autorka tłumaczy, że może to być spowodowane 
wspomnianym stereotypem pewności, która jest przez nauczycieli 
doceniana. Niestety w owej ocenie nie biorą oni pod uwagę 
mechanizmów prowadzących do powstania pewności. Drugim 
tłumaczeniem jest „pozytywny stosunek nauczycieli do mechanizmu 
imitacji i naśladownictwa jako sposobów uczenia się“35. 

Tożsamość moratoryjna jest charakterystyczna dla osób mało 
dojrzałych osobowościowo, mających kłopoty z podejmowaniem 
decyzji. Generują one wiele propozycji, zwykle nieprzemyślanych, 
niespójnych, trudnych do realizacji – nawet przez nie same. 
Moratorium to etap przejściowy na drodze do własnej tożsamości, 
ale może być również etapem docelowym. Jednostka o tej 
tożsamości nie posiada sprecyzowanych pragnień, oczekiwań. Nie 
wie na czym naprawdę jej zależy, co chce robić, a czego nie. Nie 
wie kom chce być. Nauczyciele o tej tożsamości nie zdają sobie 
sprawy ze specyfiki swojej pracy i dlatego nie mogą podjąć pełnej 
odpowiedzialności za to, co robią. Dlatego też nie mogą sprawnie 
funkcjonować w swoim zawodzie. Efektem przyjęcie tego rodzaju 
tożsamości jest bierność oraz brak emocjonalnej i intelektualnej 
więzi z tym, co należy do obowiązków danej osoby. Relacje z 
uczniami są wówczas nieefektywne, a praca w szkole staje się 
wegetacją, powodując szkody zarówno dla samego nauczyciela, jak 
i dla uczniów.  

Z tożsamością moratoryjną osobiście identyfikuje się 8,7% 
badanych, jednak gdy chodzi o to, w jaki sposób nauczyciele 
oceniali całą swoją grupę społeczną, wynik jest całkowicie inny – 
30%. Wynik ten jest najwyższy spośród wyników wszystkich 
czterech tożsamości. Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania 
na temat relacji mistrz – uczeń można zauważyć, że „mistrz” o 
tożsamości moratoryjnej, zgodnie z charakterystyką, nie jest w 

                                                 
35 Ibidem, s. 182.  
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stanie wypełnić zadania bycia mistrzem dla ucznia, który w relacji 
z nim szuka nadziei, prawdy i zawierzenia. Jeżeli do tej grupy 
należy aż 30% nauczycieli, uzasadnione jest pytanie o to na ile 
możliwe jest istnienie relacji autorytetu w polskiej szkole.  

Jeszcze wyraźniej problem ten ukazuje się w przypadku 
tożsamości rozproszonej, do której osobiście przyznaje się 14,1% 
badanych. Nauczyciele zaś ocenili, że w ich grupie zawodowej 25% 
to osoby o tożsamości rozproszonej. Charakteryzują się one dużym 
poziomem dezintegracji, żyją chwilą bieżącą, łatwo ulegają 
wpływom otoczenia. Osoby te starają się generować pomysły, lecz 
są one często niespójne i niewykonalne. Osoby te nie są w stanie 
brać udziału w sytuacjach zobowiązań. „W działaniu kierują się 
dobrem własnym, nastawione są na korzystny efekt interakcji z 
innymi ludźmi. Własne korzyści są dla nich najważniejsze“36. 
Osoby o tej tożsamości są nieefektywne jako nauczyciele. Nie zdają 
sobie sprawy z odpowiedzialności, nie są w stanie myśleć 
refleksyjnie. W ich działaniu dominuje przypadkowość.  

Przedstawione poniżej procentowe zestawienie wyników 
badań wskazuje na dominację tożsamości nadanej i osiągniętej w 
przypadku samooceny nauczycieli i tożsamości moratoryjnej w 
przypadku oceny nauczycieli jako grupy zawodowej.  

 
5. Wnioski 
Rozważania na temat autorytetu okazują się być wciąż 

potrzebne. Pomimo licznych kontrowersji, które budzi ten temat, 
refleksja nad autorytetem wydaje się być nie do uniknięcia, szczególnie 
w kontekście współczesnej tradycyjnej polskiej szkoły. Przedstawiona 
w niniejszej pracy charakterystyka relacji mistrz – uczeń i porównanie 
jej z wynikami współczesnych badań nad tożsamością polskich 
nauczycieli prowadzą do wniosku, że przeszkodą w zaistnieniu relacji 
autorytetu prawdopodobnie są sami nauczyciele.  

                                                 
36 Ibidem, s. 183, 
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Można bowiem przypuszczać, że na relację autorytetu w dużym 
stopniu wpływa tożsamość nauczyciela, a nieuporządkowanie w sferze 
autokreacji i samoświadomości generuje trudności nie tylko w życiu 
osobistym, ale i zawodowym. Biorąc pod uwagę fakt, że w grupie 
przebadanych nauczycieli aż 30% jest ocenianych jako osoby o 
tożsamości moratoryjnej, a 25% jako osoby o tożsamości rozproszonej, 
można zauważyć, że wartości takie jak nadzieja, prawda czy 
zobowiązanie są trudne do zrealizowania przez te grupy nauczycieli. 
Wydaje się, że również tożsamość nadana z rozmaitymi jej 
właściwościami nie wystarcza do stworzenia autentycznej relacji mistrz 
– uczeń. Wykonywanie własnego zawodu przez odtwarzanie wzoru 
własnego mistrza nie leży bowiem w naturze mistrza przedstawionego 
przez J. Tischnera.  

Można wnioskować, że osobami, które są w stanie ożywić poję-
cia prawdy, nadziei i zobowiązania są wyłącznie nauczyciele o toż-
samości osiągniętej. Grupa nauczycieli o tej tożsamości to zaledwie 
21,1% badanych.  

Pytania, które pojawiają się w związku z dotychczasowymi roz-
ważaniami brzmią następująco: W jakim stopniu relacja mistrz – uczeń 
jest zależna od rodzaju tożsamości zawodowej nauczyciela? W jakim 
zakresie nauczyciel o tożsamości moratoryjnej jest godny zawierzenia? 
Jaką prawdę uczeń może znaleźć u mistrza o tożsamości nadanej? Czy 
nauczyciel o tożsamości nadanej może być nośnikiem zasady twórczo-
ści? Czy nauczyciel o tożsamości rozproszonej ma nadzieję? Czy dys-
ponuje prawdą? Te i wszelkie inne pytania, które nasuwają się w 
związku z zagadnieniem tożsamości zawodowej nauczycieli i relacji 
autorytetu wydają się być istotnymi dla praktyki pedagogicznej. Dzięki 
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nim przed pedagogami otwiera się szeroki horyzont problemów ba-
dawczych godnych zainteresowania.  

 
Streszczenie 
Autorka prezentuje koncepcję nauczycielskiego autorytetu 

opisaną przez J. Tischnera jako relację mistrz - uczeń i konfrontuje 
ją z wynikami aktualnych badań nad tożsamością polskich nauczy-
cieli po to, aby ukazać, że wszelkie teoretyczne i praktyczne rozwa-
żania w obszarze autorytetu nauczyciela wiążą się z koniecznością 
wglądu w zagadnienie jego tożsamości zawodowej.  

 
Abstract 
Author presents the J. Tischners conception of the master – 

student relation and compares this conception with results of the 
latest research on ‘profession identity of teachers’. The conclusion is 
that the master – student relation needs to be considered in accor-
dance with the issue of ‘profession identity of teachers’.  
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Frantisek Dlugosz (KU) 

 
Štefan Klubert - kňaz, pedagóg a mysliteľ 20. storočia  

 
1. Zo života Štefana Kluberta 
Štefan Klubert sa narodil 17. novembra 1919 v Spišskej Novej 

Vsi1. V rokoch 1925 – 1930 navštevoval základnú školu v Spišskej 
Novej Vsi. Potom študoval na Československom štátnom reálnom 
gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a v Rožňave, kde 1. júna 1938 
zmaturoval. Teológiu absolvoval na Vysokej škole bohosloveckej v 
Spišskej Kapitule2. Za kňaza pre Spišskú diecézu bol vysvätený 13. 
júna 1943 v Katedrále sv. Martina spišským biskupom, Božím 
sluhom, Jánom Vojtaššákom3. Po kňazskej vysviacke stal sa 
kaplánom v Kežmarku, kde pôsobil v rokoch 1943 – 19464. 
Nesmierne túžil stať sa misionárom a využiť aj svoje jazykové 
nadanie. Chcel odísť na misie všestranne, kvalitne pripravený, 
preto sa rozhodol vyštudovať po teológii aj medicínu. V roku 1945 
sa s tichým súhlasom biskupa Jána Vojtaššáka prihlásil na Lekársku 
fakultu UK v Bratislave5. Bol prijatý na diaľkové štúdium, ale 
externe sa medicína mohla študovať iba prvé dva ročníky. Potom 
musel poslucháč prestúpiť na dennú formu. Pre Štefana Kluberta 
prípadné pokračovanie v dennom štúdiu medicíny znamenalo byť 
mimo pastorácie štyri roky, s čím nemohol súhlasiť diecézny 
biskup. Roku 1946 preložil Štefana Kluberta za kaplána do 
Popradu6. V tom istom roku, po dvoch mesiacoch, bol preložený za 
kaplána do Zubrohlavy na Orave, aby upustil od študijných 

                                                 
1 Archív Biskupského Úradu v Spišskej Kapitule. Dotazník zo dňa 20. 6. 1960. 
2 Archív Biskupského Úradu v Spišskej Kapitule, Vlastnoručný životopis Št-

efana Kluberta zo dňa 24. 9. 1965. 
3 Archív Biskupského Úradu v Spišskej Kapitule, Vlastnoručný životopis Št-

efana Kluberta zo dňa 25.11.1959. 
4 Schematizmus Slovenských Katolíckych Diecéz. Trnava: SSV, 1971, s. 401. 
5 Archív Biskupského Úradu v Spišskej Kapitule, č. 1112/1948. 
6 Długosz F.: Ks. Stefan Klubert (1919 – 1986) siewca odwagi, wiary i pokoju. Lu-

blin: Wydawnictwo Norbertinum, 2010, s. 26. 
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ambícií a venoval sa výlučne pastoračnej službe. Napriek tomu jeho 
túžba po medicíne nezoslabla. Roku 1947 predsa len odišiel 
svojvoľne z kaplánskeho miesta v Zubrohlave na denné štúdium 
medicíny7. Počas svojich štúdií v Bratislave, od odchodu zo 
Zubrohlavy, viedol bezúhonný kňazský a ľudský život. Nenechal 
sa zlomiť ťažkou situáciou, ktorú si zavinil sám, ale snažil sa, aby 
svojím prístupom k ľuďom, k trpiacim, k svojim kolegom vydával 
svedectvo príkladného dušpastierstva. Biskupský úrad vrátil 
Štefanovi Klubertovi odňaté fakulty (facultas celebrandi et facultas 
exuricundi actus cuius cuiunque iurusdictionis). V liste zo 14. mája 
1948 biskup Vojtaššák odporučil Štefanovi Klubertovi, aby požiadal 
o jurisdikciu a povolenie pre kňazské účinkovanie aj od 
Biskupského úradu v Trnave8. 

Štefan Klubert bol rád, že sa táto nepríjemná okolnosť 
vyriešila. Jeho predstaveným sa stal trnavský apoštolský 
administrátor Dr. Ambróz Lazík, ktorý vymenoval Kluberta za 
nemocničného duchovného9. Klubert sa dlho z návratu do kňazskej 
služby netešil. Na začiatku 50-tych rokov komunistický režim začal 
otvorenú perzekúciu náboženského života, veriacich a 
duchovenstva. Po deviatich semestroch štúdia medicíny bol 
Klubert z politických dôvodov vylúčený z fakulty. Naviac sa ocitol 
vo veľmi nebezpečnej osobnej situácii. V roku 1949 príslušníci 
vtedajšieho vojenského obranného spravodajstva obvinili jeho 
švagra Pavla Kalinaya, ktorý bol policajným dôstojníkom, zo 
spolupráce s cudzinou a zo špionáže. Obžalovaný informoval 
kňazov o akciách, ktoré sa proti nim pripravovali. Spolu s Kalinay-
om zatkli aj Štefana Kluberta a postavili pred súd. Strážmajstra 
Pavla Kalinaya odsúdili na smrť a popravili10. Hoci bol Štefan Klu-
bert v skupine dvadsiatich obvinených v procese s Bernardom Jaš-

                                                 
7 Dlugoš F.: Jubilujúca Levoča a jej farári, Levoča: Polypress, 1999, s. 20 – 25. 
8 Dlugoš F.: Štefan Klubert (1919 – 1986), kňaz, vzdelanec a zveľaďovateľ kultú-

rneho bohatstva. Levoča : MTM, 2009, s. 162 – 163. 
9 Archív Biskupského Úradu v Spišskej Kapitule, List A. Lazíka Š. Klubertovi 

zo dňa 5. 6. 1948. 
10 Michalik V.: Súd šialencov v tajnom procese v Bratislave. In Svedectvo – mesač-

ník Konfederácie politických väzňov Slovenska. Bratislava : KPV. Roč. 5, č. 
9/1996, s. 6 – 8. 
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kom a Pavlom Kalinayom, nedokázali mu obvinenia z protištátnej 
činnosti. Senát Krajského súdu v Bratislave ho oslobodil.  

Štefana Kluberta navzdory oslobodzujúcemu verdiktu inter-
novali do tábora nútených prác v Novákoch. Neskôr musel nastú-
piť ako murár k pomocným technickým práporom v Ilave a v Tr-
enčíne11. Potom bol preradený z Ilavy do koncentračného tábora 
kňazov v Močenku a strávil v ňom viac než rok12. Po prepustení na 
slobodu sa od 1. apríla 1952 stal kaplánom v rodnej Spišskej Novej 
Vsi a ešte v tom istom roku od 1. júla správcom farnosti v Ľubici. 
Ale pôsobil tu iba deväť mesiacov13. 

Z Ľubice sa viac-menej nútene dostal do Levoče. Vtedajší lev-
očský dekan a farár Dominik Novotný musel na zásah štátnej spr-
ávy odísť. Štefanovi Klubertovi predložili ponuku: buď nastúpi do 
Levoče, alebo do basy. Na slávnosť Zvestovania Pána 25. marca 
1953 nastúpil za správcu farnosti do Levoče14. V Levoči pôsobil 33 
rokov, vrátane času „dubčekovského odmäku” 1968 – 1969. Bol 
vysokovzdelaným, mravným, rozvážnym a vnútorne vyrovnaným 
mužom – kňazom na svojom mieste. Vďaka týmto charizmám dok-
ázal so všetkou cťou obstáť v ťažkých časoch normalizácie. Bol 
vzorom kňaza, človeka naplneného opravdivou evanjeliovou lás-
kou ku všetkým spolubratom v dekanáte, k svojim kaplánom, kto-
rých sa za jeho pôsobenia v Levoči vystriedalo 32. Rovnaký vzťah 
si vytvoril aj k svojim farníkom. 

Bol vymenovaný za vicearchidiakona a od roku 1975 až do 
svojej smrti 31. mája 1986 zastával funkciu okresného dekana sp-
išskonovoveského dekanátu15. Štefan Klubert bol nesmierne 
oddaný Cirkvi. Nekonečne miloval Boha i matku Cirkev. Po svätej 
omši často kľačal pred svätostánkom, kde ďakoval a prosil za 
hojnosť posily pre seba i pre svojich veriacich.  

                                                 
11 Dlugoš F.: Jubilujúca Levoča a jej farári. Levoča : Polypress, 1999, s. 20 – 25. 
12 Z rímskokatolíckych kňazov, ktorí účinkovali v okrese Poprad a rozsah ich 

postihu totalitnou mocou – komunizmom do roku 1990 (Ed. Jozef Kalafut). Spi-
šská Belá: OP KPVS, 1994, s. 16.  

13 Dlugoš F.: Ks. Stefan Klubert (1919 – 1986) siewca odwagi, wiary i pokoju. Lu-
blin: Wydawnictwo Norbertinum, 2010, s. 41 – 42. 

14 Archív Biskupského Úradu v Spišskej Kapitule, Protokol kňazov Spišskej diecézy. 
15 Schematizmus Slovenských Katolíckych Diecéz. Trnava: SSV, 1971, s. 401. 
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Denne sedával v spovednici a s veľkou trpezlivosťou 
rozdával duchovnú útechu. Aj pre hriešnikov vždy našiel 
pochopenie a láskavé slovo. V duchu konštitúcie Sacrosanctum 
Concilium sa snažil precízne vnášať nové prvky do liturgie tak, aby 
boli blízke každému človeku16. Okrem náboženského umenia ho 
veľmi zaujímala príroda, v ktorej si vedel oddýchnuť, načerpať 
nové duševné i telesné sily17. Tu nachádzal inšpiráciu k 
meditáciám, ktoré stvárnil v kázňach, príhovoroch, duchovných 
cvičeniach a pri rôznych príležitostiach. Často mával v rukách 
neodmysliteľný fotoaparát. Zachytával prírodné javy, kvety, ale aj 
ľudí pri práci a najmä umelecké pamiatky. 

Jeho láska k Bohu a k Cirkvi sa prejavovala aj starostlivosťou 
o Božie chrámy. Počas svojho pôsobenia v Levoči prejavil svoju 
lásku k umeniu a vynaložil veľké úsilie na reštaurovanie hlavného 
oltára v Chráme sv. Jakuba, v ktorom pokračoval po svojom 
predchodcovi18. Vďaka svojim encyklopedickým vedomostiam z 
umenovedy dokázal presvedčiť kompetentné pamiatkárske 
inštitúcie, aby investovali práve do levočského národného a 
pravdaže i cirkevného dedičstva19. Štefan Klubert veľmi miloval 
Božiu Matku a Mariánsku horu. Podieľal sa na príprave i priebehu 
33 pútí. Celý život zasvätil Bohu, Cirkvi a ľuďom, o ktorých sa 
otcovsky staral. Vo svojom úsilí sa opieral o silnú ochranu Panny 
Márie20. Štefan Klubert má najväčšiu zásluhu na tom, že púte na 
levočskú Horu neprestali, na rozdiel od iných slovenských miest, 
ani v čase najtuhšej ateizátorskej normalizácie21. 

                                                 
16 Dlugoš F.: Kňazské osobnosti Spišskej diecézy. Levoča: Polypress, 2001, s. 78 – 79. 
17 Dlugoš F.: Profily odvahy a viery. Spišskí kňazi v čepičkovských gulagoch a šikanovaní 

normalizátorským režimom 1950 – 1989, 3. diel. Levoča : MTM, 2010, s. 39 – 40. 
18 Archív Biskupského Úradu v Leovči, Prehľad reštaurovania v Kostole sv. 

Jakuba v Levoči, krabica č. 26. 
19 Archív Biskupského Úradu v Leovči, Prehľad reštaurovania v Kostole sv. 

Jakuba v Levoči, krabica č. 26. 
20 Dlugoš F.: Historia Ecclesiae Christi. Od Benedikta XV. po Benedikta XVI. 

Cirkev na Slovensku 1970 – 2010. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo 
Katolíckej univerzity, 2010, s. 124 – 132. 

21 Dlugoš F.: …a do svätyne vedú kroky naše. História Mariánskej hory v Levoči 
(1247 – 2010). Druhé doplnené vydanie. Levoča: MTM, 2010, s. 73 – 75. 
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Napriek nevýslovným ťažkostiam, problémom a vyhrážkam ich 
každoročne starostlivo pripravoval. Osvedčil sa ako dobrý stratég; 
dokázal pripraviť púte tak, aby boli napriek všetkým prekážkam prí-
ťažlivé pre mládež aj dospelých22. Po celý čas svojho levočského kňa-
zského účinkovania nesmierne túžil vybudovať z Mariánskej hory 
veľkolepé pútnické centrum, aké sú inde vo svete. Štátne orgány, kto-
ré vykonávali dozor nad cirkvami, mu nedovolili urobiť cestu pre 
pútnikov, zaviesť vodovod, postaviť sociálne zariadenia či pútnický 
dom, taký prepotrebný pre pútnikov i kňazov23.  

Roku 1984, z podnetu kapitulného vikára Štefana Garaja, pá-
pež Ján Pavol II. povýšil pútnický kostol na Mariánskej hore na ba-
ziliku menšiu24. Komunistická moc ignorovala korektné pravidlá o 
povýšení pútnického kostola na baziliku minor. Štefanovi Kluber-
tovi nastali ťažké časy, pretože arogancia štátnych úradníkov sa 
stupňovala. Zložité a nepríjemné rokovania s funkcionármi pre veci 
cirkevné levočského dekana čoraz väčšmi fyzicky aj duševne vyč-
erpávali. V niektorých momentoch sa mu zdalo, že situácia je hor-
šia ako v rokoch nástupu normalizácie. Toto ťažké obdobie s veľ-
kou pravdepodobnosťou neblaho prispelo k predčasnému odcho-
du Štefana Kluberta do večnosti25. Výnimočné človečie, pastoračné, 
intelektuálne i teologické kvality levočského dekana ocenila aj ci-
rkevná hierarchia a poverila ho poskytovaním exercícií kňazom 
nielen zo Spišskej, ale aj Rožňavskej a Banskobystrickej diecézy26.  

Štefan Klubert bol vo svojich duchovných cvičeniach presv-
edčivý, konkrétny a aktuálny. Napriek relatívne uzatvorenému 
okruhu účastníkov duchovných kňazských cvičení prenikli referen-
cie o Klubertových postojoch k režimu na „patričné miesta“ a skve-

                                                 
22 Dlugoš F.: Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy. Levoča: 

MTM, 2008, s. 59 – 60. 
23 Dlugoš F.: …a do svätyne vedú kroky naše. 760 rokov Mariánskej hory (1247 – 

2007). Levoča: MTM, 2007, s. 44 – 45. 
24 Dlugoš F.: Mariánska hora v slove a obrazoch. Levoča : MTM, 2006, s. 42 – 46. 
25 Dlugoš F.: Dejiny Mariánskej hory v Levoči. 1247 – 1995. Levoča: Polypress, 

2000, s. 185 – 194. 
26 Privátny archív Štefana Vitka. Zhodnotenie osobnosti a diela Štefana Kluberta, s. 1 – 2. 
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lý exercitátor musel v roku 1983 s prednáškami na duchovných cv-
ičeniach skončiť…27.  

 
2. Kandidát na kapitulného vikára 
Po smrti kapitulného vikára Dr. Jozefa Ligoša si biskup Jozef 

Feranec vybral za nového vikára Spišskej diecézy Štefana Kluberta. 
Situácia sa však nečakane zmenila a z Klubertovho vymenovania 
zišlo. V pastorácii v Levoči pokračoval až do roku 198628. Zdravo-
tný stav Štefana Kluberta sa po veľkonočných sviatkoch 1986 veľmi 
skomplikoval. V krátkom časovom slede dostal dva infarkty: prvý 
doma, druhý, oveľa nebezpečnejší, na lôžku interného oddelenia 
levočskej nemocnice. Hoci lekári a zdravotnícky personál robili vše-
tko, čo bolo v ich silách, srdce Štefana Kluberta napriek nesmiernej 
obetavosti zdravotníkov dotĺklo29. Štefan Klubert, levočský farár a 
dekan, zomrel 31. mája 1986, keď sa vo svete slávi sviatok Navští-
venia Panny Márie. Tento dátum symbolicky naznačoval, že si ho 
Božia Matka v deň svojej oslavy vzala k sebe za jeho dlhoročnú slu-
žbu30. 

Dátum pohrebných obradov a zádušnej sv. omše za Štefana 
Kluberta bol stanovený na stredu 4. júna 1986 o desiatej hodine v 
Chráme sv. Jakuba. Vzhľadom na postavenie zosnulého hodnos-
tára organizoval poslednú rozlúčku biskupský úrad. Ordinár 
diecézy Štefan Garaj poveril prípravou tajomníka Františka Dl-
ugoša31. Svoju ostražitosť prejavili stranícke, štátne i bezpečnostné 
orgány veľmi nešťastne, ba nechutne dokonca vo chvíľach, keď 
Štefan Klubert spočíval na katafalku. Politicko-úradnícka mašinéria 
priam na počkanie vyrábala neskutočné obštrukcie, aby zabránila 
kňazom, bohoslovcom a tisícom veriacich rozlúčiť sa s milovaným 
dekanom tam, kde zosnulý srdcom aj svojou bytosťou výsostne 

                                                 
27 Dlugoš F.: Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí. Levoča: Polypress, 

2000, s. 304 – 305. 
28 Záznam z osobného rozhovoru so Štefanom Klubertom dňa 17.11.1984 v Levoči. 
29 Dlugoš F.: Kňazské osobnosti Spišskej diecézy. Levoča : Polypress, 2001, s. 89. 
30 Dlugoš F.: Prenasledovanie veriacich Spišskej diecézy v rokoch 1948 – 1989. Le-

voča: Polypress, 2002, s. 249 – 252. 
31 Dlugoš F.: Ks. Stefan Klubert (1919 – 1986) siewca odwagi, wiary i pokoju. Lu-

blin: Wydawnictwo Norbertinum, 2010, s. 131 – 133. 
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patril: v Chráme sv. Jakuba. Dva dni trvali zložité vyjednávania 
medzi biskupským úradom a straníckymi inštitúciami o podobe 
pohrebných obradov. Našťastie si vedúci tajomník OV KSS v Spi-
šskej Novej Vsi Ing. Albert Fabián zachoval súdnosť i rozvahu. Po-
chopil, akú vzácnu osobnosť nielen Spiš, veriaci, ale celé Slovensko 
v Štefanovi Klubertovi stratilo a vydal písomnú inštrukciu, aby boli 
telesné pozostatky zosnulého dekana vystavené v levočskom far-
skom chráme32. V utorok 3. júna sa so Štefanom Klubertom lúčili 
jeho kapláni a všetci žijúci kňazi diecézy33. 

V stredu 4. júna 1986 sa do Chrámu sv. Jakuba prišlo so 
Štefanom Klubertom rozlúčiť takmer štyristo kňazov z celého 
Slovenska na čele s vtedajším ordinárom Spišskej diecézy – kapitu-
lným vikárom Štefanom Garajom, ktorý vykonal pohrebné obrady 
a slúžil zádušnú sv. omšu. Štefan Klubert je pochovaný v rodnej 
Spišskej Novej Vsi, v hrobe vedľa svojich rodičov, ktorí tiež kus 
svojho života prežili s ním na levočskej fare. Rozlúčkovú reč nad 
hrobom Štefana Kluberta predniesol spišskonovoveský farár, 
levočský rodák páter Vojtech Veľký34. Štefan Klubert sa nedožil 
novembrových prelomových udalostí roku 1989. Nebolo mu 
súdené prežívať s oprávneným zadosťučinením odkliatie dlhoro-
čného prenasledovania náboženstva, Cirkvi a veriacich35. Taktiež sa 
nedočkal historickej návštevy pápeža blahoslaveného Jána Pavla II. 
vo svätyni nad Levočou 3. júla 1995, kde doteraz najvzácnejší 
pútnik vo svojej homílii okrem iného povedal: 

„Mariánske svätyne sú miesta, kde sa Kristovo svedectvo stáva mi-
moriadne účinným. Istotne mnohí synovia a dcéry Slovenska vďačia tejto 
levočskej svätyni za to, že sa pravda o Bohu a viera v neho zachovali živé v 
ich srdciach…”36. 

                                                 
32 Dlugoš F.: Kňazské osobnosti Spišskej diecézy. Levoča: Polypress, 2001, s. 88 – 89. 
33 Dlugoš F.: Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí. Levoča : Polypress, 

2000, s. 138. 
34 Dlugoš F.: Štefan Klubert (1919 – 1986), kňaz, vzdelanec a zveľaďovateľ kultúr-

neho bohatstva. Levoča: MTM, 2009, s. 162 – 163. 
35 Dlugoš F.: Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy. Levoča: 

MTM, 2008, s. 60. 
36 Dlugoš F.: …a do svätyne vedú kroky naše. 760 rokov Mariánskej hory (1247 – 

2007). Levoča: MTM, 2007, s. 82. 
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3. Literárna pozostalosť a spisba Štefana Kluberta 
Z Klubertovej spisby vyplýva, že miloval Cirkev a kňazstvo. 

Mal jediný cieľ: byť služobníkom Cirkvi a služobníkom Toho, ktorý 
ho povolal. Klubertove rukopisy (temer všetky kázne a duchovné 
cvičenia) svedčia o tom, že napriek kňazským problémom, ktoré 
dokázal vidieť prenikavým zrakom ducha, nepoznal zatrpknutosť, 
či moment opovrhnutia voči tým, ktorí vo vinici Pánovej narobili 
početné škody. Láska k Cirkvi i ku kňazom bola zrejme jedným z 
hnacích motorov jeho exercičnej aktivity. Iba človek, ktorý miluje 
tieto hodnoty, dokáže sa znova a znova pripraviť, nazbierať mate-
riál na nové a nové stretnutia s duchovenstvom. Tieto postoje sú 
veľkou výzvou aj pre nových, mladých robotníkov na žatve Boži-
eho kráľovstva. Každý, kto si prečíta Klubertove myšlienky, príde k 
záveru, že ich písal s úctou. Sám bol úctivým človekom, čo sa chápe 
ako dôsledok starej „dobrej” školy kňazskej formácie. Zrejme dostal 
tento dar od Boha, ale nazdávame sa, že si ho budoval aj prostred-
níctvom kňazskej služby. Z Klubertovej celoživotnej pastorácie vi-
dieť zápas ducha so sekularizmom sveta. Ak hovoríme o sekulari-
zme v kňazstve, hovoríme o kríze kňazského života. Potvrdila to aj 
cirkevná autorita – kardinál Jozef Ratzinger, keď povedal: „Práve 
kňazský stav sa zdá dnešnej spoločnosti cudzí. Veď tu ide o funkciu alebo 
o úlohu, ktorá sa zakladá nie na súhlase väčšiny, ale na sprítomňovaní 
Jedného, ktorý dáva človeku účasť na svojej autorite a to sa dnešným ľu-
dom vidí nepochopiteľné. Za takýchto okolností vzniká pokušenie opustiť 
nadprirodzenú autoritu sprítomňovania, ktorou sa vyznačuje katolícke 
kňazstvo a prejsť na celkom prirodzenú službu väčšinového súhlasu, čiže 
na zrozumiteľnú kategóriu, ktorá je čisto ľudská a zodpovedá dnešnej ku-
ltúre. A tak je dnes kňazstvo vystavené kultúrnemu tlaku, aby prešlo od 
sakrálnej úlohy k sociálnej funkcii, ktorú by privítala sekulárna, demokrat-
ická, pluralistická spoločnosť. Je to akoby pokušenie utiecť od hierarchickej 
štruktúry založenej Kristom k plauzibilnosti ľudskej organizácie”37. 

Kňaz sa nesmie stať tendenčným ani v zmýšľaní, ani v kon-
aní. Má si uvedomovať svoju hodnotu a dôstojnosť práve preto, že 
reprezentuje Krista. Únik do roviny ľudskej, čisto sociálnej, zna-

                                                 
37 Vrablec, J.: O otázkach viery. Bratislava, 1992, s. 75. 
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mená únik od Božieho mystéria, a teda aj od podstaty kňazstva. 
Kardinál Ratzinger ďalej píše: Kňaz, v ktorom pôsobí Božia sila, bol 
vždy v pokušení zvykať si na veľkosť a urobiť si z nej rutinu. Dnes sa 
môže stať, že tá veľkosť, ktorá pre neho pramení zo svätých vecí, mu pri-
padne ako bremeno. Dnešný kňaz sa musí v pokore a v dôvere oddať svä-
tým tajomstvám a dať sa povzniesť na ich výšku38.  

Štefan Klubert v závere jednej z prednášok napísal: Spočiatku 
sa chápala sekularizácia len ako protikresťanská. Dnes sa mienka a sta-
novisko kresťanov diferencuje. Kresťanstvo chápe a schvaľuje vývin, po-
krok tohto sveta, pokiaľ sa uberá k mravnému dobru, pokiaľ dvíha ľudskú 
dôstojnosť, pokiaľ smeruje k princípu všetkého – k Bohu. Správna se-
kularizácia prijíma všetko dobré, nové, moderné od tohto sveta, pokiaľ je to 
na večný úžitok človeka a ľudstva. Cirkev má úlohu posolstvo viery, evan-
jelia a Krista prinášať tomuto svetu39.  

Ak Klubert hovorí o intenzívnom sekularizme, dnes môžeme 
povedať, že sekularizmus nestratil nič na svojej intenzite. Ba zdá sa 
nám, že nabral druhý dych. V tejto situácii kňaz podľa Kluberta hľadá 
svoje miesto. Ak robí sám v sebe selekciu, ak sám v sebe oddeľuje hrie-
šne od dobrého, je to znak, že sa vzoprel sekularizačným snahám a 
zároveň objavil v sebe Boží hlas, ktorý ho stále volá. 

Klubertov pohľad na kňazov bol pohľadom Krista – Majstra, 
ktorý s úctou pohliadol na svojich učeníkov. Apoštoli spočiatku 
málo chápali poslanie svojho Učiteľa. Pre Kluberta je príznačné, že 
si budoval starostlivo aj chrám svojho kňazstva. Pri toľkých stret-
nutiach s kňazmi získaval veľa inšpirácie aj pre vlastnú pastoráciu. 
Kňazské problémy aj kňazské radosti ho doslova nútili žiť kňazstvo 
nanovo. Veď on sám motivoval kňazov, aby začali nanovo40. Klu-
bert sa javí ako moderný kňaz. Slovo „moderný” síce vyjadruje čosi 
prchavé, labilné, nestále, ale pravú modernosť Klubertovi nem-
ôžeme uprieť. Jeho pohľad na kňazov je pohľadom mladým: plným 
nadšenia, optimizmu, nádeje, samozrejme aj v eschatologickej rovi-
ne. Tam, kde je optimizmus, nádej, tam, kde nechýbajú nové pod-

                                                 
38 Vrablec, J.: O otázkach viery. Bratislava, 1992, s. 89. 
39 Klubert, Š.: Sekularizmus v kňazskom účinkovaní, s. 84, rukopis. 
40 Privátny archív Štefana Vitka: Zhodnotenie osobnosti a diela Štefana Kluberta. 

Nestránkované. 



784 
 

nety do života, tam je pravá modernosť. Aj mladý kňaz musel byť 
zasiahnutý silou Klubertových myšlienok.  

Málokde sa stretne kňaz s duchovnou autoritou a osobnosťou 
takých kvalít, ktorá vyniká teologicky, duchovne a charakterovo. Jeho 
modernosť je pripravená osloviť aj dnešných mladých kňazov. Vždy, 
keď Kristov kňaz zatúži po úprimnej obnove a primeranom pokrme, 
môže čerpať silu a poznanie z duchovného testamentu Štefana Kluber-
ta. Š. Klubert sa aj dnes kňazom prihovára ako otec i starší brat, ktorý 
sám prešiel náročnou školou života41. Bol opravdivým starostlivým 
otcom, učiteľom i starším bratom svojim kaplánom.  

Zveľaďovateľ kultúrneho dedičstva 
Láska Štefana Kluberta k Bohu a k Cirkvi sa prejavovala aj 

starostlivosťou o Božie chrámy, ktoré dýchajú starobylosťou a sú 
pamiatkovo chránené. Počas svojho pôsobenia v Levoči prejavil 
veľkú lásku k umeniu a vynaložil mnoho úsilia na reštaurovanie 
hlavného oltára v Chráme sv. Jakuba, v ktorom pokračoval po svo-
jom predchodcovi, P. Dominikovi Novotnom, OFMConv42.  

Hlavný oltár, pochádzajúci z dielne Majstra Pavla z roku 
1517, je najvyšším krídlovým gotickým oltárom na svete. Je vysoký 
18,62 metra. Bol reštaurovaný v rokoch 1952 až 1954 bratmi Ko-
trbovcami. Po ukončení reštaurovania hlavného oltára počas pô-
sobenia Štefana Kluberta boli zreštaurované ďalšie oltáre a vzácne 
pamiatky najmä bratmi Kotrbovcami: oltár sv. Jánov (1954), oltár 
Narodenia Pána (1955 – 1956), barokové retabulum pre skupinu 
Narodenia a inštalovanie do zadnej kaplnky (1955 – 1956).  

Korvínovský oltár (1961 Kotrbovci a Riccottiová), kalvária na 
Korvínovskom oratóriu (1962), epitaf Buchvalderov (1955 – 1956), 
oltár sv. Kataríny (1961 Kotrba, Heřman, Darolová), gotické a sen-
átorské lavice (1963 – 1968), oltár sv. Anny (1965 Kotrba, Heřman, 
Spoločníková), odkrytie a reštaurovanie renesančnej freskovej výz-
doby pod chórom (1962), reštaurovanie šusterskej empory (1963 
Riccottiová a Pisár) a mnohých iných pamiatok, ktoré boli aspoň 
čiastočne zreštaurované alebo zakonzervované. Kostol sv. Jakuba a 

                                                 
41 Privátny archív Štefana Vitka: Zhodnotenie osobnosti a diela Štefana Kluberta. 

Nestránkované 
42 Kotrba, H.: Třísky z dílny řezbáře. Brno, 1982, s. 80 – 90. 
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jeho pamiatky Štefanovi Klubertovi veľmi prirástli k srdcu. Pod-
statnou mierou sa zaslúžil o to, že väčšina z týchto pamiatok ešte 
počas jeho života aj napriek totalitnému režimu bola zreštaurovaná 
a zachránená pre budúcnosť43. 

Znalec umenia a estetiky 
Štefan Klubert sa sústavne vzdelával v oblasti dejín umenia, 

estetiky, architektúry a výtvarníctva. Udržiaval dlhodobé a veľmi 
intenzívne kontakty s mnohými reštaurátormi, najmä s bratmi Ko-
trbovcami. Bratia Kotrbovci často prichádzali za ním ako za do-
brým priateľom, korešpondovali s ním, o čom svedčia archívne 
dokumenty, napríklad štúdia s názvom Chrám sv. Jakuba v Levoči.  

Bratia Kotrbovci písali o ňom vo svojich knihách ako o čl-
ovekovi, ktorý je nielen veľkým milovníkom umenia, ale aj znal-
com pamiatok a kultúry vôbec. Sám sa venoval niektorým témam, 
najmä vývoju kríža v kresťanskom umení. Okrem dvoch trad-
ičných znázorňovaní krížov v podobe klasického kríža prek-
rížených brvien a kríža v tvare písmena tau sa v Chráme sv. Jakuba 
nachádza zvláštne znázornenie kríža. Štefan Klubert tvrdí, že kríž v 
Chráme sv. Jakuba z roku 1320 od neznámeho autora zobrazuje 
strom života. Z tohto stromu života v raji prišla na svet smrť, zo 
stromu života prišiel na svet život.  

Štefan Klubert starostlivo skúmal historické pozadie aj teol-
ogické súvislosti tohto ojedinelého kríža. Svoje poznatky zhrnul do 
zaujímavej a rozsiahlej štúdie, ktorá sa zachovala v rukopise. Štefan 
Klubert sa domnieval, že na svete sú pravdepodobne iba dva 
exempláre krížov tohto štýlu. Okrem témy kríža napísal pozo-
ruhodnú štúdiu o milostivej soche Panny Márie. Štefan Klubert v 
tomto článku uverejnenom v Katolíckych novinách veľmi eru-
dovane zhodnotil estetický, ale najmä teologický význam všetkých 
mariánskych sôch, ktoré ako levočský dekan mal vo svojej staro-
stlivosti44.  

Články, štúdie a obrazové dokumenty 

                                                 
43 Archív Biskupského Úradu Levoča: Prehľad reštaurovania v Kostole sv. Jakuba 

v Levoči. Krabica č. 26. 
44 Klubert, Š.: Milostivá socha Panny Márie levočskej. In: Katolícke noviny. Ročník 

83, č. 26, 30.6.1968, s. 4. 
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Viaceré štúdie Štefana Kluberta boli uverejnené v odborných čas-
opisoch a sú dodnes aktuálne. Klubert dopĺňal poznatky historikov 
umenia o duchovný rozmer historických pamiatok, najmä sôch a obra-
zov. Bol aj spoluautorom turistického sprievodcu po Levoči. Svoje ve-
domosti si nenechal pre seba, ale bol aj literárne činný. Napísal viacero 
článkov do Katolíckych novín, Duchovného pastiera, Svätovojtešského kale-
ndára a iných existujúcich časopisov o pamiatkach, pútiach a umení. 
Rudolf Lesňák vo svojej knihe Listy z podzemia ho charakterizuje ako 
...duchovného v pastorácii so vzácne otvoreným postojom k súčasnej 
sitácii Cirkvi a veriacich, a to aj vo vlastných publikáciách a častých 
článkoch do časopisu Orientácia45. V pozostalosti Štefana Kluberta sú 
zachované zbierky s umeleckou tematikou. Nachádzajú sa tu aj rukopi-
sy jeho článkov a štúdií, poznámky z rokov 1960 – 1985. Precízne zh-
romažďoval všetky dostupné údaje o Majstrovi Pavlovi z Levoče. Sta-
rostlivo katalogizoval rešerše, výstrižky a fotografie k tejto tematike. Vo 
farskom archíve sa zachovala korešpondencia Š. Kluberta s rešta-
urátormi, kópie reštaurátorských protokolov, rukopisy umelecko-
historických prác a fotografické albumy s dokumentáciou pamiatok z 
rokov 1930 – 198446. V levočskom štátnom oblastnom archíve sa nachá-
dza podstatná časť pozostalosti Štefana Kluberta. Dokumentácia je sús-
tredená do 22 albumov s 1200 fotografiami. Vzácne sú najmä fotografie 
pamiatok rôznych formátov v počte 1000. Ďalej sú zarchivované čiern-
obiele negatívy pamiatok v počte 5000kusov, čiernobiele negatívy kino-
filmov – 1570 kusov, farebné diapozitívy – 2122 kusov. V štátnom arch-
íve sú okrem uvedených obrazových dokumentov aj magnetofónové 
záznamy z vystúpení levočských speváckych zborov z rokov 1933 – 
198447. 

4. Duchovný odkaz Štefana Kluberta 
Štefan Klubert si svoje bohaté vedomosti nenechal pre seba, 

ale ochotne sa s nimi podelil. Bol aj literárne činný. Napísal viacero 
článkov a duchovných úvah do Katolíckych novín. V časopise pre 

                                                 
45 Lesňák, R.: Listy z podzemia, Kresťanské samizdaty, 1945 – 1989. Bratislava, 

1998, s. 20. 
46 Archív Biskupského Úradu Levoča: Prehľad reštaurovania v Kostole sv. Jakuba 

v Levoči. 
47 Štátny oblastný archív Levoča: Zoznam pozostalosti Štefana Kluberta. 
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kňazov Duchovný pastier vyšlo viacero homílií Štefana Kluberta. 
Jeho kázne vyvolávali priaznivý ohlas, lebo levočský dekan mal 
povesť výborného kazateľa. Štefan Klubert však svoje homílie nep-
rednášal ex abrupto, čiže spamäti, ale texty kázní a príhovorov si s 
mimoriadnou pedantnosťou pripravoval. Svoje rukopisy dával na 
konci roku pravidelne zväzovať do kníh. Vďaka jeho úcte k pís-
anému Božiemu slovu sa mohla zachovať temer kompletná ruk-
opisná i obrazová pozostalosť.  

Po jeho smrti boli všetky zväzky nedeľných a sviatočných 
kázní, cezročných a príležitostných príhovorov, duchovných cvi-
čení, ktoré prednášal kňazom, umiestnené v privátnom archíve Jo-
zefa Jaraba, ktorý bol v tom čase členom katolíckeho disentu. Ak-
tivisti tohto tajného hnutia chceli aspoň časť Klubertových rukopi-
sov vydať v zahraničí. V tom čase sa ani režimom schválené cirk-
evné vydavateľstvá neodvážili vydať veľmi hodnotné dielo levočs-
kého dekana. Žiaľ, ani po roku 1989, keď už neexistovala komuni-
stická cenzúra, neprejavilo žiadne slovenské cirkevné vydava-
teľstvo záujem o rukopisnú tvorbu Štefana Kluberta. Dodnes jeho 
zväzky kázní a duchovných cvičení čakajú na edičné spracovanie.  

Tieto kázne, príhovory a exercície sa nachádzajú na rektoráte 
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí 
– Kapitule48. Vzhľadom na svoje rétorické kvality bol Štefan Klu-
bert často pozývaný a požiadaný ordinárom diecézy o príležitostné 
kázne a prednášky pri rôznych diecéznych slávnostiach a duc-
hovných podujatiach. Takouto významnou udalosťou boli oslavy 
200. výročia vzniku Spišskej diecézy. Štefan Klubert bol kazateľom 
na slávnostnej sv. omši. 

Z bohatej autorskej pozostalosti Štefana Kluberta vybral autor 
publikácie tri príležitostné sviatočné homílie. Ide však iba o ilu-
stratívnu ukážku, ako sa Štefan Klubert dokázal priblížiť svojim 
farníkom a poslucháčom, ale vedel sugestívne osloviť aj človeka 
vlažného vo viere. Rovnako by sa tu dali zaradiť skvelé kázne Š. 
Kluberta prednesené na cirkevných pohreboch, sobášoch, odpusto-
ch a mnohých ďalších príležitostiach.  

                                                 
48 Záznam z osobného rozhovoru s prof. Dr. Jozefom Jarabom, rektorom 

Kňazského seminára v Spišskom Podhradí – Kapitule dňa 26.2.1999. 
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Pozoruhodné sú tematické kázne Š. Kluberta prednesené po-
čas májových, októbrových a pôstnych dní. V privátnom archíve 
autora tejto publikácie sú rukopisy Klubertových zamyslení na té-
mu Ježiš a ženy. Ide o 22 úvah inšpirovaných biblickými ženami. Š. 
Klubert píše o teologickom význame stretnutia Ježiša Krista so svo-
jou Matkou, Veronikou, samaritánkou, Máriou Magdalénou, Mar-
tou, či matkou Zebedejových synov Salome. Niektoré motívy, nap-
ríklad Panna Mária, sa v týchto úvahách opakujú viackrát, ale vždy 
v nových súvislostiach. Napríklad Obetovanie v chráme, nájdenie 
Ježiša v chráme, na krížovej ceste a najmä na Kalvárii. Zaujímavé 
sú autorské spracovania námetu Lukášovho evanjelia, ktoré Š. Klu-
bert vysvetlil v októbrových ružencových príhovoroch. Veľmi eru-
dovane rozobral päť desiatkov bolestného ruženca a pri tejto ana-
lýze výborne zúročil svoje vedomosti z teológie, psychológie a 
medicíny. Štefan Klubert už vtedy dokázal vysvetliť nielen náb-
ožensky, ale aj z lekárskeho pohľadu potenie sa Ježiša krvou a jeho 
umieranie na kríži.  

 
Homília Štefana KLUBERTA prednesená na Zelený štvrtok 1985 
Drahí veriaci! 
Učeníci sa pýtali Ježiša: „Rabi, kde ti máme pripraviť veľkonočnú več-

eru?“ Pán Ježiš im presne povedal, kde bude večeradlo a kde sa majú zísť. 
Aj nás kresťanov povoláva matka Cirkev, aby sme po celodennom 

zhone, unavení prácou, sužovaní všakovakými starosťami, prišli na chvíľu 
do tohto večeradla za Ježišom Kristom, našim Spasiteľom. Chvíle, ktoré 
prežili s Ježišom jeho apoštoli, mali rozhodujúci význam nielen pre nich, 
ale pre budúcnosť celej Cirkvi. Potrebujeme si tieto historické udalosti spr-
ítomniť, pretože môžu mať ďalekosiahle účinky aj na náš život. Ježiš Kri-
stus povedal svojim apoštolom vo večeradle známe slová: „Veľmi som túžil 
jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť.“ A podob-
ne sa prihovára i k nám, súčasným kresťanom. 

Pán Ježiš ako dobrý a úslužný hostiteľ podľa vtedajších zvykov umyl 
apoštolom nohy. Nechcel demonštrovať iba súveké zásady spoločenského 
bontónu, ale chcel svojím počinom naznačiť oveľa viac. Spýtal sa svojich 
učeníkov: „Chápete, čo som vám urobil? Dal som vám príklad, aby ste aj 
vy robili, čo som urobil vám“. Kresťanstvo bolo, je a má byť náboženstvom 
skutkov, ktoré dokážeme vykonávať jedine s vedomím úprimnej poníženo-
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sti. Prekážkou činorodého kresťanstva je pýcha, ktorá hlasnejšie alebo ti-
chšie opakuje Luciferovo: „Nebudem slúžiť!“ Pýcha nechce poslúžiť ni-
komu a ničomu; uzatvára sa do seba, je chladná, vypočítavá, robí z človeka 
otroka jeho márnych ilúzií. Pýcha nás vzďaľuje od pravdy, od reálnej skut-
očnosti a od pravých morálnych hodnôt. Svetské spoločenské oznamovacie 
prostriedky rafinovane prebúdzajú v ľudskom jedincovi práve inštinkt 
pýchy, lebo to je jedna z najspoľahlivejších ciest i foriem odvádzania ľudí 
od náboženstva, od kresťanstva a v konečnom dôsledku od Boha. 

A práve na nebezpečenstvo pýchy chcel vo večeradle upozorniť Pán 
Ježiš, keď svojim učeníkom umyl nohy. Byť kresťanom a po kresťansky žiť, 
nie je dnes vôbec jednoduché. Prijímame kresťanské idey a celú filozofiu 
tohto náboženstva vo chvíľach úspechu, ale pri prvých problémoch sa 
vyhovárame, že spoločenské, všeobecné podmienky, pomery a okolnosti 
našim úmyslom nežičia a nemôžeme im zachovávať vernosť. Takto si 
vnútorne zdôvodňujeme svoje odvrátenie sa od nášho Spasiteľa, od kríža, 
od svätej Trojice, od kresťanskej tradície, od pokory a napokon aj od viery. 
Zabúdame na slová Ježiša Krista: „Dal som vám príklad…“ 

Práve dnes si praví kresťania musia viac všímať Pána Ježiša. Kráčať 
životom podľa jeho príkladu, pochopiť, že plnosť života možno dosiahnuť 
jedine veľkosťou našej služby, rozdávaním dobier, sebazapretím, odri-
ekaním, odpúšťaním a vzájomnou pomocou. Jedine vernosťou odkazu Pá-
na Ježiša pochopíme, v čom spočíva ľudské šťastie. 

Ježiš Kristus tiež pôsobil v krajne nepriaznivých okolnostiach, ale 
bezvýhradne prijal vôľu svojho Otca. „Viete to a budete blažení, keď bude-
te podľa toho konať,“ prízvukuje nám Pán Ježiš. Naznačuje nám cestu, po 
ktorej máme, zachovávajúc ducha večeradla, kráčať a prekonávať životné 
prekážky. Z Ježišových slov môžeme čerpať pokoj duše a silu aj odhodlanie 
do každého dňa nášho kresťanského bytia. 

Pán Ježiš vo chvíľach, čo predchádzali jeho utrpenie na kríži, chcel ap-
oštolom symbolicky naznačiť, čo ich čaká: „Dal som im svoje slovo a svet ich 
znenávidel. Ak vás svet znenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Ale 
že som si vás ja vyvolil z tohto sveta, preto vás svet nenávidí“. 

Aj nám, zhromaždeným v Zelený štvrtok pri Kristovi sa pripomína 
mnoho súvislostí z čias účinkovania Spasiteľa. Často sa zamýšľame nad 
príčinami nenávisti dnešného sveta voči Kristovi a jeho Cirkvi. Táto nená-
visť je javom historickým. Mala mnoho podôb, ale nikdy nemohla zasi-
ahnuť Boha. O to viac prenasledovala verných kresťanov. Pohanské nábo-
ženstvá a neverci si potrebovali vytvárať svoje božstvá. 
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Ľudia našich čias si tiež často tvoria svojich bohov peňazí, poklesnu-
tej zábavy, úspechov či povrchnej slávy. Kristus a kresťanstvo ani zďaleka 
nezodpovedajú týmto predstavám, naopak, vyvolávajú bezuzdnú nenávisť 
moderného sveta. Za nenávidiacich aj za nás kresťanov, za všetkých ľudí 
sa Ježiš Kristus modlil: „Neprosím, aby si ich vzal z tohto sveta, ale aby si 
ich zachoval pred zlým.“ V týchto vypätých okamihoch pred svojím um-
učením prosil svojho nebeského Otca za apoštolov, lež práve tak i za nás: 
„Posväť ich pravdou. A tvoje slovo je pravda. Pre nich sa ja posväcujem, 
aby boli posvätení pravdou“. 

Vieme, koľkokrát sa pravda v histórii ľudstva stala obeťou mocných 
i nástrojom protináboženskej propagandy. Ibaže zodpovedný, plnší život 
človeka i celej spoločnosti sa dá dosiahnuť jedine skrze zjavenú Božiu a 
evanjeliovú pravdu. Jedine touto pravdou možno zachovať hodnotu, dôst-
ojnosť osobnosti človeka, jeho slobody, práv a hlavne života. Bez takejto 
pravdy človek neporozumie ani sám sebe, nieto ešte druhým. Ak sa vytratí 
táto Božia pravda, zopakuje sa biblické pomätenie jazykov pri nedo-
končenej babylonskej veži. Bez úcty k Božiemu slovu a pravde, ktorú ono v 
sebe ipso facto obsahuje na večné veky, hrozí ľudstvu osud nedostavanej 
babylonskej veže, a teda zánik. Ježiš Kristus je tou Pravdou. Pravdou, čo 
bola ukrižovaná, a jednako vstala z mŕtvych. Napriek častým pochybno-
stiam verme pravde, zachovávajme vernosť rade Pána Ježiša: „Hľadajte 
pravdu a pravda vás oslobodí“. Toto sú hlavné myšlienky, na ktoré up-
ozorňoval Ježiš Kristus vo večeradle. Náš Vykupiteľ išiel v ústrety smrti, 
keď opustil večeradlo. Dnešný kresťan tiež kráča v ústrety mnohým tu-
šeným aj netušeným problémom. Vedel, akí krehkí sú jeho apoštoli, poznal 
charakterovú nestálosť nás, kresťanov súčasnosti. 

Na prekonávanie problémov, aké prežívame a s akými sa budú st-
retávať naše budúce pokolenia, ustanovil Pán Ježiš presvätú Eucharistiu, 
Sviatosť Oltárnu, svätú omšu a sväté prijímanie. Svätá Eucharistia má 
byť stredobodom celého kresťanského života. Z nej máme čerpať silu, lá-
sku, pravdu, vytrvalosť, oddanosť Bohu, Ježišovi Kristovi a Panne Márii. 
Večeradlo nebolo len miestom Poslednej večere, ale v dňoch umučenia Je-
žiša Krista vo večeradle našli apoštoli útočište. Tu sa stretli so zmŕtvych-
vstalým Spasiteľom, vo večeradle prijali Ducha Svätého. Odtiaľto odchád-
zali plniť svoje apoštolské poslanie. Nech je náš Chrám sv. Jakuba práve 
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takým večeradlom, z ktorého budeme odchádzať posilnení v plnení svojho 
celoživotného kresťanského poslania49. 

 
Homília Štefana KLUBERTA prednesená na levočskej púti 

roku 1985 k mládeži  
Drahí veriaci! 
V časoch blížiaceho sa úpadku antického Grécka sa vysokí hodnostá-

ri a starší z ľudu radili, ako zachrániť vlasť pred neodvratnou záhubou. 
Zaznievali rôzne návrhy, iba najstarší a múdry človek mlčal. Na nalieha-
nie ostatných vzal nahnité jablko a hodil ho na zem. Jablko sa rozpadlo a 
starec povedal: „Pozrite, toto jablko má ešte zdravé jadierka. Zasaďte ich, 
starostlivo pestujte, opatrujte ich a vyrastú z nich silné stromy obsypané 
plodmi. Jadrom, z ktorého môže vyrásť lepšia budúcnosť, a tou je naša 
mládež. Vychovávajme ju po všetkých stránkach: telesne, duševne, vedo-
mostne a Grécko ozdravie“. 

Aj rok 1985, vyhlásený za medzinárodný rok mládeže, sa nám prih-
ovára v duchu výroku gréckeho mudrca. Preto naše prosby na tohtoročnej 
púti venujme Panne Márii, aby pomáhala zachraňovať jadro našej spol-
očnosti, našej farnosti, nášho národa, ba celého ľudstva – našu mládež. 

Panna Mária mala i podnes má k mládeži blízky vzťah, veď bola tiež 
mladá, krásna, imponujúca svojím hrdinstvom, s akým prijala svoj údel 
Matky Božieho Syna. Dnešnej mládeži sotva bude imponovať ľudská pr-
iemernosť, nevýraznosť a slabosť ducha i tela. Mládež našich čias tiež po-
trebuje a vyhľadáva svoje vzory, podľa ktorých chce vyniknúť, ktorými sa 
chce inšpirovať. Preto dievčence a chlapci tak radi vystrihujú fotografie 
svetovo známych športovcov, hercov a spevákov. 

V známom pútnickom meste Lurdy ošetrovatelia prevážali z liečivé-
ho kúpeľa stovky chorých. Obďaleč stál muž v najlepších rokoch, ale bol 
neveriaci. Trúsil nemiestne poznámky o náboženskom fanatizme. Odrazu 
jeho pozornosť upútalo dievča s tvárou bledou až na smrť, trpiace nevylie-
čiteľnou chorobou. Muž k nej podišiel, chcel priamo z jej úst počuť slová 
sklamania nad tým, že ani lurdská voda nepomohla a zázrak sa nestal…  

Nadviazal rozhovor v duchu rúhania a pokúšania mladej pacientky: 
„Keby bola tá tvoja najsvätejšia Panna taká mocná, keby bola dokonca sku-
točná, zaručene by ťa uzdravila!“ Dievčina sa nenechala vyviesť z miery a 
pokojne provokujúcemu chlapovi odvetila: „Ibaže ja som ju neprosila o 

                                                 
49 Privátny archív Štefana Kluberta: Homílie. Levoča, nestránkované. 
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svoje uzdravenie“. Muž spozornel: „Dobre, nuž ale prečo si sa potom tak 
dlho modlila?“ Pacientka sa nakrátko zamyslela: „Prosila som svätú Pan-
nu, aby spasila jednu dušu.“ A dievča sa dlho, skúmavo zahľadela na 
neveriaceho; nespustila z neho zrak ani vtedy, keď ju odnášali do izby pre 
ťažko chorých. Muž zneistel, v hlave mu vírili myšlienky o cirkvi, o nábo-
ženstve, o Bohu“. Nedokázal odolať túžbe ešte raz uzrieť chorú dievčinu. 
Zistil, do ktorej sály ju odviezli. Ošetrovateľka mu však so smútkom v 
hlase povedala, že pacientka skonala iba pred niekoľkými minútami. Posl-
edné slová dievčaťa zneli: „Svätá Panna Mária lurdská, vezmi si môj živo-
t, ale spas tohto neveriaceho…“ Muža akoby zasiahol blesk Ducha Svät-
ého. Slzami roztápajúcimi jeho pýchu kropil bledú tvár svojej záchranky-
ne, ktorá za jeho spásu zaplatila výkupnú cenu. Zomierajúca vydala sve-
dectvo ozajstného hrdinstva, ale nebola by to dokázala bez oduševnenia, 
ktoré jej dodávala láska k Panne Márii.  

Božia Matka, naša levočská Bohorodička, je tiež príkladom večného 
hrdinstva. Bola mladá, a predsa s hlbokou pokorou i s úprimným nadšen-
ím prijala Božie rozhodnutie – stať sa matkou Pána Ježiša.  

Nevyhovárala sa, neodvolávala sa na svoju mladosť, ktorej si ani 
neužila, či na neskúsenosť, ale odhodlane sa podujala znášať nevýslovné 
utrpenie, priniesť obetu rovnajúcu sa ozajstnému hrdinstvu. Svoje roz-
hodnutie vyjadrila stručne, ale jednoznačne: „Nech sa mi stane podľa 
tvojho slova!“ Prežívajúc osud bolestnej matky pod krížom ani slovíčkom 
nevyčítala Pánovi života a smrti bezcitnosť alebo krutosť, prípadne 
nečinnosť pri pohľade na ľudskú tyraniu, ktorej obeťou sa stal jej 
milovaný Syn Boží. Pochopila, že jej materinské utrpenie má svoje 
vykupiteľské poslanie. Obetavo sa sklonila pred nepoznateľným Božím 
tajomstvom.  

Hrdinstvo vždy prekračuje priemernosť, prostrednosť a všednosť. Je 
tým väčšie, čím väčšie sebazaprenie vyžaduje. Človek tiež vnútorne rastie 
s mierou a ťažkosťou prekážok, problémov, ktoré musí prekonávať. Hrdin-
stvo sa posilňuje čistou láskou. A Panna Mária je žiarivým príkladom 
takejto lásky. Dokázala svoju lásku k Bohu a k svojmu synovi povýšiť na 
pravé hrdinstvo. Ukazuje nám, že pravá láska sa obetuje dobru, šťastiu a 
požehnaniu druhého. Láska nehľadá samoľúbo samu seba, nevyžíva sa v 
rozkošiach, neprofituje z nešťastia a sklamania blížneho. Láska nemá nič 
spoločné s hriechom, so sebectvom a živočíšnym pôžitkárstvom. Láska by-
tostne súvisí s mravnou čistotou, a tá je pravým vrcholom skutočnej lásky. 
Panna Mária svojím životom dáva mladým príklad, ukazuje im, akou ce-
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stou sa treba uberať pri hľadaní skutočnej lásky. Prítomnosť i budúcnosť 
si budú vyžadovať čoraz viac ozajstných hrdinov lásky podľa príkladu a 
vzoru Božej Matky. Po stáročia putovali a dnes tiež putujú veriaci k našej 
levočskej nebeskej Patrónke a Orodovnici. Medzi pútnikmi je veľa mladýc-
h, ktorí od duchovnej Matky nás všetkých vyprosujú milosť najväčšieho 
hrdinstva – čistej, rýdzej kresťanskej lásky50. 

 
Homília Štefana KLUBERTA prednesená na sviatok Naro-

denia Pána pri polnočnej sv. omši roku 1985 
Drahí veriaci! 
Vianoce prežíva každý z nás inakšie. Deti sa radujú z darčekov, ro-

dičia sa tešia z pohľadu na rodinu zídenú pri sviatočnom stole. Manželia 
si vo vianočnom čase vrúcnejšie vyjadrujú svoju lásku. Starší sa utiekajú k 
spomienkam na Vianoce spred mnohých rokov. Na pozadí takého svetského 
a prirodzeného vnímania týchto sviatkov však pevne stojí obraz skromno-
sti: Syn Boží, Ježiš Kristus sa narodil v biednej betlehemskej maštaľke. 
Človek aspoň podvedome vníma túto historickú udalosť a snaží sa ju 
sprítomniť si vo svojich myšlienkach. V pamäti si premieta detaily, bibli-
cké výjavy a podobenstvá. V takých okamihoch sa nedajú obísť slová evan-
jelia: „Zvestujem vám veľkú radosť. Dnes sa vám v Dávidovom meste 
narodil Spasiteľ, Kristus Pán!“ 

Radosť… Ako samozrejme, ba všedne znie to známe slovo. Ale za-
znieva aj odvážne, lebo vyvoláva semienko pochybností; ako sa vlastne 
máme vo vianočnom čase radovať? Veď ak máme dosť dôvodov na radosť, 
máme rovnaké množstvo príčin na smútok. Človek trpí bolesťami, choro-
bami, zažíva sklamanie, „podrazy“ blížnych, ktorým veril na slovo… Ľudí 
zachvátila opustenosť v duši, každodenný zhon, napätie, nervozita, úzkosť 
a beznádej. Ani situácia vo svete nedáva veľa zdrojov radosti, pretože ľud-
stvo balansuje nad priepasťou sebazáhuby, dokonca si ju nerozvážne a 
vedome prehlbuje… Vianoce vo svetle betlehemskej hviezdy musia popri 
nadšení z príchodu Božieho dieťaťa na tento svet v sebe obsahovať aj zrnko 
odvahy. Jedine s kresťanskou odvahou možno súčasníkom, terajšiemu du-
chovne aj mravne vyprahnutému človečenstvu, hlásať radostnú zvesť ná-
deje a spásy.  

Doktor Gillespie bol známy chirurg. Lekári, zdravotné sestry aj pa-
cienti ho však kvôli jeho mlčanlivosti a málovravnosti nazývali „kusom 

                                                 
50 Privátny archív Štefana Kluberta: Homílie. Levoča, nestránkované. 
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ľadu“. Dr. Gillespie, tento „kus ľadu“, sedel jedného popoludnia v knižni-
ci svojho prepychového domu s kolegom, taktiež chirurgom. Priateľ doktor 
Crane vychvaľoval dr. Gilliespieho za jeho neuveriteľné úspechy v odbore 
chirurgie, ale zároveň mu dohováral, aby sa šetril, pretože také pracovné 
tempo nemôže dlho vydržať.  

Dr. Gillespie sa na kolegu smutne zahľadel. „Robím zázraky, vr-
avíš? Lenže vlastnému dieťaťu nijako nedokážem pomôcť. Vieš predsa o 
tragickej nehode, pri ktorej prišla o život moja manželka a synček Petrík 
utrpel zranenia, ktoré ho s najväčšou pravdepodobnosťou poznačia doživo-
tne?“ Rodinná dráma poznačila správanie, myslenie, konanie dr. Gille-
spieho, ktorý pri každom úspešnom zákroku, po náročnej operácii nes-
mierne trpel. Súbežne s uzdravujúcimi sa pacientmi mal vždy pred očami 
svojho postihnutého syna.  

Malý Peter Gillespie sa na jednej vychádzke v parku zoznámil s čip-
erným rovesníkom Miškom. Malý všetečník sa Petríka spýtal, prečo sedí 
na vozíku a nejde sa prebehnúť… Paralyzovaný chlapec vyrozprával svoj 
smutný príbeh. „Jáááj, môj ocko tiež utrpel úraz a chodí o barlách. Ale 
vôbec nie je mrzutý. Onedlho budú Vianoce a ocino nám rozpráva veľa 
príhod o malom Ježiškovi“. Syn slávneho chirurga nemal ani potuchy o 
narodenom Božom dieťati, preto navštívil príbytok svojho kamaráta. Miš-
kova rodina žila v biednych pomeroch, ale v príbytku bola hojnosť lásky. 
Miškova mamička sa s úprimnou nehou ujala postihnutého Petríka a chla-
pec pocítil silu materinskej lásky. 

Miško zoznámil svojho kamaráta s ostatnými deťmi v okolí. Petrík 
Gillespie zavítal do miestnej školy, kde žiaci pripravovali vianočnú besied-
ku. Podozvedal sa o betlehemskej noci, o Troch kráľoch, o Herodesovi a o 
Ježišovi Kristovi. Nadchádzal štedrovečerný čas a vnímavý, i keď imobilný 
Petrík svojím citlivým srdiečkom vnímal núdzu v Miškovej rodine. Popro-
sil svojho slávneho otca, aby novým priateľom pomohli. Dr. Gillespie sy-
novi ochotne vyhovel a štedro Miškových rodičov obdaroval. Štedrý večer 
strávili spolu a chýrečný chirurg pri pohľade na žiariace oči svojho po-
stihnutého syna pochopil, že choroba nemusí viesť k neprekonateľnému 
zármutku a beznádeji. 

Cez vianočné sviatky opäť navštívil dr. Gilliespieho jeho kolega chi-
rurg Crane. Tentoraz potreboval on útechu vo svojom súžení: „Neviem, čo 
je horšie: či mať dieťa postihnuté chorobou alebo mať syna skazeného 
zvodmi tohto sveta. Áno, moje dieťa je zdravé, no vyrastá z neho lajdák, 
nič si neváži, nemá cieľ ani charakter“. V dnešných rodinách tiež zaniká 
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ozajstná radosť, ktorú nahrádzajú pominuteľné statky a pôžitky. Radosť 
mnohých ľudí sa príliš zmaterializovala a stratila svoj pravý rozmer betle-
hemskej noci. V tichu svojich duší aj sŕdc potajomky závidíme betlehem-
ským pastierom ich spontánnu radosť, akú precítili pri nájdení Božieho 
dieťaťa. Vráťme sa práve v tento vianočný čas do Betlehema svojich rodín, 
k svojim manželkám, deťom, rodičom, našim starkým. Pamätajme vo 
svojich modlitbách na núdznych, opustených a najmä na blížnych, ktorí 
hľadajú tú pravú ľudskú kresťanskú radosť.51  

Úvaha nad Klubertovým slovom 
Homílie Štefana Kluberta upútajú v prvom rade bohatstvom 

slovnej zásoby s vysokou jazykovou kultúrou. Ako mimoriadne sčítaný 
človek ovládal svoju materinskú reč naozaj suverénne, no nikdy nesk-
ĺzaval do rutinného písania. V zviazaných rukopisoch kázní levočského 
dekana vidno stopy dodatočných korektúr, vsuviek a upresnení načr-
tnutých myšlienok o nové súvislosti či fakty. 

Podľa formátu strojopisných strán možno spoľahlivo usúdiť, 
že sa Štefan Klubert so štylizáciou svojich homílií, príhovorov a 
exercičných úvah nemusel trápiť. Písal spontánne, pohotovo, zrej-
me jedným ťahom. Pohrúžil sa do myšlienok s takou vervou, že 
často zabúdal na pravý okraj stránky a občas vybehol z papiera až 
na valec písacieho stroja… 

Poznal ozvláštňujúci a dynamizujúci účinok príbehu, preto 
často vyberal do svojich textov epizódy z hodnotných literárnych 
diel kresťansky orientovaných autorov. Rád citoval zo Svätého 
písma, ale vždy s citom pre mieru, aby sa svojim poslucháčom 
prihováral zrozumiteľne, adresne a presvedčivo. Svoje vystúpenia 
vedel vždy uzatvoriť aktuálnou výzvou, povzbudením v duchu 
evanjeliovej pravdy. Štýl kazateľstva a exercícií Štefana Kluberta sa 
vzácne zhodoval s jeho vzácnym charakterom, prívetivosťou a vy-
sokou mravnosťou.  

 
5. Zámery a túžby Štefana Kluberta 
Štefan Klubert prišiel do levočskej farnosti vo veľmi zložitých 

pomeroch, ktoré vládli na Slovensku začiatkom 50. rokov. Napriek 
smrti J.V. Stalina pokračovalo prenasledovanie náboženstva a Kato-

                                                 
51 Privátny archív Štefana Kluberta: Homílie. Levoča, nestránkované. 
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líckej cirkvi podľa sovietskeho vzoru. Slovenské stranícke a štátne 
orgány vydávali v tých časoch rozhodnutia, ktorým chýbala zákl-
adná logika.  

Štát napríklad zafinancoval reštaurovanie hlavného oltára v 
Chráme sv. Jakuba sumou 330 000 vtedajších korún 
československých. Rezort ministerstva obrany však práve v tom istom 
období chcel začleniť Mariánsku horu aj s kostolom do výcvikového 
vojenského obvodu. Na jednej strane sa komunistický režim odhodlal 
na záchranu vzácnej pamiatky, ale na druhej strane rovnako vzácny 
kostol a milostiplné miesto plánoval začleniť do územia, v ktorom sa 
každý mesiac konali ostré streľby protivzdušnej obrany štátu. Nie je 
ťažké si predstaviť, čo by sa stalo s dnešnou bazilikou na levočskej 
hore, ak by sa v poslednej chvíli ktosi vo veliacom štábe nespamätal a 
nezrušil zmätočné rozhodnutie.  

V takýchto schizofrenických rokoch preberal levočskú farnosť 
Štefan Klubert. Spočiatku si ani nemohol vytyčovať nejaké 
ďalekosiahle plány, pretože nevedel, aký čas bude v Levoči 
pôsobiť. Netušil, aké personálne rošády s ním môže spraviť strana 
a vláda. Medzi okresnými funkcionármi boli vzácne výnimky, 
ktoré Štefana Kluberta uznávali aj ako človeka i ako kňaza. Lenže 
oveľa viac bolo bezduchých aparátčikov, ktorých výslovne dráždil 
rozhľad, vysoký intelekt, značný kňazský kredit a mimoriadna 
obľúbenosť u veriaceho ľudu, ktorú si levočský dekan rokmi získal. 

Z medicínskych odvetví sa Š. Klubert s osobitnou záľubou 
venoval najmä psychológii. Svoju prirodzenú rozvážnu povahu 
veľmi účinne skĺbil s bohatými vedomosťami z psychológie a 
ďalších lekárskych disciplín. Aj po rokoch si pamätníci s úprimným 
obdivom spomínajú, ako vedel ich pán dekan poradiť človeku v 
beznádejnej situácii. Nepotreboval zvyšovať hlas, dávať najavo 
negatívne emócie, lebo mal dar prirodzenej autority. Nikdy sa 
nevyvyšoval nad človeka, ale dokázal sa skloniť ku každému svoj-
mu farníkovi, ktorého trápili veľké súženia. 

Keď nadobudol aspoň čiastočnú istotu, že jeho dekanská misia v 
Levoči potrvá niekoľko rokov, začal si robiť plány a zámery do budú-
cna a jednoznačne v prospech zveľadenia farnosti. Od začiatku vedel, 
aký kľúčový význam má nielen pre mesto, ale pre celé Slovensko Ch-
rám sv. Jakuba. Preto od prvých rokov svojho 33-ročného levočského 
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účinkovania venoval tomuto sakrálnemu klenotu každodennú pozo-
rnosť. Okrem chrámu veľmi precízne dokumentoval stav ďalších cirk-
evných objektov, aby mal poruke presvedčivé argumenty počas roko-
vaní s kompetentnými inštitúciami.  

Štefan Klubert vniesol do Levoče nového ducha. Farnosť od-
razu ožila. Veriaci spoznali múdreho, prívetivého a najmä obet-
avého kňaza, ktorý svoje povolanie každý deň zasväcoval Bohu a 
Božej Matke. Levočský dekan si získal srdcia veriacich i neveriacich 
vysokou mierou tolerancie a pochopenia pre ľudské slabosti, obča-
sné zlyhania. Nikdy nezľahčoval vinu hriešnika a ťarchu jeho po-
kleskov, ale nikoho nezatratil. Svoje celoživotné pastoračné a mr-
avné krédo vyjadril veľmi peknou a trefnou úvahou: 

Hlas sveta a hlas Boží predstavujú dnes ťažisko zápasu. Kdesi upro-
stred je kňaz. Počúva jedno i druhé. Ak kňaz už raz počul Boží hlas, ktorý 
ho vyzval do služby, má aj tento raz dať prednosť Božej výzve. Božia 
výzva – to je záchrana, to je liek, to je atmosféra dýchajúca večnosťou.52 

Spolu s Chrámom sv. Jakuba považoval za ďalšie životne 
dôležité miesto pre farnosť, diecézu, Slovensko, ba i zahraničie 
Mariánsku horu v Levoči. Od prvej púte, ktorú ako levočský dekan 
zorganizoval, pochopil, že práve toto posvätné miesto bude dlho-
ročným predmetom vyčerpávajúcich sporov, ba dokonca bojov s 
vládnucou štátostranou. Žiaľ, reálny vývin v nasledujúcich rokoch 
predčil aj tie najpochmúrnejšie predstavy levočského dekana. 

Štefan Klubert si mohol dopriať aspoň kratučké nadýchnutie 
a načerpať štipku optimizmu počas rokov dubčekovského odmäku. 
Vtedy sa mu podarilo opraviť kostol na Mariánskej hore zvonku a 
vymaľovať jeho interiér. V týchto vynovených priestoroch túžil po 
prvýkrát privítať biskupa Andreja Grutku, biskupa z Gary v USA, 
pôvodom Slováka, rodáka zo Spišskej Starej Vsi, ktorý mal v roku 
1968 slúžiť hlavnú odpustovú sv. omšu na Mariánskej hore. Od čias 
uväznenia spišského biskupa Jána Vojtaššáka mal byť tento rodák 
prvým biskupom, ktorý by sa bol prihovoril zástupu pútnikov. Bi-
skup Andrej Grutka mal udelený štátny súhlas na výkon svojej pa-
storačnej návštevy, jeho meno bolo aj na plagátoch o púti, ale z ne-
známych príčin na odpust neprišiel. S najväčšou pr-

                                                 
52 Klubert Š.: Sekularizmus v kňazskom účinkovaní. Rukopis, s. 84. 
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avdepodobnosťou zasiahlo ministerstvo zahraničných vecí a zmari-
lo udelenie vstupných víz A. Grutkovi53. Božia spravodlivosť síce 
nezaúradovala ihneď, ale po 23 rokoch zasiahla veľmi účinne. Bi-
skup Andrej Grutka koncelebroval sv. omšu na Mariánskej hore 
spolu s kardinálmi J. Tomkom a J. Ch. Korcom a ďalšími biskupmi. 

Krátke obdobie aspoň čiastočnej politickej i spoločenskej slo-
body a rehabilitácie Cirkvi skončilo nástupom normalizátorského 
vedenia strany a štátu na čele s Gustávom Husákom. Nič zo skr-
omných výdobytkov, ktoré Cirkev dosiahla v období dubčekovskej 
vlády, nová moc neponechala v platnosti. Naopak: represívny tlak 
na náboženstvo, vierovyznania, cirkevnú hierarchiu, kňazov, reh-
oľníkov a laický apoštolát nadobudol mimoriadne agresívne formy.  

Kapitulnému vikárovi Dr. Jozefovi Ligošovi dokonca v roku 
1973 zakázali účasť na levočskej púti, hoci bol v tom čase ordin-
árom Spišskej diecézy so štátnym súhlasom platným pre celé úze-
mie diecézy54. Tento nekorektný, až hanebný postup straníckych a 
štátnych orgánov voči kapitulnému vikárovi doviedol až do absur-
dného štádia krajský tajomník pre veci cirkevné KNV v Košiciach 
Michal Sičák. Z vlastnej iniciatívy a nad rámec svojich úradných 
kompetencií nariadil spíliť elektrické stĺpy na Mariánskej hore. Išlo 
o stĺpy osvetlenia aleje vedúcej k bazilike. Na levočskej hore zde-
molovali oltár pred bazilikou a prístrešok na podávanie sv. prijí-
mania. Demolačné práce vykonal Okresný stavebný podnik zo Spi-
šskej Novej Vsi, ktorý naúčtoval Farskému úradu v Levoči 9700 
Kčs55. Štefan Klubert síce prežil vyšetrovačku i väznenie začiatkom 
päťdesiatych rokov, ale toľká arogancia štátnej moci bola prisilnou 
kávou aj na jeho pevný charakter. Občas sa dôverných priateľov so 
smútkom v hlase pýtal, kde sa tento národ a táto vlasť rúti.  

Zvolenie pápeža Jána Pavla II. roku 1978 bolo ozajstným balza-
mom na dušu levočského dekana. Kvôli vtedajším politickým pome-
rom nemohol dúfať v osobné stretnutia so Svätým Otcom v Ríme a už 
                                                 

53 Dlugoš, F.: Dejiny Mariánskej hory v Levoči 1247 – 1995. Levoča: Polypress, 
2000, s. 133–134.  

54 Dlugoš, F.: Dejiny Mariánskej hory v Levoči 1247 – 1995. Levoča: Polypress, 
2000, s. 142.  

55 Archív farského úradu v Levoči: Peňažný denník, faktúra za odpálenie stĺpov a 
rozpálenie oltára na Mariánskej hore. 
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vôbec nie pomýšľať na apoštolskú návštevu Jána Pavla II. v Levoči. So 
zadosťučinením a veľmi pozorne sledoval apoštolskú cestu pápeža 
Jána Pavla II. v Poľsku v Nowom Targu roku 1979. 

Štefanovi Klubertovi nerobilo problémy poctivo vyšliapať na 
Mariánsku horu po aleji. Mal čas na tiché rozjímanie aj na zvizi-
tovanie stavu kaplniek lemujúcich túto cestu. Päť kaplniek okolo 
cesty na Mariánsku dal postaviť levočský farár Pavol Still v rokoch 
1861 – 186656. Tieto malé kaplnky zdobia sochy znázorňujúce výj-
avy zo života Panny Márie: Zvestovanie Pána, Svätá Anna, Panna 
Mária s dieťaťom, Nepoškvrnené počatie Panny Márie a Sedembolestná 
Panna Mária. V historii domus levočského farára Štefana Kluberta z 
roku 1960 sa uvádza, že v letných mesiacoch zrejme nejakí chuli-
gáni poškodili kaplnky smerom na Mariánsku horu a kríž na Haj-
duku. Verejná bezpečnosť páchateľov nevypátrala. Kaplnky neskôr 
veriaci obetavo opravili, aby poškodené kaplnky nepohoršovali 
pútnikov57.  

V dlhoročnej starostlivosti Štefana Kluberta o päť vzácnych 
historických kaplniek pokračoval jeho nástupca František Dlugoš. 
Veľmi pekným zavŕšením tejto úcty bolo rozhodnutie Mestského 
zastupiteľstva v Levoči. Poslanci prijali návrh MUDr. Petra Jese-
ňáka, aby táto aleja niesla meno najväčšieho pútnika v Levoči pá-
peža Jána Pavla II. Štefan Klubert sa nedožil pádu totalitného reži-
mu v bývalej ČSSR, ktorý ho veľmi ťažil, pre ktorý trpel vo väzení i 
na slobode. Nebol typom človeka, ktorý by vo svojej duši pestoval 
nenávisť voči komunistickej moci. Úprimne ho však bolelo, keď 
videl, koľko nezmyslov, krívd a ponížení pácha režim na deťoch, 
mládeži, rodinách a rodičoch. Osobitne ho trápilo perzekvovanie 
veriacich, ktorí nemohli slobodne prísť k svojej Božej Matke na le-
vočskú horu.  

Apoštolská návšteva pápeža Jána Pavla II. Levoči 3. júla 1995 
bola akoby symbolickým odčinením príkorí, čo musel Štefan Klu-
bert v dlhých rokoch neslobody znášať. Táto návšteva bola zároveň 

                                                 
56 Dlugoš, F.: …a do svätyne vedú kroky naše. 760 rokov Mariánskej hory v Levoči 

(1247 – 2007). Levoča: MTM, 2007, s. 108. 
57 Archív farského úradu Levoča: Klubert, Š.: Historia domus, 1953 – 1984, s. 24 – 25. 
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odmenou levočskému dekanovi za jeho osobnú statočnosť, s akou 
dokázal zorganizovať bez jediného prerušenia tridsaťtri pútí. 

Pápež Ján Pavol II. hneď v úvode svojej pontifikálnej sv. omše 
úprimne ocenil samotnú Mariánsku horu, ktorá bola dlhé storočia mie-
stom nádeje pre milióny veriacich. Zmienil sa o biskupovi Jánovi Voj-
taššákovi a jeho spolupracovníkoch v diecéze aj v levočskej farnosti. 
Čestné miesto v tomto menoslove patrilo aj Štefanovi Klubertovi. 

„Úprimne sa radujem, že spolu s vami môžem sláviť svätú omšu na 
tomto pútnickom mieste, ktoré bolo po stáročia miestom nádeje. Roky som 
bol v duchu s vami. Pri svojich cestách do Večného mesta Ríma ste mi 
veľakrát pripomínali: Svätý Otče, do Levoče. Teraz som tu a chcem spolu s 
vami ďakovať Bohu za dar našej Nebeskej Matky. Ona nás učí, že upl-
atňovanie pravej slobody je v poslušnosti Bohu. Len poslušnosť Bohu je 
naplnením ľudskej slobody. To platí aj pre nás”58. 

Štefan Klubert už mohol tieto slová počúvať iba v nad-
hviezdnej ríši svojho Pána, ktorý si ho povolal 31. mája 1986 a odv-
tedy dýcha atmosféru večnosti. Sila jeho charizmy a sila jeho diela 
sa však dnes chápe ako živé posolstvo v živote kňazov novej gen-
erácie i v živote dnešného človeka. Hoci nikdy netúžil po osobných 
poctách, po publicite a po verejnom honore, vďační nástupcovia v 
jeho kňazskom diele a farníci našli spôsob ako uctiť jeho pamiatku. 
Len málo veľkých osobností po svojej smrti má výsadu, že sú po 
nich pomenované námestia, ulice, školy, nemocnice, či iné budovy 
a zariadenia. Po páde komunizmu poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Levoči si uctili dve veľké osobnosti, po ktorých pome-
novali dve námestia. Jedno, v centre mesta, nesie názov po Maj-
strovi Pavlovi z Levoče a druhé, za hradbami mesta, po Štefanovi 
Klubertovi – Námestie Štefana Kluberta59. Aj táto skutočnosť je 
veľmi výrečná a hovorí o týchto dvoch velikánoch umenia. Prvého, 
ktorý vzácne dielo, uložené v Chráme sv. Jakuba, vytvoril, a dru-
hého, ktorý sa o toto vzácne dielo dlhé roky staral a chránil, aby 

                                                 
58 Dlugoš F.: Pápež Ján Pavol II. a Levoča. Levoča: Polypress, 2001, s. 40. 
59 Dlugoš F.: Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí. Levoča: Polypress, 

2000, s. 136. 
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zostalo odkazom lásky k umeniu, ku kultúre i k viere pre budúce 
generácie60. 

Štefan Klubert zostáva v pamätiach ako kňaz a teológ výn-
imočne spätý s medicínou. Do tejto vedy vniesol ozajstného kre-
sťanského ducha, postuláty mravnosti a úcty k trpiacemu človeku. 
Bolo preto svojím spôsobom zákonité, že keď vznikala cirkevná 
stredná zdravotná škola v Levoči, dostala čestné pomenovanie prá-
ve po Štefanovi Klubertovi. Sila charizmy levočského dekana, mi-
moriadne hodnotný kultúrny testament jeho literárneho, publicis-
tického i teologického diela je stále aktuálnym posolstvom dneš-
ným kňazom i kresťanom. Po Štefanovi Klubertovi je pomenované 
jedno z levočských námestí. Poslanci Mestského zastupiteľstva v 
Levoči v novembri 2009 jednohlasne odsúhlasili udelenie čestného 
občianstva Štefanovi Klubertovi in memoriam. Slávnostný obrad 
udeľovania a preberania tejto pocty sa odohral počas medzinár-
odnej konferencie 17. novembra 200961.  

V januárovom vydaní Levočského informačného mesačníka 
2010 bol uverejnený text, v ktorom sa súčasné zastupiteľstvo a ve-
denie mesta za svojich predchodcov ospravedlňuje Štefanovi Klu-
bertovi a jeho príbuzným za všetky príkoria totalitného politického 
režimu. Znenie tohto vyhlásenia odsúhlasili levočskí poslanci na 
svojom zasadaní 11. novembra 2009. „Mesto Levoča vyjadruje úprimné 
ospravedlnenie príbuzným zosnulého Štefana Kluberta za príkoria, ktoré jemu 
a jeho rodine spôsobilo vedenie mesta v spolupráci so straníckymi a ostatnými 
represívnymi zložkami v období komunistického režimu počas jeho pôsobenia v 
našom meste”62. 

 
Abstrakt 
Témou tejto štúdie je biografický, dušpastiersky a duchovno-

filozofický profil osobnosti Štefana Kluberta, bývalého levočského 
dekana a farára. Bol to kňaz, ktorý v mnohých rozmeroch aj kon-
textoch presiahol svoju dobu, v ktorej účinkoval. Autor rekapituluje 
                                                 

60 Dlugoš F.: Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí. Levoča: Polypress, 
2000, s. 137. 

61 Dlugoš F.: Štefan Klubert (1919 – 1986), kňaz, vzdelanec a zveľaďovateľ kultúrn-
eho bohatstva. Levoča: MTM, 2009, s. 247. 

62 Dlugoš F.: Kňazi pôsobiaci v Levoči v 20. a 21. storočí. Levoča: MTM, 2013, s. 178.  
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najpod-statnejšie udalosti zo života Š. Kluberta a túto rovinu obo-
hacuje o mimoriadne charizmy Ducha Svätého, ktorými dlhoročný 
levočský dekan výrazne pozitívne ovplyvnil duchovný a nábožen-
ský život celého Spiša, ale celého Slovenska. 
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Jozef Dronzek (KU) 

 
Will responsibility become one of the next cardinal virtues? 

 
I will start with one of the questions which was addressed to 

Saint Thomas, to his theological and philosophical system: 
I started to study that introduction and I crashed on a huge prob-

lem. My scholastically- philosophical, literary thinking was not able to 
accept his texts. The texts were very difficult, full of affirmations and quo-
tations. I was struggling with a tangle of conceptions quite long time and 
I was not able to identify his area. After my exam I sad to my professor 
that more important than an exam result is my new perception of the 
world, which I achieved during my study of Thomism1. 

Try to guess, whose these words are: 
I hope that the second quotation will navigate you to his au-

thor. The similar testimony about fascination from Thomism is in-
cluded in the letter which was sent from Rome to Krakow. We can 
read: Whole philosophical system of Thomism and St. Thomas is 
something beautiful , glorifying but it is soaked with excellence 
coming from simplicity. It seems to me that this system does not 
need too many words. The less words the more you can go into 
depth2. Yes, it is the quotation of Karol Wojtyla, John Paul II. 

We are trying to introduce St. Thomas. It is not easy. On 7th 
March 2014 it was 740 years when St. Thomas died during his journey 
to council in Lyon. (He died in l274 in the monastery in Fossa Nova.) 
He was one of the greatest Christian ideologists of the West because his 
thinking and his work were influencing and giving the basis for many 
generations of philosophers. In spite of this, knowledge about St. Tho-
mas is concentrated into several readings. We can find them in the 
books for the secondary schools – probably that he was very corpulent, 
he needed cut hole in the table, he was “naïve” and he tried to prove 
the existence of God. From time to time some of the intellectuals refer to 

                                                 
1 Comp. Galarowicz J.: Czlowiek jest osoba, Wydawnictwo Naukowe PAT, 

Krakow 1994. pg. 34 
2 Tamże 
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his ideas. Usually those ones who do not know too much about the 
Christianity and that is why he could illustrate that the Christianity is 
(not) useful. 

Can we leave such an important personality without notic-
ing? Shouldn’t we introduce this person to the current world as the 
genius with a huge inner feeling for the definition of LOGOS in the 
theological area and the definition of ETHOS from the view of phi-
losophy? I think it is clear for us. In the area of ETHOS , which is 
science about the way of human life and has the wide anthropo-
logical dimension, his ideas are very current. These ideas are con-
centrated and identified as the ethical system of Saint Thomas. 

This system has these principles: 
- the principle about immanental aim of the human life.  
The principles which are clearly connected with the human 

life are concerned in this principle; that is the affirmation of the 
human existence. (It is not true that the Christianity, the theory of 
St. Thomas about life, says that a person should not be interested in 
the life on the earth but he should be interested in the heaven. It is 
wrong that he should not be interested in his life on the earth be-
cause he will be rewarded in the heaven.) No, St. Thomas clearly 
says in his affirmation: The happiness on the earth and good life of 
the people can not be apathic for them even if they are Christians. 

- the affirmation of the existence of the good . The most im-
portant good of people is the good of the human life it means it is 
the principle of Humanism. The false good ( the false love, the false 
interest and the false knowledge) can not be the objective good. The 
good exists even in the world. The good that exists in the world 
needs to contain the dimension of the perfectionism, that means 
that it is supposed to improve people. 

- the good that is for people contains the dimension of the-
ism because it signifies in the desire for God as the last aim of hu-
man existence3. 

Aren’t these theses topical? I think these ideas are very close 
and valid these days. When we are talking about the first principle 
about the affirmation and the last one about the theism, we can im-

                                                 
3 Comp. Dronzek, J.: Etika – Všeobecné normy. K – Print – Trebišov 2005, pg. 38. 
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prove the view on St. Thomas by means of the view on his theory 
about the virtues. It means to do the good deeds based on the abili-
ties of the human will. Saint Thomas knows seven basic virtues 
which are divided into two groups: the divine virtues(faith, hope, 
love) and the ethical or the cardinal virtues (carefulness, justice, 
courage and moderateness). 

I was thinking: How would Thomas identify the virtues these 
days? Would they be the same or would he add some more? I think he 
would add some more. He should probably add RESPONSIBILITY. If 
he wrote about this virtue individually or he concerned it to the care-
fulness or to the justice, he would write about it a lot. Why? Because it 
is the actual problem of the world. Let us take it this way: 

About responsibility of the modern (old fashioned) human 
The answer :”I know unless you are asking” belongs to the one of 

very interesting phenomenon in the history of the European ideology. 
Nowadays we could transform this sentence like that: “I know but just 
for myself. So you do not have to be interested in the fact if I know or I 
do not know”. No, this sentence is not made-up. This answer is known 
from the history of European thinking and it can be seen in Laxism, in 
lack of the interest in the problems around us or in the personal atti-
tude. Currently we can see the trend in the world which has a lack of 
ability to accept responsibility. 

The psychologist Petronela Clarkson says about responsibil-
ity: Irresponsibility is connected with the person who is active in 
the situation in which somebody needs help and this person is not 
willing to help. The irresponsible person is that one who is the wit-
ness of the racism, jokes and he is quiet. The irresponsible person is 
that one who allows to the friend to drive the car when he is drunk. 
The irresponsible state is that state which does not want to confess 
its participation on the global warming. Irresponsibility means 
when a person see injustice, harming and he is quiet. Can’t we talk 
about the quotation: “I know but I do not tell, I know but just for 
myself, I do not care?” It is irresponsibility. How can we define the 
relationship of the philosophy and this theme? 

It is generally known that this quotation was firstly found in 
the book of Saint Augustine: “The Confession” where he says about 
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time and temporality4. In the philosophy this sentence has the 
meaning of the answer when the person is supposed to answer the 
question which is connected with intuitive knowledge. 

For example: How does water taste? Why are you laughing? 
Why do you think the rose is beautiful? If we want to answer these 
questions we have another possibility. We do not have to answer 
but we can offer somebody a glass of water to persuade him or of-
fer the rose to see it. Is it unusual? Sure, it is. I am sure we can use 
this theory to contemplate responsibility. We must smell responsi-
bility or taste it to let it pass around us as the smell of the rose. Re-
sponsibility is very difficult term for the explanation but also diffi-
cult for the practical use5. 

On the other side there is a tendency to include responsibility 
to the cardinal virtues. This is the academic, philosophical-
theological-ethical effort. I think that nowadays we would find 
some people who would live somewhere in the isolated place 
without the chaos of the huge cities for whom the term RESPONSI-
BILITY is usual term and we (modern people) would call them the 
moral people. They would not need any lecture on ethics, philoso-
phy or lecture on responsibility. 

Then we could ask: Would the academic education open the 
eyes of people wider to be more responsible? Would we use the 
empirical knowledge for the explanation of responsibility based on 
the idea: if you want to know, try it? Is it necessary to taste sugar if 
I want to know substance of sugar? Would it be necessary? It 
would not. In the lives of the people mentioned above is the re-
sponsibility something usual . It doesn’t on the education of Euro-
peans with the highest degrees who attend universities in the 
whole world. They do not need to explain the term RESPONSIBIL-
ITY, they do not need to know that this term includes the moral 
and ethical principles based on the common law, which we can 

                                                 
4 Comp. Lane, T.: Dějiny křesťanského myšlení, Návrat domú, Praha 1996. pg.50. 
5 Comp. Olšovský, J.: Slovník filosofických pojmú současnosti, Akademia, 

Český Těšín. 2. edition 2005, pg. 137. Responsibility is defined as a moral 
attribute flowing from conscience , in which we are detached to our last deeds, 
present deeds, which are make us responsible for future deeds.  
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identify according to intellect. They knew and know indirectly that 
it is the description of the high-principled style of life which is rea-
sonable and practical. I am very pleased that these people still exist. 
The great Pascal said about these people: They do not need any 
reasonable arguments they just believe. They have inner ability of 
holiness. They agree with that what is said about our religion. They 
feel that they were created by God6. In this context it is not difficult 
to answer the question: What is responsibility? 

The complication appears when we connect the term respon-
sibility and the term guilty. (I do not like the word “guilty” because 
I do not like it but I mentioned it from the lectures on law of profes-
sor of Michal Marek. His lectures were excellent). 

This term is very useful for the understanding the term RE-
SPONSIBILITY. I would make an agreement with the person on the 
platform of this conversation, for example when we are solving this 
problem: The man was drunk and he ran over the pedestrian. Eve-
rybody would say: He is guilty. He should not have drunk, he 
should not have driven a car. 

But what do you think about another example? Somebody 
had an epileptic fit. He fell down but when he was falling he seri-
ously injured the child who later died. It would be difficult to ex-
plain it to somebody who does not know habitual difficulties of the 
human deed. The man who ran the pedestrian should not drink but 
it is impossible to avoid an epileptic fit. Can you see the difference? 
Sure, you can. It is very difficult to explain to the ordinary person 
that the schizophrenic is not guilty that he did not do anything. An 
ordinary man would say: He is guilty. This attitude is understand-
able for non-understanding of the circumstance or the difficulty to 
identify: the level of the illness of determined person. The defini-
tion of the term RESPONSIBILITY as it is understood by philoso-
phical ethics, can not be any problem for us.  

The human deed is sanctioned if it is done as a result of the 
human will and intellect, without any inner or external difficulties 
and it can be judged or rewarded. From the point of the view of 
Ethics, the sanction is not only the punishment but it can also be the 

                                                 
6 Comp. Pascal, B.: Myšlienky, Chronos, Bratislava 1995, B. 286.pg. 140. 
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reward. It means that we can distinguish positive and negative 
sanction and then the human being is responsible7. 

 
Kant’s Responsibility 
There is no problem to describe what is responsibility and 

what it rests in. Talking about this view we can refer to the univer-
sal key which is the third Kant’s antinomy of the clear sense. In line 
with its context responsibility is subject to the activity which flows 
from the causality of freedom. The human deeds which are the ef-
fect of the determined causality are not connected with responsibil-
ity. This separation has always only the frame dimension. Because 
if we can imagine ourselves only as a flesh which is expressed by 
deeds which are the results of the determined reasons (example of 
epilepsy) then we can not identify freedom of the person. In this 
meaning we are always finding the level of responsibility of the 
person or society in which a person is brought up and we can also 
say the level of responsibility of medicine which has not find the 
way of the cure disease yet. This was the meaning of the known 
sentence from The Criticism of the Clear sense which was written on 
the gravestone of Kant: “The starlight above me and moral princi-
ple inside me.” 

For him the heaven was not only the transcendental space 
which is spread above us but the heaven meant the allegory of the 
each activity which was the consequence of the natural principle, 
that is the consequence of the determined mechanism which can 
sometimes use our flesh or our psychic. On the other side the moral 
principle in us is the highest form of the free act which is according 
to the human sense defined by the term of the categorical impera-
tive . It is the theory of Kant. 

The level of responsibility is in both cases obvious. 
The philosophy of the Enlightenment was in the situation 

which flowed from persuasion that causality of the free reasonable 
or unreasonable act stands against the universal mechanical model 
of the determination (especially in the expressions of the nature). 
The first one is subject to responsibility in the aspect of the law: 

                                                 
7 Comp. DronzekK, J.: Etika – Všeobecné normy. K – Print – Trebišov 2005, pg. 56. 
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moral, political and jurisdictional. (In the conception of the enlight-
enment the nation can be guilty because it is the subject of the free 
act and it means it can be condemned). 

This practical philosophy was based on that phenomenon but 
in 19th century it started to loose its topicality. The principles of 
“this mechanism” are not able to explain the complexity of the hu-
man life, human deeds or principles of nature. In this case one of 
the paragraphs of the anatomy lost its meaning. It is determinism. 
Subsequently the conception of the causality of the free act got in-
volved in an argument with “the mechanical conception”, with that 
conception which was preferred by philosophy of the enlighten-
ment. The world of the nature and the world of the freedom were 
split up. The situation in which was current philosophy, especially 
the ethical philosophy, philosophy of the law, the philosophy of 
politics would have indicated such an improvement as absurd. All 
the legal disciplines lean against the criterion of the differentiation 
of the deeds which are free or not free, that is determined ones. 
Only those ones are meaningful which are free and connected with 
responsibility. If the differentiation ,whether the human deed free 
or if it is not free, it has more practical than theoretical meaning. 
The term RESPONSIBILITY preserved its historical meaning in the 
present times despite the fact that we have a feeling it is on the 
level of the practical law, pragmatism, which flows from that what 
is fashionable in the world and not from that what is important in 
the practical life. It seems that many governments of the countries 
subject to this trend. Somebody would say that this is the responsi-
bility of population. It would be good to discuss it later. So, another 
question can appear. The question of E Levinas. The view on the 
injured person will not prevent somebody else not to be hound. But 
the truth is that the ethic truth is common for all8. Can the person 
be responsible for that? I think he can be responsible because a lack 
of healthy conscience is not the reason for the negation of the re-
sponsibility by the fact that harming has the social character and 
dimension, not only subjective for the person who is its author. 

 

                                                 
8 Comp. Lévinas, E.: Etika a nekonečno. Oikoymenh – Praha 1994, pg. 188. 
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Responsibility and “socio” 
Responsibility can be only the subjective matter therefore the 

trend flowing from the introductory question is currently very 
dangerous which can cause the negative consequences in the life of 
the society. According to the definition of the Levinas the person is 
not able to judge himself even if he has his own conscience. He 
means the conscience which is defined as the conscience which is 
wrong in ethics and moral. He can not feel the conscience which is 
supposed to be the imperative judgement about his deed. It does 
not mean that such a person should not be responsible for his 
deeds. The effort to connect the conscience and the responsibility is 
making the question: Can we do that? Is it the right way? The ex-
planation of this question is possible in the connection with the 
term ethos. Ethos is formed by many influences and factors, by the 
human sense in the human society. If we are in the situation when 
we are forced to do something and we have not good starting posi-
tion then we are required to use the dimension of the ethics and 
accept the advice. The mightiness includes the power and the right 
of the decision but it also has the high level of the responsibility. 
The higher mightiness the bigger responsibility for the decision and 
deed which should be good and advantageous from the position of 
ethic. Wrong deeds and decisions can influence the future of the 
other people. Can it decrease the unconscionability of the personal 
responsibility of the subject who acts and makes decisions? No, it 
can not. It is quite understandable from the position of the ethos. 

From this point of view we can talk about responsibility for 
ourselves and responsibility for others in spite of the fact what kind 
of responsibility we accept. The answer is connected with the pos-
sibility to answer the question: What is the fundament of freedom. 
Can we be satisfied with the answer: freedom is connected with the 
responsibility? Will we incline to the statement that freedom is be-
fore the responsibility? The first statement is obvious for the repre-
sentatives of Thomism and the second statement is obvious for the 
representatives claiming the total expressions of the freedom. J. M. 
Bochenski says about the attitudes claiming freedom without re-
sponsibility: The opinion that the real freedom rests in the respon-
sibility without any moral principles is known in the world. This is 
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just a superstition, because the moral principles are not the author-
ity of somebody else but the moral principles are rules which are 
accepted by a person because he understands their competence9. 

I will not discuss this matter because it is clearly identified for 
me. Responsibility is connected with the human society. Let us talk 
about responsibility one more time. In the methaphysical perspec-
tive, responsibility is the secondary phenomenon linked to freedom 
, act and deeds, which do not flow from the causality of the free-
dom, which are not connected with responsibility. It is truth that 
responsibility is understood differently in the practical ethics than 
in the other disciplines10. The practical sciences do not request the 
thorough and specific definitions of the circumstances and mecha-
nism, which is connected with the human deeds. Can we talk about 
responsibility of the person if we do not know if his acting flows 
from freedom? This problem does not appear in the ordinary situa-
tions but it appears when a posteriori, or on the basis of the general 
evidence , or psychological researches – the human deeds can al-
ways be judged from the position of responsibility. 

 
Conclusion 
It seems that according to the thesis mentioned above we 

should not arrange the phenomenon “responsibility” to the posi-
tion of the primary phenomenon linked to the responsibility. It 
would be good to classify responsibility as the category which is 
based on freedom of human act and freedom of the practical side of 
the deeds. That is why I leave this topic open. We, people of the 
modern age, often want to be authentic. To be the authentic person 
means to be the responsible person, responsible for ourselves be-
fore us but also responsible for others and before others. Responsi-
bility is the space of the gift and love of each person, which can 
open for everyday reality of its own existence thanks to love. So we 
can accept the dimension of freedom and responsibility about which the 
philosophy of Thomism says that it is the greatest gift of God The Creator 

                                                 
9 Comp. Bochenski, J.M.: Slovník filozofických povier. Aeterna, Praha 1993, 3. 

edition, pg. 120. 
10 Comp. Galarowicz, J.: Ukryty blask dobra. Krakow 1998, pg. 198. 
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or we will accept the idea of absolute determinism which has a lack of free-
dom and responsibility. In the second case we are just spiritless toys which 
do not live it means they have no responsibility. In spite of the fact that 
freedom is preached, the dimension of responsibility is missing.  

We connected the ideas of St. Thomas and modern world which 
has lack of responsibility but also the world which desires to renew and 
return responsibility to the life. Will responsibility become one of the 
cardinal virtues? The future will show. I think Saint Thomas would 
have prefered this effort. That is the reason why I dedicated him these 
words today. We will finish the narration about him and about his life 
with the pray which was written by himself. It will be his pray. (I have 
chosen the text about responsibility). 

Lord, give me the vigilant heart not to be moved away by any 
thought. 

Lord, give me the noble heart not to be humiliated by any foul 
feeling. 

Lord, give me the direct heart which can not be diverted from 
the way by double sense. 

Lord, give me the hard heart not to be broken by any inconven-
ience. 

Lord, give me the heart free from passion. 
Lord, give me intellect which will know you, wisdom which 

will find You, the life lived with responsibility which You like. 
Lord, give me the trust that You will make me Yours. 
 

Summary 
The everyday experience (empirical or intellectual) opens the 

view of the current world which is loosing responsibility. However 
it is not modern phenomenon (its roots appeared in ancient and 
medieval philosophy, it was spread in the Enlightenment), it is sig-
nificantly seen today. The problem of responsibility also appears in 
the verbal communication, where we can hear this statement: “I 
know but I will not say”. The problem of responsibility is con-
nected with the ethical level of the human life, in which the human 
deed done willingly and with deliberation and its imputability ap-
pears. The discussion about the level of imputability is not simple 
because if we want to identify the imputability and responsibility 
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which is connected with it, the phenomenon of the difficulties of 
the human deeds appears. However this question is opened it is 
always valid: The human deed done willingly is always connected 
with responsibility. 
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Magdalena Jankowska (UWM) 

 
Upadek autorytetu ojca pracocholika 

 
„Praca wyróżnia człowieka wśród reszty stworzeń –  

tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje,  
wypełniając równocześnie pracą swoje bytowanie na ziemi.” 

Jan Paweł II 
 

1. Ewaluacja pojęcia „praca” na przestrzeni wieków  
Problemy ekonomiczne, z jakimi boryka się obecnie cała Eu-

ropa1 przekładają się również na poszczególne kraje, społeczeń-
stwa, a w największym zawężeniu na rodzinę. Wobec wielu czyn-
ników, które bezpośrednio wpłynęły na zmiany w pojmowaniu 
pojęcia „praca”, uległo ono na przestrzeni dziejów zasadniczym 
zmianom. Grecki filozof Arystoteles uważał, że osoby wykonujące 
pracę fizyczną „niewolnicy” są własnością swoich panów i jako 
tacy nie mogą mieć żadnych praw2. W starożytności praca nie była 
zajęciem chwalebnym3. Pracować przystało więźniom, najemnikom 
i niewolnikom, gdyż był to wysiłek ludzki włożony w wytworzenie 
jakiegoś dobra4.  

Praca jest celową działalnością człowieka zmierzającą do wy-
tworzenia dóbr materialnych, ale także kulturowych. Praca jest 
podstawą rozwoju i warunkiem istnienia społeczeństwa5. Pojęcie 
ulega dalszym przekształceniom ze względu na rewolucję nauko-
wą i wkroczenie w epokę nowych technologii. Cezary Guerreschi 
dostrzega psychospołeczny aspekt pracy, a pracownik stał się 

                                                 
1 W. Samoczyński., Czy uda się zażegnać kryzys w Europie?, 

www.polityka.pl (dostęp 27.10.2011 r.) 
2J. Fronczak (red.)., Encyklopedia historii świata dla całej rodziny, Reader’s 

Digest Przegląd, Warszawa 2001, s.413. 
3 C. Guerreschi., Nowe uzależnienia, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005, s. 119 
4 Popularna Encyklopedia Powszechna, t. 3, Oficyna Wydawnicza Fogra, 

Kraków 1994, s. 279. 
5 Encyklopedia Popularna PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-

szawa 1991, s. 679. 
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przede wszystkim człowiekiem6. Kazimierz Czarnecki uważa, że „za-
wodowa praca człowieka dorosłego jest zespołem wyuczonych czyn-
ności, stale powtarzanych, stanowiących podstawę utrzymania siebie i 
rodziny oraz przynosząca produkt społecznie użyteczny”7. „Współcze-
śnie praca wiąże się z wysiłkiem fizycznym i umysłowym zmierzają-
cym do osiągnięcia celu, którym może być powstanie przedmiotu ma-
terialnego, usługi lub dzieła artystycznego. Jest środkiem, dzięki któ-
remu człowiek może zdobyć niezależność ekonomiczną i zintegrować 
się ze społeczeństwem”8.  

Rozwój europejskich społeczeństw konsumpcyjnych rozpoczął 
się po II Wojnie Światowej. Wówczas pojawił się rynek masowy i na-
stąpił gwałtowny wzrost siły nabywczej klasy robotniczej. Rewolucja 
dotycząca konsumpcji nastąpiła wraz ze wzrostem masowej produkcji i 
kultury. W ten sposób dobra konsumpcyjne zaczęły być dostępne dla 
przeciętnych obywateli. W Europie rozwojowi społeczeństwa kon-
sumpcyjnego sprzyjały zmiany w strukturze społecznej w latach pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Ich skutkiem było 
zmniejszenie różnic klasowych, pluralizm stylów życia oraz daleko 
idące zmiany we wzorach konsumpcji9. Członkowie społeczeństwa 
konsumpcyjnego narzucają sobie zawrotne tempo życia. Pracują coraz 
więcej w celu zgromadzenia większych dóbr. „Jednostka ma skłonność 
do określania samej siebie na podstawie tego, co robi, a nie na podsta-
wie tego, kim jest”10, czyli przyczynia się do samorealizacji. Natomiast 
poczucie zagrożenia utratą pracy powoduje dezorientację oraz dezor-
ganizację życia. „Funkcje pracy ulegają wypaczeniom. Wypełnianie 

                                                 
6 C. Guerreschi., Nowe…., s. 120. 
7 K. Czarnecki., Psychologia zawodowej pracy człowieka, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu Sosnowiec 2006, s.40. 
8 A. Sirdak., Cykl – Zaburzenia psychiczne. Zespół wypalenia zawodowego. 

Psychospołeczne uwarunkowania. 
http://www.antidotum.wodzislaw.pl/Nr21/ZE%20SWIATA%20NAUKI.5.htm 
(15.02.2012 r.). 

9 H. Siegrist., Konsum, Kultur und Gesellschaft im modernen Europa [w:] H. 
Siegrist., H. Kaelble., J. Kock. (red.), Europaische Konsumgeschichte, Verlag Cam-
pus, Frankfurt/M. 1998, s. 29-31, za: F. Bylok., Konsumpcja w Polsce i jej przemiany 
w okresie transformacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 
2005,s. 63-64. 

10 C. Guerreschi., Nowe…, s.121. 
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obowiązków zawodowych przybiera często postać uzależnienia okre-
ślanego mianem pracoholizmu”11.  

 
2. Praca – uzależnieniem 
Międzynarodowa literatura przedmiotu mianem pracoholizmu 

określa zaburzenia obsesyjno - komplusyjne. Przejawiają się one w 
przymuszaniu siebie do pracy i braku kontroli nad nawykami z nią 
związanymi oraz nadmiernym zaangażowaniem w pracę, aż do zanie-
dbywania innych ważnych czynności życiowych12. Po raz pierwszy 
terminu pracoholizm użył Wayne Oates na stronach opowieści o sobie, 
próbując rozbawić czytelnika pojęciem wewnętrznego przymusu pra-
cy13. W uzależnieniu od pracy występuje dodatkowa stymulacja, graty-
fikacja tego stanu poprzez prestiż społeczny, awans zawodowy i spo-
łeczny, sukces oraz gratyfikację ekonomiczną.  

Pracoholikiem można stać się w każdym wieku. Zjawisko to mo-
że być związane z każdym zawodem. Zgodnie z tezą postawioną przez 
Lidię Mieścicką ilu jest uzależnionych tyle jest dróg wchodzenia w na-
łóg14. Według Barbary Kilinger15 pracoholikami w dużej mierze zostają 
osoby pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych tzn. z niewłaściwymi 
wzorcami zachowań i interakcji. Prowadzi to do powstania problemów 
natury psychicznej. W wielu wypadkach funkcjonowanie rodziny jest 
zakłócone przez nałóg. Może to być uzależnienie od substancji (alkoho-
lizm, narkomania, lekomania itp.) bądź uzależnienie behawioralne nie 
związane z działaniem substancji psychoaktywnych (uzależnienie od 
Internetu, uzależnienie od seksu, uzależnienie od telefonu komórko-
wego, pracoholizm, zakupoholizm) jak również obsesje na punkcie 
związków, perfekcjonizmu czy porządku. Dzieci mogą reagować od-

                                                 
11 E. Łuczak., Pracoholizm – droga do sukcesu czy zniewolenia? [w:] E. Łu-

czak. (red.),Nowe oblicza uzależnień, Olsztyn 2009, s. 151. 
12 B. E. Robinson., cyt. za: C. Guerreschi., Nowe uzależnienia, Wydawnictwo 

Salwator, Kraków 2005, s. 122. 
13 W. Oates., Confessions of a Workaholic, Nashville 1971, za: B. Kilinger., 

Pracoholicy. Szkoła Przetrwania., Wydawnictwo Rebis, Poznań 2007, s. 19. 
14 L. Mieścicka., Pracoholizm, Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia, 

Warszawa 2006, s. 20. 
15 B. Kilinger., Pracoholicy. Szkoła przetrwania., Wydawnictwo Rebis, Po-

znań 2007, s. 23. 
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rzuceniem takich wzorów lub stają się nałogowcami. W taki sposób 
wzorzec przechodzi z pokolenia na pokolenie. Dzieci nałogowców, 
które zostają pracoholikami nie zdają sobie sprawy, że praca jest narko-
tykiem. Uzależnienie od pracy jest jednym z najgroźniejszych nałogów, 
gdyż cieszy się dużym szacunkiem. Dodatkowo daje fałszywe poczu-
cie wartości władzy i kontroli.  

Pracoholizm zostaje zdiagnozowany, gdy jednostka staje się 
„niewolnikiem” pracy mimo ewidentnych szkód dla jednostki, jego 
rodziny oraz otoczenia. Przykładem może być pogorszenie stanu 
zdrowia pracoholika i jego najbliższych; rozpad więzi emocjonal-
nych w rodzinie. Dotyczy to nawet intymnej sfery życia ludzkie-
go16. Pracoholicy postrzegają otoczenie przez pryzmat władzy, 
kontroli, sukcesu i prestiżu, a praca jest najwyższą wartością. Pra-
coholizm podobnie do innych uzależnień od czynności jest choro-
bą. Uszkadza życie emocjonalne i fizyczne dotkniętej nią osoby. 
Podobnie do innych uzależnień powoduje również zmiany w sfe-
rze psychologicznej, rozwija się bardzo powoli obejmując kolejne 
obszary życia. Pozostaje złudzenie panowania nad sytuacją i 
usprawiedliwianie się nie przed rodziną czy znajomymi ale przede 
wszystkim przed sobą samym „pilny raport”; „konieczny wyjazd 
służbowy” itp. Dni wolne od pracy wywołują u osób nadmiernie 
zaangażowanych w pracę poczucie dyskomfortu i pustki, czasem 
nawet cierpienia. Bardzo często osoby te rezygnują z urlopu na 
rzecz swojej ulubionej czynności, która przynosi poczucie bezpie-
czeństwa i zadowolenia. Wynika to z natarczywego poszukiwania 
potwierdzenia własnej wartości17. Odmienny pogląd przedstawia 
Tomasz Witkowski18. Zauważa on dwie perspektywy pracoholi-
zmu jeden jest destrukcyjny dla pracoholika i wymaga terapii psy-
chologicznej natomiast drugi czyni pracoholika szczęśliwym19. 

                                                 
16 www.pomoc.lichen.pl/index.php?kategorie=37&sekcja=48&strony=143 

(15.02.2012). 
17 www.stop-uzaleznieniom.net (20.03.2012). 
18 T. Witkowski., Szczęśliwi pracoholicy, [w:] Niebieska Linia 2006 nr 5, s. 19. 
19 Tamże, s. 20. 
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W świecie pracoholicznego20 rodzica, gdzie jest miejsce na 
rodziny spacer budowanie relacji wewnątrzrodzinnych. Często jak 
wynika z dotychczasowych badań21 rodzina jest na drugim planie, 
a jej funkcjonowanie jest podporządkowane pracy zawodowej ojca. 

 
3. Rola społeczna ojciec 
Zbytnie zaabsorbowanie pracą prowadzi do powstania konflik-

tów w relacjach rodzinnych oraz do rozluźnienia spójności małżeń-
skiej22. W rodzinach ojców - pracoholików nie tylko brakuje równowa-
gi w kwestii odpowiedzialności obojga rodziców za wychowanie dzie-
ci. Obowiązuje w nich inna dynamika prowadząca do dysfunkcyjnego 
rodzicielstwa. Skrzywiony wzorzec: ojciec - pracoholik na peryferiach 
rodziny, a współmałżonek w samym jej centrum najbliżej dzieci – 
stwarza problemy emocjonalne i komunikacyjne, które później bardzo 
trudno pokonać, ponieważ pracoholizm skłania do rywalizacji i za-
zdrości. Powoduje to również zazdrość o bliskie kontakty współmał-
żonka z dziećmi. Ojciec i dziecko mogą zawierać tajne sojusze i wspól-
nie podrywać autorytet matki zajmującej centralne miejsce. W taki spo-
sób dochodzi do walki o władzę, która może spowodować rozpad ro-
dziny23. 

Ojciec - pracoholik zgodnie ze stereotypowym podziałem ról, 
bierze odpowiedzialność za finanse rodziny, jak również ekonomii 
podporządkowuje swoje życie, a dom, mieszkanie powoli staje się 
dla niego podobny do hotelu. Jest miejscem przeznaczonym do 

                                                 
20 B. Dudek., L. Golińska. (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i 

zagrożeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 21-29. 
21 L. Mieścicka., Pracoholizm, Warszawa 2006, s. 20 – 25; B. Kilinger., Praco-

holicy. Szkoła przetrwania., Wydawnictwo Rebis, Poznań 2007, s. 50-70; E. Łu-
czak., Pracoholizm – droga do sukcesu czy zniewolenia?, [w:] E. Łuczak. (red.), 
Nowe oblicza uzależnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, Olsztyn 2009, s. 151–153; A. Frąszczak., Pracoholizm [w:] Strykow-
ska M. (red.) Współczesne organizacje, wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psycholo-
giczna, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002 s. 211-234; N. Ogińska-
Bulik., Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość?, Engram Difin S.A., War-
szawa 2010, s. 31 – 35. 

22 B. Dudek., Pracoholizm – szkodliwy skutek nadmiernego zaangażowania 
w pracę, [w:] Medycyna Pracy 2008 nr 3, Łódź 2008, s. 253. 

23 B. Killinger., Pracoholicy. Szkoła przetrwania., Poznań 2007 s. 162-164. 
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uzupełnienia wartości odżywczych posiłkiem oraz regeneracji sił 
dzięki odpoczynkowi nocnemu. W takim razie kiedy znajduje czas 
na wypełnianie obowiązków rodzicielskich. Otóż ten czas, a wła-
ściwie jego brak jest rekompensowany dzięki licznym prezentom. 
Lidia Mieścicka24 podobnie jak Barbara Killinger25 zauważa, że mi-
łość rodzicielska pracoholika nie jest bezwarunkowa, lecz warun-
kowa. Oznacza to, że młody organizm zamiast akceptacji i wspar-
cia otrzymuje warunki do spełnienia, ultimatum do wykonania, 
aby zasłużyć na zainteresowanie ojca. Taki model rodziny budzi 
wiele wątpliwości. Po pierwsze potomstwo uczone jest, że o pro-
blemach nie powinno się rozmawiać dzięki czemu tworzona jest 
iluzja harmonijnego życia rodzinnego. Po drugie „nie należy poka-
zywać po sobie uczuć”26. Komunikacja w tej sytuacji jest zachwia-
na. Brakuje prawidłowych modeli ról społecznych. Uzależniony 
ojciec nie jest świadomy popełnianych błędów i dopuszcza do na-
gromadzenia się negatywnych uczuć, a w następstwie wybuchu 
emocjonalnego. Takie postępowanie umacnia zasadę ukrywania 
uczuć. Po trzecie proces komunikowania się przebiega za pośred-
nictwem osoby trzeciej np. „idź powiedz ojcu ….”  

W rodzinach dysfunkcyjnych powstają trójkąty tragiczne (kat – 
ofiara - wybawca), które podsycają tajemniczość i brak zaufania, zamy-
kając w ten sposób system rodzinny. Nikt nie jest zainteresowany od-
kryciem prawdy i poznaniem otaczającej rzeczywistości. Dodatkowo 
dziecko wdrażane jest w miłość warunkową poprzez komunikat, że 
powinny być silne, dobre dla innych, wręcz doskonałe. W takich rodzi-
nach ideałem jest perfekcjonizm i nic nie jest wystarczająco dobre, od 
dziecka oczekuje się pasma samych sukcesów. Dlatego dla osób wy-
chowanych w takim modelu porażka zawsze oznacza spadek samo-
oceny i utratę miłości. Dziecko dla rodziców jest źródłem ich dumy i 
stanowi odzwierciedlenie własnego poczucia wartości. Powodem ta-
kiego stanu rzeczy mogą być niezaspokojone ambicje rodzica, a dziec-
ko jest postrzegane przez pryzmat swoich osiągnięć. Młody człowiek w 

                                                 
24 L. Mieścicka., Pracoholizm, Warszawa 2006, s. 15. 
25 B. Kilinger., Pracoholicy. Szkoła przetrwania., Wydawnictwo Rebis, Po-

znań 2007, s. 23. 
26 Killinger., Pracoholicy. Szkoła przetrwania., …,s. 24. 
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domu rodzinnym uczony jest, że należy zwracać uwagę na potrzeby 
innych, czyli nie bądź egoistą. Zdrowy egoizm oznacza dbanie o siebie. 
W rodzinach dysfunkcyjnych dzieci, współmałżonkowie uczą się dbać 
o innych opiekować nimi zaniedbując swoje potrzeby. W późniejszym 
życiu już jako pracownicy nie mają nic przeciwko nadgodzinom, nie 
robią przerw w pracy i poświęcają się dla innych, czy też dla dobra 
firmy. Ponadto ważnym elementem wychowania jest pewna doza za-
kłamania poprzez błędne wzorce „Postępuj tak, jak ci mówię, a nie tak 
jak ja robię”27, a mianowicie rodzic uczy dziecko „nie kradnij” po czym 
przynosi ryzę papieru z biura. Powoduje to błędne modelowanie przy-
szłych zachowań, a więc wyrozumiałość, wrażliwość, współczucie nie 
są normą. Kolejna lekcja dotyczy zabawy - zabawa to strata czasu.  

Dziecko uczone jest najpierw wykonywać swoje obowiązki, aby 
zasłużyć na możliwość zabawy. Zabawa stanowi esencję kreatywności 
i rozwoju emocjonalnego, więc brak zabawy oznacza brak rozwoju. 
Poprzez tę formę aktywności dziecko zdobywa nowe znajomości i 
wchodzi w nowe relacje interpersonalne np. przyjaźń. W rodzinach 
dysfunkcyjnych zabawa jest zakazana w opozycji do działań związa-
nych z jakąś pracą, które pomagają złagodzić brak pewności siebie, po-
czucie winy. W dorosłości takie osoby dobrze się bawią tylko podczas 
pracy. Porażki i błędy są nie na miejscu, więc młody człowiek otrzymu-
je wręcz nakazy: „nie rozrabiaj i unikaj kłopotów”. Rodzice pracoho-
liczni nie mogą dopuścić do autoanalizy czy też konfrontacji z powodu 
zagrożenia dezaprobatą swojego postępowania ze strony potomstwa. 
W taki sposób młode pokolenie dorasta w bojaźni przed porażką i po-
dejmowaniem ryzyka, natomiast członkowie zdrowych rodzin potyka-
ją się i upadają, a potem podnoszą się i idą dalej, odnoszą porażki, po-
dejmują ryzyko i w ten sposób uczą się na swoich własnych błędach. 
Dzięki temu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia tych 
samych błędów w przyszłości już jako dorosłe, dojrzałe jednostki spo-
łeczne. 

Cechą charakterystyczną dla ojców nadmiernie zaangażowanych 
w pracę zawodową jest utrata kontaktu z bliskimi, zwłaszcza z człon-
kami rodziny. Więzi emocjonalne zostają spłycone, przykładem jest 
fragment opisu historii Pawła: „Z żoną prawie już nie rozmawiał. Miał 

                                                 
27 Killinger., Pracoholicy. Szkoła przetrwania., …., s. 26. 
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w stosunku do niej poczucie winy, co powodowało, że starał się jej uni-
kać. Widział, że cierpi, ale był odrętwiały. Synowie przestali na niego 
liczyć, on ich prawie nie zauważał. … Ojciec stawał się dla nich osobą, o 
której się rozmawia niż tą, z którą chce się być”28. Rodziny pracoholi-
ków wyniszcza rozżalenie, poczucie straty i odrzucenia29. 

 
Podsumowanie 
Zgodnie z definicją encyklopedyczną autorytet to ogólnie 

uznawana powaga w tym przypadku nieobecnego ojca – pracoho-
lika jego wpływ i znaczenie. Ojciec – pracoholik ma wpływ na fi-
nanse rodziny jest przeważnie głównym źródłem utrzymania, a 
jego znaczenie ma wymiar czysto ekonomiczny, czyli zawężony do 
wąskiej specjalności. Kontynuując autorytet jest również przewagą 
nad pojedynczymi członkami rodziny dzięki posiadanej wiedzy, 
ale tylko zawodowej. Dzięki sile - czytelnik zapyta jakiej, oczywi-
ście sile pieniądza. Obecnie napędzającej wszechobecny konsump-
cjonizm. Zastanówmy się jeszcze nad innymi aspektami przedsta-
wionego autorytetu ojca – pracoholika, a mianowicie: władzy i lep-
szego charakteru. Władzę posiada niezaprzeczalnie, chociażby w 
ramach obowiązującego nadal stereotypu pełnienia roli ojca, ale 
czy w obliczu przedstawionych warunków funkcjonowania praco-
holika w rodzinie można choć na chwilę przypuszczać, że będzie 
on posiadał lepszy charakter – wiecznie nieobecny, niezorientowa-
ny w życiu rodzinnym, wręcz zagubiony. Autorytet wyraża się w 
uznaniu i podporządkowaniu oraz jest ważnym czynnikiem więzi 
społecznej w zorganizowanym życiu rodzinnym, a tego niestety nie 
można powiedzieć o roli ojca – pracoholika. Nie jest podstawą wię-
zi wewnątrzrodzinnych, nie tworzy ich funkcjonuje na marginesie 
rodziny, ale jest przez wszystkich członków tolerowany. W osta-
teczności takie postępowanie doprowadza do rozpadu podstawo-
wej jednostki społecznej. Niestety w obliczu wszechobecnego za-
tracania się podstawowych wartości jakimi jest miłość i rodzina 
coraz częściej obserwuje się spłycenie relacji, a w konsekwencji ich 
zerwanie. 

                                                 
28 L. Mieścicka., Pracoholizm, Warszawa 2006, s. 19. 
29 E. Łuczak., Nowe oblicza uzależnień, Olsztyn 2009, s. 157. 
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Ojciec - pracoholik powinien, a może nawet musi uświadomić 
sobie trzy wewnętrzne rozdarcia: między byciem a działaniem, od-
czuwaniem a myśleniem, miłością a gniewem. Pracoholicy to naj-
większe wyzwanie dla Barbary Killinger, „ponieważ choć są by-
strzy i elokwentni, muszą się jeszcze nauczyć, że prawdziwą mą-
drością jest pokora”30. 

 
Streszczenie 
Praca w społeczeństwach zachodnich oraz europejskich jest 

wartością stawianą wysoko w hierarchii ważności. Zacytowane 
słowa papieża Jana Pawła II oddają prawidłowość z jaką traktuje-
my pracę zawodową czyli pracą wypełniamy swoje ziemskie życie, 
a praca ma wartość większą niż kapitał31. W tej publikacji zamie-
rzam przedstawić uzyskać odpowiedź na pytanie: W jaki sposób 
można mówić o autorytecie ojca pracoholika? Ojciec jako głowa 
rodziny ma nie tylko przywileje, ale przede wszystkim obowiązki 
związane z pełnioną rolą społeczną.  

 
Summary  
The collapse of the authority of the father workaholic 
Work in Western societies is the measurement value and high 

in the hierarchy. Cited the words of Pope John Paul II reflect the 
accuracy with which we work or work fill your life on Earth, and 
the work has a value greater than the capital. In this publication, I 
intend to present to get an answer to the question: How can you 
talk about the standing father workaholic? The father as the head of 
the family has not only advantages but, above all, obligations asso-
ciated with their social role. 
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Ewa Łaskarzewska (KUL) 

 
Autorytety w świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Badania empiryczne 
 

Wstęp 
Rola autorytetu w życiu człowieka zmieniała się na przestrze-

ni wieków. Obecnie można zaobserwować dużą dynamikę tego 
zjawiska. Sprzyja jej bardzo szybki rozwój społeczno-gospodarczy, 
demokratyzacja i mediatyzacja życia, pluralizm i relatywizm war-
tości, popularyzacja wiedzy oraz systematyczny rozwój rozwiązań 
technicznych w środkach masowego przekazu. Media sprawiają, iż 
autorytetem staje się opinia publiczna bazująca na niekoniecznie 
rzetelnych informacjach a także sami kreatorzy przekazów medial-
nych. Autorytet może być zatem wytworem odbiorców przyjmują-
cych i uznających propagowane w mediach wartości i postawy. A 
także dzięki nowoczesnym technologiom mającym wpływ na 
kształt przekazów, które do nich trafiają. Autorytetami zostają 
przeważnie ludzie wartościowi ale często także medialni celebryci1, 
którzy potrafili stworzyć sobie opinię, legendę, mit, czy też poprzez 
reklamę narzucić pogląd o wysokiej wartości, zasługach, a nawet 
niezastąpionych poczynaniach dla dobra społeczeństwa2. 

„Współczesna młodzież nie ma już żadnych autorytetów!” – to 
zdanie upowszechniane i stale wywoływane przez media wydają się 
nie pozostawiać wątpliwości: we współczesnym społeczeństwie (zglo-
balizowanym, zmediatyzowanym, konsumpcyjnym), według mło-
dzieży, miejsca dla autorytetów nie ma. Każdy jest sobie „sterem, że-
glarzem, okrętem” i dokonuje wyborów zwracają uwagę jedynie na to, 

                                                 
1 Jest to odnoszący się do osoby bardzo często występującej w środkach ma-

sowego przekazu i wzbudzającej ich zainteresowanie, bez względu na pełniony 
przez nią zawód. Zgodnie z definicją sformułowaną przez Daniela Boorstina w 
1961 roku „celebryt to osoba, która jest znana z tego, że jest znana”. Por. W. Go-
dzic, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007. 

2 J. Apanowicz, Autorytet nauczyciela akademickiego, „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni”, 3/2000, s. 6-7. 
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co dla niego subiektywnie ważne, dobre, cenne. Autorytety pozostające 
na społecznej scenie życia są raczej funkcją mitu, a tym samym uprosz-
czone, schematyczne o niewielkiej sile realnego oddziaływania. Jest 
także cała rzesza pseudoautorytetów: idoli, gwiazdeczek jednego wy-
stępu, wszelakich celebrytów, którym etykieta autorytetu jest przy-
znawana za takie dokonania jak jednorazowy show w telewizji czy 
skandaliczne zachowanie, strywializowane do granic możliwości przez 
specyfikę kultury masowej. Jednocześnie mniej lub bardziej nieporad-
ne, czy interesowne próby kreacji autorytetu idą w parze z przekona-
niem o kryzysie tych wielkich i uznanych postaci, odciskających swe 
piętno na całych pokoleniach wchodzących obecnie w dorosłość.  

Czy jednak ten czarny scenariusz jest realny? Naprawdę 
współczesna młodzież nie kieruje się w życiu żadnymi autoryteta-
mi? Czy faktycznie jest to zjawisko dzisiejszych czasów? A może 
jest to kolejny fakt medialny3 porównywalny z obecnością wielory-
ba w Wiśle4. Trwający proces przemiany autorytetów, jak stwier-
dza Jadwiga Mizińska, to „czas jednocześnie ‘trzęsienia ziemi’ dla 
autorytetów tradycyjnych oraz nieumiejętność znoszenia stanu sie-
roctwa po nich. Należy stąd wnosić, że chociażby przeżył się pe-
wien typ autorytetu, to sama potrzeba, ba! niezbędność istnienia 
autorytetu, pozostała żywa i dominująca”5. 

Poniższy tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie czy i jakie au-
torytety mają uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej? Wyodrębniono 

                                                 
3 Jest to informacja rozpowszechniana w prasie lub mediach elektronicznych, 

niezgodna z prawdą, ale mająca wpływ na opinię publiczną. Termin ten stoso-
wany jest także w odniesieniu do wydarzenia o wątpliwej autentyczności, 
przyjmowanego przez ogół jako mające miejsce w rzeczywistości, i upowszech-
nianego, między innymi, w celu manipulacji opinią publiczną albo utrzymania 
kogoś (np. polityka) lub czegoś (np. reklamowanego produktu) w obszarze jej 
zainteresowania. Inną możliwą motywacją jest wykreowanie sztucznego zainte-
resowania odbiorców w celu zwiększenia oglądalności lub poczytności 

4 30-tonowy wieloryb humbak pojawił się pod koniec marca 2006 roku w 
serwisach informacyjnych wszystkich polskich mediów. Wywołał zamieszanie, 
bo wieloryba nie widziano w Bałtyku od 27 lat. Dziennik "Fakt" śledził drogę 
wieloryba przez cała Polskę. Informacja (jak wiele innych w tymże dzienniku) 
okazała się nieprawdziwa. 

5 J. Mizińska, Autorytet: przywódca czy przewodnik? „ETHOS”, nr 1(37) 
1997, s.215 
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również następujące szczegółowe problemy badawcze: Co mło-
dzież rozumie pod pojęciem autorytet? Czy uważa, że jej pokolenie 
potrzebuje w życiu autorytetów? W jakich sferach życia kieruje się 
wskazówkami autorytetów? Jakie cechy, jej zdaniem, decydują o 
tym, że dana jednostka staje się autorytetem?  

 
1. Autorytet - próba definicji 
Jak podkreśla Iwona Wagner termin autorytet jest powszech-

nie znany i stosowany. Jednocześnie jest terminem wieloznacznym, 
co znacznie utrudnia wszelkie dociekania naukowe. Znajduje się o 
w kręgu zainteresowań różnych dyscyplin naukowych a każda z 
nich analizując specyficzne aspekty tworzy własne definicje, ujęcia 
teoretyczne i paradygmaty. Zarazem pojęcie tak trudne do wyod-
rębnienia i opisania wyjątkowo głęboko przeniknęło i ukształtowa-
ło przestrzeń życia społecznego, jak również schemat pozycji, ról 
oraz wzorów myślenia w różnorodnych kulturach, grupach i krę-
gach. Według tej autorki autorytet „jest postrzegany jako szczegól-
ny wytwór zbiorowej wyobraźni, określonego momentu w jej dzie-
jach i dróg, które przebywa w czasie”. To jeden z podstawowych 
elementów systemu wartości funkcjonujących w obrębie danej spo-
łeczności. Można to najlepiej dostrzec szczególnie w momencie, 
gdy wszelkie zmiany w obszarze kultury oraz w strukturach spo-
łeczno-zawodowych poprzedzane są rewizja lub całkowitym oba-
leniem dotychczas niepodważalnych autorytetów6. 

Na gruncie polskiej nauki jedną z pierwszych definicji autory-
tetu podał Henryk Rowid określając go jako: „pewną swoistą wła-
ściwość, tkwiącą immamentnie w osobie, względnie instytucji, 
dzięki której to właściwości podporządkowują się jej inne osoby, 
instytucje i grupy społeczne, w sposób mniej lub bardziej dobro-
wolny”7. Ta definicja odznacza się dużym stopniem ogólności, co 

                                                 
6 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów. Pedagogiczno-społeczne 

studium funkcjonowania autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 
2005, s.35. 

7 H. Rowid, Podstawy i zasady wychowania, Warszawa 1946, cytat za E. Badura, 
Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela, Warszawa 1981, s.52. 
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sprawia, że jest ona wciąż aktualna i przywoływana w wielu pu-
blikacjach naukowych. 

Janina Kosmala na podstawie analizy literatury definiującej to 
pojęcie wyróżniła w nim elementy stałe, które najczęściej pojawiają 
się w pracach autorów zajmujących się tym zagadnieniem. Są to: 
wartości, specyficzny stosunek interpersonalny pomiędzy podmio-
tem autorytetu a stroną wyrażającą uznanie i podporzadkowanie 
(relacje nadrzędności i podrzędności), szacunek i poważanie, za-
ufanie, dobrowolne podporządkowanie się podmiotowi autorytetu 
oraz oddziaływanie, jakie wywiera autorytet na uznające go jed-
nostki, grupy czy całe społeczności8. 

Ciekawą koncepcję autorytetu przedstawia Maciej Iłowiecki 
rozpatrując role autorytetu w perspektywie historii ludzkości. 
Sprowadza ją do trzech zasadniczych funkcji: strażnika, żeglarza 
oraz świadka. Badacz podkreśla, że dzieje ludzkości są dowodem 
na to, iż funkcjonowanie autorytetu konstytuowane było przez re-
alizowanie trzech ról: 1) strażnika wartości i tradycji rozumianego 
jako obrońcę trwałych zasad, tradycji i prawego stylu życia, 2) że-
glarza, którego zadaniem było przecieranie nowych szlaków i 
otwieranie nowych horyzontów, 3) świadka, który stawał przeciw 
złu, nie pozwalał zapomnieć, nie godził się na zacieranie śladów i 
niesprawiedliwość. Według Iłowieckiego te trzy role muszą się złą-
czyć w prawdziwym autorytecie po to, by mógł stać się on dobrym 
wzorem społecznym9. 

Thomas Gordon wyróżnia dwa pola znaczeniowe autorytetu. 
Pierwsze to wiedza, doświadczenie i kompetencje. Autorytetem 
może być ktoś kompetentny w swojej dziedzinie, specjalista. Dru-
gie pole to władza, prawo kontrolowania moc karania przy naru-
szaniu reguł postępowania, prawo wskazywania. W tym znaczeniu 
autorytetem dysponuje szef wobec swoich podwładnych10. 

                                                 
8 J. Kosmala, Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych, 

Częstochowa 1999, s.7-11. 
9 M. Iłowiecki, Strażnicy, żeglarze i błazny, Autorytety i media, „ETHOS”, 

nr1(37) 1997, s.66. 
10 T. Gordon, Wychowanie bez porażek, Warszawa 1994, s.176. 
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Z kolei Mieczysław Łobocki uważa, że bezpodstawne jest 
mówienie o autorytecie poza układem relacji międzyosobniczych. 
Autorytet w jego ujęciu nie jest wartością samą w sobie. Zależy od 
innych osób, które uznają danego człowieka za godnego podpo-
rzadkowania. Wynika z tego, że trudno być autorytetem na stałe, 
ciągle w taki sam sposób, gdyż jego natura jest ciągła ewolucja- 
umocnienie, osłabienie czy nawet całkowity zanik11. W tej perspek-
tywie o autorytecie pisze również Józef Maria Bocheński wyróżnia-
jąc trzy człony znaczenia słowa autorytet: podmiot, przedmiot i 
dziedzinę. Gdy stwierdzamy, że ktoś (czyli podmiot) jest autoryte-
tem, to jednocześnie wskazujemy, ze jest on nim dla kogoś (przed-
miot) i w konkretnej dziedzinie np. sztuce (dziedzina)12.  

W świetle funkcjonowania intelektualnego i moralnego, dążąc 
do prawdy Jerzy Apanowicz wyróżnia: 1) autorytet integralny, łą-
czący wiedzę i zasady moralne. Charakteryzował on wielkich mę-
drców takich jak Arystoteles, Pitagoras, Platon, którzy swoimi ge-
nialnymi umysłami potrafili objąć ówczesną wiedzę i zasady 
etyczne. Zawsze było i jest pożądane aby autorytety intelektualny i 
moralny były ze sobą ściśle powiązane. W życiu społeczeństwa au-
torytet integralny odgrywa najważniejszą rolę; 2) autorytet nauko-
wy. Sprzyja rozwojowi nauki. W nauce w danej dziedzinie czy też 
dyscyplinie cieszy się ten uznaniem i szacunkiem, kto znają lepiej 
od innych. Ma w niej więcej od innych osiągnięć. Kto zbadał więcej 
faktów i dostarczył pełniejszych wyjaśnień. Jest to więc autorytet 
wynikający z zasług ludzi nauki/instytucji dla jej rozwoju. Autory-
tet naukowy osiąga się nakładem ogromnej pracy, wybitnymi 
zdolnościami i ujawnianiem bezwzględnej prawdy. Społeczeństwo 
jest dumne z osiągnięć swoich uczonych, ich badań, i odkryć na-
ukowych; 3) autorytet moralny. Jego posiadacze jako wybitni twór-
cy systemów etycznych wytyczali i wytyczają normy moralne. 
Nawet wówczas, gdy etyczne systemy ulegały historycznej dezak-
tualizacji, nie ginęły lecz stawały się podstawą do powstawania 

                                                 
11 M. Łobocki, Autorytet w wychowaniu, „Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze”, 1994, nr 9, s.5-9. 
12 J. M Bocheński, Co to jest autorytet? [w:] Logika i filozofia. Wybór pism. 

Warszawa 1993, s.202.-203. 
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nowych. Autorytetem moralnym charakteryzują się ludzie dążący 
do prawdy i rzetelności intelektualnej; 4) autorytet cząstkowy. Sys-
tematyczny rozwój cywilizacji (szczególnie widoczny w dynamice 
wzrostu rozwiązań z zakresu techniki i technologii) nie pozwala 
zgłębić wszystkiego. Najłatwiej być autorytetem w określonej dzie-
dzinie życia społecznego, dlatego też od XVII wieku obserwuje się 
preferowanie wybitnych znawców, często bardzo wąskich specjal-
ności. Ich wiedza, dociekliwość i umiejętności są niepodważalne, o 
bardzo wysokim prawdopodobieństwie trafnych rozwiązań; 5) au-
torytet charyzmatyczny. Należy do najstarszych autorytetów, do-
minujących w społeczeństwach patriarchalnych i wszędzie tam 
gdzie środowisko stanowi układ stosunkowo zamknięty13. 

Z kolei Janina Kosmala skupia swoją uwagę na autorytetach 
osobowych, które dzieli na: naukowe (wybitne walory umysłu po-
łączone z ewentualnymi walorami towarzyszącymi), polityczne 
(wybitna umiejętność rozstrzygania spraw publicznych oraz dy-
plomatyczne działanie, wrażliwość na krzywdę społeczną), zawo-
dowe (ponadprzeciętne umiejętności profesjonalne), religijne (zna-
jomość sił nadprzyrodzonych, zasadnicza jego funkcja to bycie po-
średnikiem między osobami uznającymi jego wartość a siłami nad-
przyrodzonymi) i charyzmatyczne (posiadają nadzwyczajne, ma-
giczne właściwości)14. 

 
2. Wyniki badań empirycznych 
Głównym celem podjętych badań była odpowiedź na pytanie 

badawcze: czy i jakie autorytety mają uczniowie szkoły ponadgim-
nazjalnej? Wyodrębniono również następujące szczegółowe pro-
blemy badawcze: Co młodzież rozumie pod pojęciem autorytetu? 
Czy uważa, że jej pokolenie potrzebuje w życiu autorytetów? Jakie 
cechy, jej zdaniem, decydują o tym, że dana jednostka staje się au-
torytetem? W jakich dziedzinach życia kieruje się wskazówkami 
autorytetów? 

                                                 
13 J. Apanowicz, Autorytet nauczyciela akademickiego, „Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni”, 3/2000, s. 6-7. 
14 J. Kosmala, Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych, 

Częstochowa 1999, s.13-15.. 
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Badaniami objęto 100 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej o 
profilu technicznym. Do celów niniejszej pracy wykorzystany zo-
stał kwestionariusz ankiety stworzony przez autorkę zawierający 4 
pytania otwarte i 20 pytań zamkniętych. 

Badane uczennice szkoły ponadgimnazjalnej zapytane o sko-
jarzenia, jakie budzi w nich słowo autorytet najczęściej (mogły 
wymienić maksimum 4 skojarzenia) odwoływały się do takich 
określeń jak „wzór”, „osoba godna naśladowania” oraz „osoba 
godna podziwu” i „człowiek dający dobry przykład”. Ponadto po-
dawały takie cechy jak m.in: mądrość, dobroć, uczciwość, szacu-
nek, odpowiedzialność, dobre postępowanie. Z kolei ich koledzy 
najczęściej wymieniali takie określenia jak: „człowiek dobry”, 
„idol”, „ideał”, „wzór”, „osoba z której bierzemy przykład”, „men-
tor”. W ich przypadku bogatszy był jednak repertuar cech, z któ-
rymi kojarzą im się autorytety, zaliczyli do nich m.in.: wiarygod-
ność, mądrość, dojrzałość, kulturę osobistą, powagę, szczerość, 
wiedzę, uczciwość, uczynność i szacunek do innych. 

Wśród kobiet wyakcentowanie wcześniej wymienianych cech 
jest również widoczne w odpowiedzi na pytanie wymagające do-
kończenia zdania: „Autorytet jest to sobą, która..”. W tym przy-
padku występowały niemalże wyłącznie dwie schematyczne od-
powiedzi: „jest godna naśladowania/zasługuje na naśladowa-
nie/warto ją naśladować” oraz „jest osobą, na której można się 
wzorować/jest wzorem”. Pojawiały się również inne odpowiedzi 
jak choćby „nie popełnia błędów”, „wie co jest dobre i pomaga in-
nym”, „daje dobry przykład jak dobrze żyć”, „posiada szacunek 
wobec innych ludzi” czy „ma swoje zdanie i chce nam je przekazać 
ale nie zmusza tylko podpowiada”. Natomiast w męskich defini-
cjach autorytetem jest osoba, która m.in.: „potrafi przejąć władze i 
ją sprawiedliwie sprawować”, „jest sławna”, „ma coś do zaofero-
wania”, „jest osobą do naśladowania”, „posiada zdolności, kulturę 
osobistą, dobre mniemanie o sobie”, „jest darzona szacunkiem, 
wzbudza szacunek i podziw, można brać z niej przykład”, „charak-
teryzuje się doświadczeniem, daje przykład jak postępować, ma 
autorytet”, „ma poglądy podobne do mnie”, „swoim postepowa-
niem wskazuje na swoją dojrzałość i odpowiedzialność”, „jest oso-
bą godna zaufania i kierująca się dobrem w życiu”. 
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Wykres 1. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy Twoim zda-
niem współczesna młodzież potrzebuje autorytetów? Kobiety. 

1

37%

2

53%

3

3%

4

7%

 
Na wykresie 1 został zaprezentowany przedział procentowy 

odpowiedzi, których respondentki udzieliły na pytanie: Czy Two-
im zdaniem współczesna młodzież potrzebuje autorytetów? Zde-
cydowana większość badanych (łącznie 90%) zadeklarowała, że 
współczesna młodzież potrzebuje autorytetów (53% badanych wy-
brało odpowiedź „raczej potrzebuje”, zaś 37% badanych „zdecy-
dowanie potrzebuje”). Nie pojawiła się natomiast odpowiedź negu-
jąca - „w ogóle nie potrzebuje”, natomiast według 3% badanych 
młodzież „raczej nie potrzebuje” autorytetów, 7% stwierdziło, że 
trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

 
Wykres 2. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy Twoim zda-

niem współczesna młodzież potrzebuje autorytetów? Mężczyźni. 

1

38%

2

35%

3

9%

4

18%

 
W przypadku ankietowanych mężczyzn 73% badanych zade-

klarowało, że współczesna młodzież potrzebuje autorytetów (38% 
to odpowiedzi „zdecydowanie potrzebuje”, zaś 35% „raczej po-
trzebuje”). Trzykrotnie więcej badanych niż w przypadku kobiet 
udzieliło odpowiedzi, że autorytety raczej nie są potrzebne współ-

1.Zdecydowanie potrzebuje 
2.Raczej potrzebuje 
3.Raczej nie potrzebuje 
4.Trudno powiedzieć 

1.Zdecydowanie potrzebuje 
2.Raczej potrzebuje 
3.Raczej nie potrzebuje 
4.Trudno powiedzieć 
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czesnej młodzieży, zaś 18% stwierdziło, że trudno jednoznacznie 
odpowiedzieć na to pytanie.  

 
Wykres 3. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy uważasz, że Ty 

potrzebujesz kierować się w życiu autorytetami? Kobiety. 

1

27%

2

33%

3

7%

4

3%

5

30%

 
Nieco niższe wyniki uzyskano podczas analizy odpowiedzi na 

pytanie: Czy Ty potrzebujesz kierować się w życiu autorytetami. 
Co prawda łącznie 60% badanych kobiet udzieliło odpowiedzi po-
zytywnej (27% „zdecydowanie potrzebuję” i 33% raczej potrzebu-
je”), ale zarazem 30% badanych stwierdziła, że trudno jednoznacz-
nie odpowiedzieć na to pytanie. Tym razem pojawiła się odpo-
wiedź „w ogóle nie potrzebuję”, której udzieliło 3% badanych, zaś 
7% zadeklarowało, że raczej nie potrzebuje kierować się w życiu 
autorytetami. 

 
Wykres 4. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy uważasz, że Ty 

potrzebujesz kierować się w życiu autorytetami? Mężczyźni. 

1

16%

2

36%
3

25%

4

1%

5

22%

 
Warte podkreślenia są natomiast różnice w grupie mężczyzn 

między deklaracjami na temat tego, czy współczesna młodzież po-

1.Zdecydowanie potrzebuje 
2.Raczej potrzebuje 
3.Raczej nie potrzebuje 
4.Zdecydowanie nie po-
trzebuje 
5.Trudno powiedzieć 

1.Zdecydowanie potrzebuje 
2.Raczej potrzebuje 
3.Raczej nie potrzebuje 
4.Zdecydowanie nie po-
trzebuje 
5.Trudno powiedzieć 
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trzebuje autorytetów, a odniesieniem tego do własnej osoby. W tym 
przypadku jedynie 51% ankietowanych udzieliło odpowiedzi 
twierdzącej, zaś ¼ badanych stwierdziła, że raczej nie potrzebuje 
się kierować w swoim życiu autorytetami. Jest to prawie trzykrot-
nie więcej niż w grupie kobiet odpowiadających na to samo pyta-
nie. Mniejsza natomiast jest grupa, która nie potrafiła odpowiedzieć 
jednoznacznie na to pytanie lub udzieliła odpowiedzi „w ogóle nie 
potrzebuję”. 

Jedno z pytań wymagało podania odpowiedzi na pytanie „Kto 
jest Twoim najważniejszym autorytetem?”. Pojawiające się odpo-
wiedzi w przypadku kobiet można zaklasyfikować do 3 podsta-
wowych grup: rodzina (68%), znajomi (21%), osoby duchowne 
(11%). Zapewne większości rodziców czytających ten artykuł trud-
no będzie uwierzyć w to, że wciąż dla zdecydowanej większości 
badanych uczennic są najważniejszym autorytetem. Do współcze-
snej młodzieży przylgnął, już chyba na stałe, stereotyp, że nie słu-
cha ona nikogo, szczególnie rodziców, którzy „są niedzisiejsi” . W 
gronie rodzinnym najczęściej wymieniana osobą była mama (90% 
odpowiedzi), następnie oboje rodziców, tata oraz bracia. Dla sporej 
grupy młodzieży na drugim miejscu autorytetem są znajomi, w 
tym przypadku zazwyczaj najbliższe przyjaciółki. Nikomu nie 
trzeba chyba wyjaśniać, że może to budzić spore kontrowersje, bo 
wiemy, że wśród uczniów są przykłady godne naśladowania jak i 
osoby, które wybudzają szacunek niekoniecznie dobrym zachowa-
niem. W środowisku rówieśniczym presja jest szczególnie silna, a 
jeśli ktoś nie chce postępować tak, jak większość, często bywa dys-
kryminowany.  

Nieco inaczej jest w przypadku mężczyzn. Tu powstało 7 ka-
tegorii: sportowcy- 20%, osoby duchowne- 24%, znajomi- 7%, ro-
dzina- 38%, osoby związane z polityką- 2%, artyści malarze -5%, 
gwiazdy popkultury- 4%. Porównując wyniki badanych kobiet i 
mężczyzn widać istotne różnice w przyjmowanych autorytetach. W 
grupie mężczyzn występuje ich większe zróżnicowanie – do trzech 
występujących u kobiet kategorii dochodzą nowe. Trzeba zauwa-
żyć również spadek znaczenia znajomych a pojawienie się w ich 
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miejsce osób związanych ze sportem. Zdecydowanie może być to 
tłumaczone zainteresowaniami badanej grupy15. 

 
Wykres 5. Wyniki odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu 

przyjmujesz opinie prezentowane przez Twoje autorytety? Kobiety. 

1

10%

2

57%

3

13%

4

20%

 
O ile ankietowane uczennice szkoły ponadgimnazjalnej dekla-

rują potrzebę posiadania autorytetów, to jednak 57% z nich na py-
tanie „W jakim stopniu przyjmujesz opinie prezentowane przez 
Twojej autorytety?” udzieliło odpowiedzi „częściowo je przyjmuję, 
a częściowo wyrabiam swoje własne zdanie”. Pokazuje to, że re-
spondentki chcą dokonywać świadomych wyborów i brać odpo-
wiedzialność za własne życie. 20% badanych nie potrafiła udzielić 
odpowiedzi na to pytanie, 10% badanych całkowicie przyjmuje 
opinie swoich autorytetów, zaś 13% zadeklarowało, że ma swoje 
własne zdanie a autorytety mają niewielki wpływ na opinie re-
spondentek. 

 

                                                 
15 Jak wynika z badania Megapanel PBI/Gemius w ostatnim czasie witryny 

poświęcone tematyce sportowej odwiedziło ponad 44 proc. polskich internau-
tów, w tym znacznie więcej mężczyzn niż kobiet. Mężczyźni uważniej przeglą-
dali omawiane witryny - dokonywali na nich większej liczby odsłon a także spę-
dzali średnio więcej czasu. 

1.Przyjmuję je całkowicie 
2. Częściowo przyjmuję 
opinię autorytetu, a częścio-
wo wyrabiam własne zdanie 
3. Mam własne zdanie, auto-
rytety mają niewielki wpływ 
na moją opinię 
4. Trudno powiedzieć. 
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Wykres 6. Wyniki odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu przyj-
mujesz opinie prezentowane przez Twoje autorytety? Mężczyź-

ni.

1

14%

2

49%

3

23%

4

14%

 
Połowa ankietowanych mężczyzn twierdzi, że łączy opinię 

autorytetu z własnym zdaniem i dopiero na takiej podstawie do-
konuje wyborów. Nieznacznie większy niż w przypadku kobiet 
odsetek badanych (13%) przyznaje, że przyjmuje całkowicie opinie 
swoich autorytetów, zaś 10% więcej (23%) niż w przypadku kobiet 
(13%) deklaruje, że ma własne zdanie a autorytety mają niewielki 
wpływ na opinie. Mniejsza (14% mężczyzn w porównaniu do 20% 
kobiet) jest za to grupa badanych, którzy nie potrafili udzielić jed-
noznacznej odpowiedzi na to pytanie. 

  
Wykres 7. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy uznawane 

przez Ciebie autorytety pomagają Ci w podejmowaniu decyzji w 
życiu osobistym? Kobiety. 

1

33%

2

37%

3

17%

4

10%

5

3%

 
Większość (w sumie 70% badanych - 33% „zdecydowanie tak” 

oraz 37% „raczej tak”) uczennic potwierdziła, że uznawane przez 
nie autorytety pomagają im w podejmowaniu decyzji w życiu oso-
bistym. 17% badanych stwierdziła, że raczej nie są one pomocne w 

1.Zdecydowanie tak 
2.Raczej tak 
3.Raczej nie  
4.Zdecydowanie nie  
5.Trudno powiedzieć 

1.Przyjmuję je całkowicie 
2. Częściowo przyjmuję 
opinię autorytetu, a częścio-
wo wyrabiam własne zdanie 
3. Mam własne zdanie, auto-
rytety mają niewielki wpływ 
na moją opinię 
4. Trudno powiedzieć. 
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tej sferze, zaś 10% zdecydowanie zanegowała potrzebę uciekania 
się do opinii autorytetów. Problemy z jednoznacznym udzieleniem 
odpowiedzi na to pytanie („trudno powiedzieć”) miało 3% respon-
dentek. 

 
Wykres 8. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy uznawane 

przez Ciebie autorytety pomagają Ci w podejmowaniu decyzji w 
życiu osobistym? Mężczyźni. 

1

28%

2

32%

3

25%

4

6%

5

9%

 
 
60% badanych mężczyzn deklaruje, że uznawane przez nich 

autorytety pomagają im w podejmowaniu decyzji w życiu osobi-
stym, jest to mniejszy odsetek niż w przypadku kobiet Za to ¼ ba-
danych badanych stwierdziła, że raczej nie są one pomocne w tej 
sferze, zaś 4% zdecydowanie zanegowała potrzebę uciekania się do 
opinii autorytetów. Problemy z jednoznacznym udzieleniem od-
powiedzi na to pytanie („trudno powiedzieć”) miało 9% respon-
dentek. 

 
Wykres 9. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy uznawane 

przez Ciebie autorytety pomagają Ci w podejmowaniu decyzji w 
życiu rodzinnym? Kobiety. 

1

33%

2

47%

3

10%

4

7%

5

3%

 

1.Zdecydowanie tak 
2.Raczej tak 
3.Raczej nie  
4.Zdecydowanie nie  
5.Trudno powiedzieć 

1.Zdecydowanie tak 
2.Raczej tak 
3.Raczej nie  
4.Zdecydowanie nie  
5.Trudno powiedzieć 
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Zbliżone wyniki w porównaniu do poprzedniej analizy uzy-
skano w pytaniu: Czy uznawane przez Ciebie autorytety pomagają 
Ci w podejmowaniu decyzji w życiu rodzinnym? Ponownie zdecy-
dowana większość kobiet (łącznie 80%) udzieliła odpowiedzi 
twierdzącej (47% raczej tak oraz 33% zdecydowanie tak). Nato-
miast mniej pojawiło się odpowiedzi przeczących – 10% „raczej nie 
oraz” 7% „zdecydowanie nie”. Ponownie 3% badanych miało pro-
blem z zadeklarowaniem odpowiedzi. 

 
Wykres 10. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy uznawane 

przez Ciebie autorytety pomagają Ci w podejmowaniu decyzji w 
życiu rodzinnym? Mężczyźni. 

1

27%

2

38%

3

21%

4

9%

5

5%

 
Kierowanie się wskazówkami autorytetów w życiu rodzin-

nym deklarują również mężczyźni. Jest to jednak znacznie mniejsza 
grupa (łącznie 61%) niż w przypadku kobiet. Prawie 1/4 badanych 
mężczyzn stwierdziła, że w takich decyzjach raczej nie potrzebuje 
opinii autorytetów, a 9% zdecydowanie się od nich odcina. 

 
Wykres 11. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy uznawane 

przez Ciebie autorytety pomagają Ci w podejmowaniu decyzji w 
szkole? Kobiety. 

1

20%

2

46%

3

17%

4

7%

5

10%

 

1.Zdecydowanie tak 
2.Raczej tak 
3.Raczej nie  
4.Zdecydowanie nie  
5.Trudno powiedzieć 
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Kolejnym analizowanym środowiskiem, w którym mogą po-
magać autorytety było środowisko szkolne. Łącznie 66% ankieto-
wanych kobiet zadeklarowało, że wspiera się swoimi autorytetami 
w tym środowisku, dla 17% raczej nie są one ważne, zaś 7% zdecy-
dowanie ich nie wykorzystuje w tym kontekście. 

 
Wykres 12. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy uznawane 

przez Ciebie autorytety pomagają Ci w podejmowaniu decyzji w 
szkole? Mężczyźni. 

 

 
Podobny rozkład wyników możemy zabserwowac u 

ankietowanych mężczyzn. 64% z nich twierdziło, że kieruje się 
opinią autorytetów podczas podejmowania decyzji w szkole, 21% 
raczej nie wykorzystuje tej możliwości, zaś 9% w ogóle nie widzi 
takiej potrzeby. 

 
Wykres 13. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy uznawane 

przez Ciebie autorytety pomagają Ci w podejmowaniu decyzji 
wśród znajomych, rówieśników? Kobiety. 

1

10%

2

40%

3

23%

4

17%

5

10%

 

1.Zdecydowanie tak 
2.Raczej tak 
3.Raczej nie  
4.Zdecydowanie nie  
5.Trudno powiedzieć 

1.Zdecydowanie tak 
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Przyjmowanie opinii autorytetów ważne jest również dla respon-
dentek w przypadku decyzji dotyczących znajomych czy rówieśników. 
Ponad połowa ankietowanych (63%) stwierdziła, że dokonuje wybo-
rów tej dziedzinie życia kierując się autorytetami. 17% uznała, że raczej 
nie są one pomocne w tej sferze, zaś 10% zdecydowanie zanegowało 
potrzebę uciekania się do opinii autorytetów. 

Wykres 14. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy uznawane 
przez Ciebie autorytety pomagają Ci w podejmowaniu decyzji 
wśród znajomych, rówieśników? Mężczyźni. 

 
1

16%

2

39%3

13%

4

12%

5

20%

 
Inny rozkład odpowiedzi możemy zaobserwować u męż-

czyzn. Na pytanie: Czy uznawane przez Ciebie autorytety pomaga-
ją Ci w podejmowaniu decyzji wśród znajomych, rówieśników? 
twierdząco odpowiedziało tylko trochę ponad połowę badanych 
(52%), nieco mniejsza niż w przypadku kobiet grupa uznała, że ra-
czej nie są one pomocne w tej sferze, zaś dwukrotnie więcej męż-
czyzn niż kobiet zadeklarowało, iż w ogóle w tej sferze nie kierują 
się opiniami autorytetów. 16% ankietowanych miała problem z 
jednoznacznym udzieleniem odpowiedzi na to pytanie. 

 
Podsumowanie 
Jeśli podczas sondy ulicznej zapytamy przypadkowego prze-

chodnia, czy Papież Franciszek jest dla niego autorytetem, zapewne 
większość ankietowanych odpowie: ,,tak”. Kiedy jednak inaczej 
sformułujemy pytanie i zapytamy, kto rzeczywiście jest dla niego 
autorytetem, odpowiedź raczej nie będzie już taka oczywista, po-
dobnie jak samo rozumienie pojęcia o które pytaliśmy.  

1.Zdecydowanie tak 
2.Raczej tak 
3.Raczej nie  
4.Zdecydowanie nie  
5.Trudno powiedzieć 
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W przypadku ankietowanej młodzieży nie sprawdza się teo-
ria, że autorytety kreują wyłącznie media. Przy ich wyborze nasto-
latkowie kierują się przede wszystkim uczuciami i związkami emo-
cjonalnymi (rodzice, znajomi), aspektami religijnymi (osoby du-
chowne) oraz pasjami (szczególne tymi sportowymi w przypadku 
mężczyzn).  

Z drugiej strony pojawiają się bardzo krytyczne dopiski na 
marginesach kwestionariuszy: „autorytetami dla moich kolegów są 
osoby imponujące głupotą”, „autorytetami są dziś inni debile nie 
wnoszący nic mądrego”, „autorytetami dla współczesnej młodzie-
ży są dziś niestety postacie, które nie wnoszą nic mądrego do ich 
życia a zapatrzeni w nich ludzie starają się upodobnić do nich”. 

Dowodem na potrzebę posiadania autorytetu są także bardzo 
pozytywne skojarzenia z tym słowem m.in: mądrość, dobroć, 
uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, dobre postępowanie, wia-
rygodność, dojrzałość, kultura osobista, powaga, szczerość, wiedza, 
uczynność. Autorytetem dla badanej młodzieży jest ktoś godny 
naśladowania, na kim można się wzorować, wie co jest dobre i po-
maga innym, daje dobry przykład jak dobrze żyć, posiada zdolno-
ści, kulturę osobistą, dobre mniemanie o sobie, jest darzona sza-
cunkiem, wzbudza szacunek i podziw, można brać z niej przykład, 
swoim postepowaniem wskazuje na swoją dojrzałość i odpowie-
dzialność.  

Młodzi deklarują, że ich rówieśnicy potrzebują autorytetów 
bardziej niż oni sami. W znacznej większości częściowo przyjmują 
opinię autorytetu, a częściowo wyrabiają własne zdanie. Jednocze-
śnie nie kryją, że korzystają z opinii autorytetów podejmując decy-
zje w środowisku rodzinnym, w życiu osobistym, w szkole czy 
wśród znajomych. W tym wszystkim widać jednak ogromne pra-
gnienie indywidualizmu i młodzieńczego buntu. 

Przedstawione badania i ich analiza wskazują na potrzebę 
podjęcia działań, których celem powinno być umocnienie stabil-
nych autorytetów. We współczesnych czasach młodemu człowie-
kowi bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebni są mądrzy 
przewodnicy, potrafiący objaśniać rzeczywistość i prowadzić po 
ścieżkach życia. 
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Streszczenie 
„Współczesna młodzież nie ma już żadnych autorytetów!” – 

to zdanie upowszechniane i stale wywoływane przez media wyda-
ją się nie pozostawiać wątpliwości: we współczesnym społeczeń-
stwie według młodzieży, miejsca dla autorytetów nie ma. Głów-
nym celem podjętych badań była odpowiedź na pytanie badawcze: 
czy i jakie autorytety mają uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej? 
Wyodrębniono również następujące szczegółowe problemy ba-
dawcze: Co młodzież rozumie pod pojęciem autorytet? Czy uważa, 
że jej pokolenie potrzebuje w życiu autorytetów? Jakie cechy, jej 
zdaniem, decydują o tym, że dana jednostka staje się autorytetem? 
Badaniami objęto 100 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej o profilu 
technicznym. Do celów niniejszej pracy wykorzystany został kwe-
stionariusz ankiety stworzony przez autorkę zawierający 4 pytania 
otwarte i 20 pytań zamkniętych. Młodzi deklarują, że ich rówieśni-
cy potrzebują autorytetów bardziej niż oni sami. W znacznej więk-
szości częściowo przyjmują opinię autorytetu, a częściowo wyra-
biają własne zdanie. Jednocześnie nie kryją, że korzystają z opinii 
autorytetów podejmując decyzje w środowisku rodzinnym, w ży-
ciu osobistym, w szkole czy wśród znajomych.  

 
Summary 
Authorities in the minds of high school students. Empirical studies. 
"Today's youth does not need authority" - this sentence dis-

seminated and constantly invoked by the media do not seem to 
leave no doubt: in modern society by young people , it is not neces-
sary authorities. The main objective of the study was to answer to 
the research question: whether and what authorities have a secon-
dary school student? Also isolated following specific research prob-
lems: What young people understand the concept of authority? Do 
you think that her generation needs in the lives of authority? What 
qualities, in her opinion, decide that the body is the authority? The 
study involved 100 students of secondary school technical profile. 
For the purposes of this study used a questionnaire was created by 
the author containing 4 open questions and 20 closed questions. 
Young declare that their peers need more authority than them-
selves. In the vast majority of partially adopt the opinion of the au-
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thority, and partly a make your own opinion. At the same time do 
not hide that the use of the opinion of authorities taking decisions 
in a family environment, in their personal lives, at school or among 
friends. 
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Nauczyciel dziś – pedagog czy edukator 
 
Wstęp 
Według niektórych teorii dotyczących edukacji, era szkolnego 

monopolu na nauczanie dobiega końca. Żywe źródła wiedzy1 mają 
przejąć role placówek kształcenia. Cyberkultura wiedzie prym w 
procesie unowocześniania edukacji, osoba nauczyciela zdaje się nie 
być niezbędna na drogach do zdobywania wiedzy. Wcześniej 
sformułowania tego typu brzmiały jak cytaty z filmów science fic-
tion, w dobie postmodernizmu nikogo już nie dziwią. Czy jednak 
los tych fatalistycznych dla szkoły teorii nie jest podobny do fikcyj-
nych opowieści o przyszłości? Podobnie jak serial Star Trek pokazu-
jący w latach sześćdziesiątych świat przyszłości, który już u po-
czątku dwudziestego pierwszego wieku mógł być traktowany z 
przymrużeniem oka. Czy da się zdziałać wiele dla człowieka bez 
drugiego człowieka? Nie jest też chyba obojętne jaki jest ten Inny, 
kto go wiedzie i dokąd. W powyższym artykule oprócz literatury 
naukowej oraz własnych rozważań zostaną wykorzystane wypo-
wiedzi nauczycieli. Zostały one zebrane podczas pilotażowego 
wywiadu przeprowadzonego w warszawskich szkołach w 2013 
roku. 

 
1. Rodzenie się autorytetu – biografia nauczyciela 
1.1. Dzieciństwo i okres nastoletni 
Nauczyciel to ten, który w swoim życiu wstępuje w progi in-

stytucji edukacyjnych dwa razy i to w obydwu sytuacjach w zupeł-
nie innym charakterze. Niemniej jednak jego uczniowskie do-
świadczenia odgrywają niebagatelną rolę w późniejszym sprawo-
waniu funkcji nauczyciela. Ten wczesny okres życia człowieka to 
czas wzajemnego przenikania się domu i szkoły. Paradoksalnie 

                                                 
1 P. Lew, Drugi Potop w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, M. 

Hopfinger (red.), N. Media Oficyna -a-Naukowa, Warszawa 2002.  
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można powiedzieć, że obydwa środowiska już nigdy nie będą od-
działywały na człowieka tak silnie, jak w tym pierwszym okresie 
nauki i wzrastania. Już wówczas młody człowiek może spotkać się 
z autorytetem dwojakiego rodzaju: epistemicznym i deontycznym2. 
Pierwszy to taki, który wie, drugi to ten, który ma władzę. Chciało-
by się życzyć bohaterowi tej opowieści Uczniowi – Przyszłemu – 
Nauczycielowi, samych wartościowych spotkań. Dobrze dla wzra-
stania i późniejszej pracy zawodowej, gdyby spotkał na swojej dro-
dze nauczycieli wykonujących pracę z zapałem i odpowiedzialno-
ścią, których autorytet narodził się przy okazji ich profesjonalnych 
działań.  

Przyszły Nauczyciel jest więc jeszcze uczniem, jego osobo-
wość dopiero się kształtuje, a nauczyciele są jeszcze ważnymi oso-
bami w jego życiu. Spotyka ich wielu, bardzo różnych i każdy z 
nich jest na innym etapie rozwoju tożsamości bądź jakiś z etapów 
już osiągnął. Tożsamość jest kategorią o nieprzecenionej wadze, 
kiedy chcemy poznać, w jakiś sposób zdefiniować człowieka. Jest 
zarówno trwałym rdzeniem osobowości człowieka, jak i elementem 
w budowie.  Od jej kształtu zależy jakość funkcjonowania człowieka. 
Henryka Kwiatkowska wymienia w swojej książce trzy podstawo-
we typy tożsamości nauczyciela3: 

- tożsamość rozproszona – charakteryzuje osobę, która nie 
podjęła jeszcze żadnego konkretnego, życiowego wyboru. Ma wie-
le różnych pomysłów na siebie, próbuje rozmaitych dróg zarówno 
w życiu osobistym, jak i zawodowym. Jednak z tych działań nie 
wynikają żadne zobowiązania; 

- tożsamość nadana – dotyczy nauczycieli, którzy kryzys 
własnej tożsamości rozwiązali znajdując osobę, którą wiernie na-
śladują. Przyjmują swoją rolę, czy to osobistą, czy też zawodową 
bez próbowania swoich sił nigdzie indziej i bez większej refleksji; 

- tożsamość moratoryjna – występuje u osób, które wielo-
krotnie zadają sobie pytania co do swojego miejsca w życiu osobi-

                                                 
2 Por. K. Dziubka, B. Szlachta, L. M. Nijakowski (2008), Idee i ideologie we 

współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 33.  
3 H. Kwiatkowska (2005), Tożsamość nauczycieli, Gdańskie Wydawnictwo Pe-

dagogiczne, Gdańsk, s. 232-233.  
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stym i zawodowym, ale nie potrafią uporać się z kryzysem tożsa-
mości. Okres poszukiwań trwa długo i trudno jest osobie o tym 
typie tożsamości dokonać konkretnego wyboru; 

- tożsamość osiągnięta – to typ tożsamości, której można ży-
czyć każdemu nauczycielowi, która służy jego osobistemu szczę-
ściu i satysfakcji. Pozwala także na wywieranie pozytywnego 
wpływu na innych. Wynika z dogłębnego poznania siebie, swoich 
potrzeb, możliwości i pozwala na pozytywne rozwiązanie kryzysu 
tożsamości;  

Wracając do naszego bohatera Ucznia – Przyszłego – Nauczy-
ciela, jeśli spotka na swojej drodze pedagoga, którego charaktery-
zuje tożsamość moratoryjna lub rozproszona, nie będzie on dla 
młodego człowieka dostatecznym wsparciem, ani wzorem. Praw-
dopodobnie ich kontakt będzie krótki i fragmentaryczny. Nauczy-
ciela o tożsamości nadanej uczeń rozpozna i zdemaskuje już na 
pierwszych zajęciach. To ten, którego zachowanie najczęściej cha-
rakteryzuje się pewną sztywnością, a sam nauczyciel nieczęsto 
zmienia zaplanowany tok lekcji by wdać się z uczniami w dyskusje 
na sprowokowany przez nich temat. Jeśli jednak którykolwiek z 
nauczycieli okaże się człowiekiem o tożsamości osiągniętej – za-
pewne nie umknie uwadze Przyszłego Nauczyciela. Z dużym 
prawdopodobieństwem szczerość jego postawy tak łatwo rozpo-
znawana przez młodzież, utrwali go w pamięci ucznia lub nawet 
pociągnie swoim przykładem w chwili wyboru zawodu. Jak duża 
jest szansa, że nasz bohater natknie się na pedagoga – przedstawi-
ciela każdego z typów tożsamości? Jak wynika z badań Kwiatkow-
skiej4 największa jest szansa spotkania nauczycieli o dwóch typach 
tożsamości – nadanej (39,1% wszystkich badanych) oraz osiągniętej 
(38,1%). Można powiedzieć, że jest to wynik tyleż samo zadowala-
jący, co i niepokojący. Pozostali pedagodzy obdarzeni tożsamością 
moratoryjna to 8,7% badanych, a respondenci charakteryzujący się 
tożsamością rozproszoną to 14,1% badanych.  

Aby nie popaść w całkowity negatywizm w związku z doko-
nanym powyżej zestawieniem, tożsamość jest kategorią z jednej 

                                                 
4 H. Kwiatkowska (2005), Tożsamość nauczycieli, Gdańskie Wydawnictwo Pe-

dagogiczne, Gdańsk, s. 233. 
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strony stałą, charakteryzującą danego człowieka, z drugiej jednak 
strony ciągle się kształtującą. Kwiatkowska zwróciła uwagę na dwa 
stadia w kształtowaniu się statusów: 

- Stadium eksploracji – próbowania, doświadczania, 
ćwiczenia (odpowiada trzem typom tożsamości: rozproszonej, 
moratoryjnej i nadanej). 

- Stadium podjęcia zobowiązania – kiedy człowiek podejmie 
już decyzję i przejmuje pełną odpowiedzialność za własne 
działanie (tożsamość osiągnięta).  

Zarówno nauczyciel, a tym bardziej uczeń – podmiot oddzia-
ływań pedagogicznych, mogą być na różnym etapie dochodzenia 
czy poszukiwania własnej tożsamości. To bardzo ważny moment – 
rozpoznania autorytetu, bycia pociągniętym jego przykładem. Bez 
spotkania drugiego człowieka, zaciekawienia nim, nawet podziwu 
rzadko pojawia się pragnienie czegoś więcej, czy bycia kimś więcej. 
Moment formowania się tożsamości to szczególnie ważny czas, ale 
i okres ogromnej delikatności osobowości podatnej na wszelkie 
wpływy. Dobrze, by tożsamość formująca się trafiała na pedago-
gów o tożsamości w miarę uformowanej. Choć tożsamość jest two-
rem kształtującym się przez całe życie, inny zapewne będzie jej 
etap formowania się u dorosłego człowieka, a inny u dziecka. 

1.2. Wczesna młodość 
Namysł nad sensem własnego życia jest cechą wyróżniająca nasz 

ludzki gatunek spośród innych. Człowiek mając do dyspozycji całe 
bogactwo własnej istoty, jaki i różnorodność świata wokół siebie, z bie-
giem własnego rozwoju i wzrastającej świadomości myśli o tym, jaki 
kierunek nadać swojemu życiu. Charlotte Bühler w latach dziewięć-
dziesiątych przeprowadziła badania nad biografiami około dwustu 
osób5. Moment wyboru życiowego nazwała przeznaczaniem się i uznała, 
że ta decyzja nie jest jak grom z jasnego nieba6. Jest to wybór w oparciu o 
wrodzone predyspozycje będący osobistym ukierunkowaniem. W 
przypadku zawodów związanych z bezpośrednim oddziaływaniem na 
drugiego człowieka moment wyboru profesji ma tym bardziej wyjąt-

                                                 
5 Por. Charlotte Buhler, Bieg życia ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1999 
6 Tamże s. 35 
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kowe znaczenie. Profesja nauczycielska jest mocno związana z warto-
ściami i potwierdzaniem ich własną postawą. Biorąc pod uwagę wiek, 
w jakim ma miejsce wybór studiów - najczęściej około 18, 19 roku życia, 
może być wówczas raczej mowa o próbie własnych możliwości, przy-
glądaniu się zawodowi. Sięgnijmy zatem znów do opinii Bühler, aby 
przekonać się co badaczka mówi o wyborze życiowej drogi: Formalny 
sposób, w jaki przeżycie przeznaczenia występuje i jest dane, może być dwojaki: 
po pierwsze pasywno – biorący, poszukujący istniejącego przeznaczenia(…). 
Po drugie przeznaczenie może zostać ustalone aktywnie7. Autorka zaznacza 
jednak z całą powagą i doświadczeniem opartym na kilkuletnich bada-
niach biografii ludzi, iż to zadanie życiowe może być wybrane prawi-
dłowo lub błędnie. Sądzi jednak, że prawidłowość lub nieprawidło-
wość wyboru może ocenić jedynie sam zainteresowany i to raczej z 
większej perspektywy czasowej.  

Zatem młody człowiek jeszcze uczeń być może Przyszły – 
Nauczyciel zupełnie beztrosko, lub sparaliżowany lękiem stoi 
przed wyborem drogi. Jego tożsamość jest nadal jeszcze w fazie 
formowania się. Podejmuje pierwszą, poważną decyzję, z dużym 
prawdopodobieństwem wspiera się już bardziej świadomie radą 
znanych sobie autorytetów. Uznając autorytet za kategorię ściśle 
związaną z doniosłym wpływem człowieka bądź instytucji, a z drugiej 
strony zakładający istnienie osoby uznającej wyższość i powagę tejże8, w 
tym doniosłym momencie zapewne zostanie on wykorzystany. W 
przypadku przyszłego pedagoga, z dużym prawdopodobieństwem 
autorytetem, głosem doradczym będzie w momencie decyzji na-
uczyciel bądź członek najbliższej rodziny.  

Nauczyciele z warszawskich szkół zostali zapytani o to, kiedy 
pojawił się w ich życiu pomysł zostania nauczycielem. Większość z 
nich odpowiedziała, że kojarzy ten moment z własnym dzieciń-
stwem. Chociaż konkretna decyzja zapadła w młodości, w chwili 
wybierania kierunku studiów, to jednak wskazują na pragnienie, 
które było w nich od wczesnych lat życia. Niektórzy mówią o do-
datkowych, przypadkowych czynnikach, które popchnęły ich do 

                                                 
7 Tamże s. 178 
8 K. Dziubka, B. Szlachta, L. M. Nijakowski, Idee i ideologie we współcze-

snym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 28 
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ostatecznego wyboru drogi. Wśród nich wymieniają: porażkę na 
egzaminach na inny kierunek studiów, sprzeciw rodziców, który 
tym bardziej utwierdził w słuszności wyboru drogi, niemożność 
znalezienia innej pracy lub przeciwnie – przypadkowe otrzymanie 
pracy nauczyciela, które spowodowało zainteresowanie zawodem. 
O swoim wczesnym przekonaniu co do zawodu nauczycielskiego 
tak mówi Ania: „To ja wiedziałam od zawsze, że będę uczyć cho-
ciaż nie zawsze wiedziałam, że to będzie szkoła, bo miałam naj-
pierw inne plany”. Celina wspomina o rodzinnych inklinacjach do 
zawodu nauczycielskiego: „Chyba jakoś od dziecka wiedziałam, że 
to się tak skończy. Tak, moja mama jest nauczycielką, ojciec praco-
wał w kuratorium, wujek, jego brat był matematykiem, ciotka była 
historyczką, ciocia pracowała w przedszkolu, kolejna ciotka była 
psychologiem. Wszystkie spotkania rodzinne to byli nauczyciele. Ja 
nie znam problemów innych grup zawodowych. Ja nie wyobraża-
łam sobie, że będę kimś innym”.  

Dlaczego pomysł zostania nauczycielem pojawił się w życiu 
respondentów tak wcześnie? Można przypuszczać, że głównym 
powodem jest intensywność kontaktu dziecka z nauczycielem we 
wczesnym okresie rozwoju. Najczęściej pedagog jest pierwszym, 
obcym dziecku człowiekiem, którego ma szansę poznać tak blisko. 
Z drugiej strony pedagog we wczesnym okresie życia, jest dla 
dziecka autorytetem. Obserwując, a następnie naśladując jego rolę 
w zabawach doświadcza uczuć, jakie towarzyszą człowiekowi, któ-
ry jest ważny, ma wpływ na innych ludzi. To odczucie może 
umacniać się bądź osłabiać w uczniu pod wpływem późniejszych 
doświadczeń edukacyjnych.  

Kierunkowe kształcenie, a następnie pierwsze praktykowanie 
w zawodzie, jest okazją do spotkania ludzi o podobnych zaintere-
sowaniach i życiowym przeznaczeniu. I to kolejny ważny moment, 
właściwie potwierdzenia, ale bywa, że i zaprzeczenia prawidłowo-
ści własnego wyboru. Bywa, że na tym etapie, kiedy młody adept 
sztuki pedagogicznej dostrzega wszystkie trudy związane z wy-
branym zawodem, jego podziw dla znanych dotychczas pedago-
gów wzrasta. Może się jednak zdarzyć, że u początków swojej dro-
gi Przyszły Nauczyciel napotka ludzi rozczarowanych, lub co naj-
mniej zmęczonych swoją pracą. W tym momencie może nastąpić, 
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podążając za terminologią Bühler - zmiana dominanty lub trwanie 
przy dziele9. Zmiana dominanty nie zawsze musi oznaczać zmianę 
zawodu, przekwalifikowanie się. Chodzi jedynie o całkiem inne niż 
dotychczasowe pojmowanie podjętej pracy, stosunek do niej. Ta 
zmiana może być subiektywnie pozytywna, a więc zakładać zwięk-
szone zaangażowanie, lub negatywna i skutkować alienacją i zobo-
jętnieniem. W przypadku dostrzeżenia błędności własnego wyboru 
nie każdy ma już wówczas możliwość zmiany zawodu ze względu 
na podjęte zobowiązania osobiste. Trwanie przy dziele, o ile nie jest 
wymuszone sytuacja społeczno – ekonomiczna, będzie zapewne 
wynikiem osiągniętej tożsamości zawodowej oraz działania autory-
tetów – dawniej oddalonych, może niedoścignionych, dziś być mo-
że kolegów i koleżanek z pracy. 

1.3 Wiek dojrzały. 
 Nasz bohater z ucznia, a następnie studenta, został Nauczy-

cielem. W obecnej chwili jest już po pozytywnie rozstrzygniętym 
kryzysie tożsamości, ostatecznie zdecydował zostać w zawodzie 
nauczycielskim. W tym okresie jego życia zawodowego, podążając 
za dalszą klasyfikacją według Bühler, następuje specyfikacja dzieła. U 
różnych ludzi zachodzi inaczej: u jednych dowodem na to, że za-
szła jest zewnętrzny sukces, u innych - trwanie przy dziele, jego 
głębsza świadomość nawet jeśli ono nie doznaje aplauzu, czy na-
wet poparcia. Dzieło wykonywane w sposób ciągły przyczynia się do 
rozwoju jednostki10- do takich daleko idących wniosków doszedł ze-
spół badaczy Charlotte Bühler.  

Osiągnięcie pewnego poziomu doświadczenia w zawodzie 
wiąże się zazwyczaj z refleksją i wnioskami na temat wykonywanej 
pracy oraz własnej grupy zawodowej. Nauczyciele biorący udział 
w wywiadzie zostali poproszeni o wskazanie cech i umiejętności, 
jakie powinny charakteryzować nauczyciela niezależnie od rodzaju 
nauczanego przedmiotu. Wśród cech prym wiodła oczywiście cier-
pliwość z różnymi dodatkowymi określeniami wzmacniającymi 
takimi jak: anielska, bezgraniczna. Grzegorz zauważył, że treść od-

                                                 
9 Charlotte Buhler, Bieg życia ludzkiego, Wydawnicwo Naukowe PWN, War-

szawa 1999, s. 204, 229-238 
10 Tamże, s. 229 
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powiedzi na powyższe pytanie będzie zależała od tego, w jakim 
momencie roku szkolnego zostanie ono zadane nauczycielom : „Na 
początku roku to będzie pewnie kreatywność, zaangażowanie.. pod 
koniec roku – cierpliwość”. Inne wymieniane cechy w dużej mierze 
korespondowały z pierwszą podaną. Były to: spokój, opanowanie i 
wewnętrzna harmonia. Drugie z najczęściej wymienianych było 
poczucie humoru. Nauczyciele uznali je za bardzo ważne i ułatwia-
jące kontakty z ludźmi. Pedagog winien według nich być toleran-
cyjny, wyrozumiały, ale jednocześnie stanowczy, elastyczny w sto-
sunku do dzieci i ich rodziców.  

Pod wpływem refleksji nad tą i następną pozycją wywiadu 
pojawia się pytanie: czy nauczyciele mówili o swoich poglądach na 
temat cech i umiejętności potrzebnych w zawodzie przez nich wy-
konywanym, a na ile ich wypowiedzi były projekcją wymagań spo-
łecznych? Sądzę, że nie jest łatwo odpowiedzieć jednoznacznie. Z 
jednej strony istnieją stereotypy nagromadzone wokół osoby i za-
wodu nauczyciela. Są one uzupełniane o coraz większe oczekiwa-
nia społeczne będące w pewnej mierze odzwierciedleniem wyma-
gań rynku pracy. Z drugiej strony na opinie nauczyciela wpływa 
również to, jakie miał własne doświadczenia szkolne oraz wiedza, 
którą nabył już w trakcie edukacji pedagogicznej uzupełniona 
praktycznymi doświadczeniami pracy zawodowej. Odpowiedzi 
nauczycieli są zapewne sumą tych wszystkich czynników i od po-
ziomu ich refleksyjności zależy to, na ile byli wyrazicielami wła-
snych opinii, a na ile powtarzali jedynie społecznie rozpowszech-
nione poglądy.  

Podobnie rzecz ma się z umiejętnościami uważanymi przez 
nauczycieli za ważne w ich zawodzie. Nie wiemy dokładnie czy 
badani odnosili się do wiedzy naukowej i potocznej na temat profe-
sji nauczycielskiej, czy mówili z własnego doświadczenia. Wydaje 
się jednak, że w tym przypadku wiedzę potrzebną do odpowiedzi 
czerpali bardziej z praktyki swojej pracy zawodowej, chociażby ze 
względu na to, że pytanie jest z nią silnie powiązane. Wśród umie-
jętności wymieniano: asertywność, umiejętność współpracy, prze-
kazywania wiedzy. Dwóch nauczycieli zwróciło uwagę, iż w swojej 
pracy wykorzystywali takie nietypowe sprawności jak: umiejętno-
ści aktorskie i zdolności do wywołania zaskoczenia.  
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Zarówno najstarsza, jak i najmłodsza stażem nauczycielka 
(pierwsza z respondentek - 20 lat, druga - 9 miesięcy stażu) mówiły 
o konieczności stałego dokształcania się. Wielu autorów zwraca 
uwagę na wartość doskonalenia zawodowego, w tym miejscu przy-
toczę opinię znaczącego specjalisty w dziedzinie pedeutologii - 
Wandy Dróżki. Dla autorki rozwój zawodowy nauczyciela „pro-
wadzi do twórczości i nowatorstwa pedagogicznego. Praktyka na-
uczania i wychowania jest tu polem do wytwarzania (tworzenia) 
przez nauczyciela własnej wiedzy (teorii) edukacyjnej i jej ciągłego 
weryfikowania”11. Permanentne dokształcanie się jest zapewne nie 
tylko źródłem satysfakcji czy poprawy jakości pracy, ale z całą 
pewnością wpływa również na poprawę wizerunku nauczyciela, a 
więc i na jego autorytet.  

Nie bez znaczenia wydaje się fakt, iż o konieczności stałego 
dokształcania się nauczyciela mówią tak różne stażem respondent-
ki. Tym bardziej cenne wydają się te opinie, jeśli są podobne mimo 
tak wielkiej różnicy doświadczeń osób będących ich wyrazicielami. 
W tym miejscu warta przytoczenia wydaje się być odpowiedź Ani 
na pytanie dotyczące umiejętności ważnych dla nauczycieli. Nie 
chodzi tylko o wieloletni staż pracy dydaktycznej tego nauczyciela. 
To, co powiedziała było właściwie podsumowaniem wypowiedzi 
wszystkich respondentów tego wywiadu. Zwróciła uwagę na 
umiejętność, o której nikt poza nią nie powiedział – mówiła o sa-
mokrytycyzmie i uczciwości względem siebie i innych: „(Nauczy-
ciel) w pewnym zakresie powinien być asertywnym, powinien być, 
powiem brzydko – douczony. Mieć jakąś wiedzę, ale też nie bać się 
przyznać, że czegoś nie wie, że czegoś poszuka, że coś sprawdzi. 
Nie musi mieć opinii, w swoim wydaniu, czy uczniów, że absolut-
nie wszystko wie i jest nieomylny - dystans do siebie. Plus to po-
czucie humoru oczywiście”.  

Tak więc Nauczyciel jest w połowie swojej życiowej piel-
grzymki. Po drodze swoją radą, przykładem, ale i anty-przykładem 
służyło mu wielu pedagogów. Jeśli charakteryzuje go tożsamość 
osiągnięta, szczęśliwie może teraz sam stać sie autorytetem dla in-

                                                 
11 W. Dróżka, Nauczyciel. Autobiografia. Pokolenia. Studia pedeutologiczne i pa-

miętnikoznawcze, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002, s. 109 



854 
 

nych. Czy to jedyna droga ktoś kiedyś był dla kogoś autorytetem, 
następnie sam stał się nim dla innych? Czy wychowanie to takie 
błędne koło? Zarówno starsze, jak i nowe wyniki badań psycholo-
gicznych potwierdzają istotną rolę modelowania, naśladownictwa 
w wychowaniu. Teorie jednak wyraźnie pokazują, że z wiekiem u 
rozwijającej się jednostki wzrasta (czy tez wzrastać powinna) świa-
domość i myślenie krytyczne. Widać to również wyraźnie po eta-
pach rozwoju moralnego, którego ostatnią fazą jest internalizacja 
norm i praktyczne ich stosowanie. Autorytet tym różni się od idola, 
iż uznanie zdobywa przy okazji swoich działań. Nie skupia nań 
swoich wysiłków, nie planuje własnych aktywności, aby uzyskać 
aplauz. Zatem istnienie autorytetów (bez hipokryzji, bez blichtru, 
ludzi wykonujących swoje zadania dobrze, być może nawet z pa-
sją) odgrywa w wychowaniu istotną rolę. Czy coś się jednak zmie-
niło? Czy współczesny uczeń, który kiedyś wróci do szkoły jako 
nauczyciel wzoruje się na kimkolwiek? Zapewne tak, ale chciałoby 
się rzec, że on od swojego autorytetu wymaga jeszcze więcej niż 
wymagały pokolenia jego rodziców i dziadków. Ich autorytety nie 
potrzebowały tak wyraźnego oddzielenia od idoli. Każdy z nich 
miał swoje, zupełnie inne zadania do odegrania, rola autorytetu 
była nadana. Dziś, taki autorytet z przydziału broni się w życiu 
młodego człowieka dużo krócej – często jego granicą jest zakończe-
nie edukacji wczesnoszkolnej i bywa, że ostatni, nauczycielski au-
torytet to pani wychowawczyni oddająca klasę trzecią do dalszej, 
zróżnicowanej szkolnej edukacji.  

Skąd zatem pewność, że ktoś, kto pozytywnie rozstrzygnął 
własny konflikt tożsamości, sam posiadał autorytety i dobrze wy-
konuje swoja pracę może stać się autorytetem dla innych? Jedyne, 
czego nie da się spreparować, zmontować, trwale i skutecznie 
udawać jest autentyczne szczęście i satysfakcja z własnego życia. 
Dziś autorytet to już nie ten, który mówi, jak żyć, a gawiedź wierzy 
mając nadzieję, że ta recepta jest skuteczna. Mimo, albo właśnie 
poprzez deficyt autentyczności w nadmiarze informacji, widz, czy 
też jakikolwiek odbiorca, poszukuje jej. Dla rozrywki – wystarczy 
idol, ale do odpowiedzi na najbardziej nurtujące, życiowe pytanie – 
jak być szczęśliwym, nadal potrzeba autorytetu. Badacze biografii z 
zespołu Bühler zdają się posiadać również odpowiedź na to pyta-
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nie. Na podstawie przebadanych dwustu biografii bardzo różnych 
ludzi stworzyli definicję udanego życia. Stwierdzili, iż gwarancją 
życiowego szczęścia jest równowaga pomiędzy poziomem aspiracji, a 
stanem faktycznym dostępnych środków oraz umiejętności dokonania 
zmiany dominanty w stosunku do potrzeb i życiowych zadań12.  

Każdy z uczestników edukacji posiada podobny zestaw po-
trzeb wyjściowych. Jak wynika z teorii Maslowa, niezaspokojenie 
potrzeb jakiegokolwiek rzędu prowadzi do fiksacji i hamuje roz-
wój. Podstawowe potrzeby człowieka do bycia kochanym i akcep-
towanym sprawiają, że choć poszukuje wiele dla swojego życia, 
wewnętrznie dąży do odnalezienia odpowiedzi na pytanie: jak być 
szczęśliwym? Ważne, by szkoła nie była miejscem, do którego 
przychodząc trzeba te własne wysiłki zawiesić lub odłożyć. Ide-
ałem było by gdyby placówka edukacyjna stanowiła azyl, miejsce 
zarówno spotykania, jak i kształtowania się autorytetów, czyli lu-
dzi, którzy mogą sobie wzajemnie pomóc w odpowiedzi na to py-
tanie o niebagatelnym znaczeniu.  

 
2. Kształcenie czy edukacja - współczesny profesjonalizm. 
Dawniej o tym, czego społecznie wymagano od nauczycieli 

mówiło się odnośnie powinności, a więc terminu ściśle związanego z 
kategoriami moralnymi. Współcześnie na pierwszy plan wysuwają 
się umiejętności, dzięki którym można zbadać i zmierzyć skutecz-
ność nauczycielskiego działania – efficiency, czyli efektywność. Co 
kryje się pod tym terminem? Najkrócej rzecz ujmując: wiedza i 
umiejętności. Kodeks moralny to coś, o czym wspomina się drob-
nym drukiem na końcu pedentologicznych publikacji. Termin etos 
pracy nauczycielskiej po woli odchodzi w zapomnienie, zdaje się trą-
cić myszką. Czy to właśnie jest schyłek autorytetu nauczyciela? Czy 
to prowadzi do najprostszego wniosku, że dawniej było lepiej, a 
teraz... Zmiany, które zaszły odnośnie społecznych wymagań 
względem nauczyciela są również zjawiskiem pozytywnym. Wy-
maganie profesjonalizmu rozumianego jako spełnienie wysokich 

                                                 
12 Ch. Buhler, Bieg życia ludzkiego, Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa 

1999, s. 259 
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standardów: poznawczych, działaniowych i etycznych13. Profesjonalizm 
to nie odtwarzanie znanych utartych sposobów postępowania, a 
wdrażanie nowych metod działania sprowokowanych zawsze inną 
sytuacją pedagogiczną i rozwiązywanie w oparciu o posiadaną 
wiedzę, ale w adekwatny dla danej sytuacji sposób. Jeżeli wymaga 
się od nauczycieli tak rozumianego profesjonalizmu, jest to jedynie 
z korzyścią dla wszystkich podmiotów kształcenia i samego proce-
su edukacji. Niepokoić jednak może fakt, iż w literaturze naukowej 
obecnie często można spotkać się z pojęciem edukator stosowanym 
całkowicie zamiennie z terminem nauczyciel. Nie chodzi tu oczy-
wiście o samo stosowanie pojęcia, tylko o refleksję nad tym, co kry-
je się za tym terminem. Przywodzi on na myśl człowieka, którego 
zadaniem jest przeprowadzanie procesu edukacji na drugim czło-
wieku za pomocą określonych narzędzi w celu uzyskania konkret-
nego efektu – przekazania wiedzy. Proces ten wydaje się być wy-
izolowany i oddzielony od wychowania, nie ma również wzmianki 
o tym, czy i kiedy zajdzie drugi z elementów kształcenia. Edukator 
zdaje się być wynajętym i opłaconym „człowiekiem od edukacji”, 
termin ten również nie zakłada istnienia dwóch podmiotów eduka-
cji, jak to się dzieje w przypadku nauczania.  

Co na ten temat sądzą sami nauczyciele? Podczas biograficz-
nego badania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zapytano pe-
dagogów czego szczególnie chcieliby nauczyć swoich uczniów? 
Większość odpowiedzi była związana z umiejętnościami społecz-
nymi. Nauczyciele wymieniali: tolerancję, współpracę, radzenie 
sobie w trudnych sytuacjach, porozumiewanie z innymi ludźmi 
jako umiejętności, których szczególnie chcieliby nauczyć swoich 
uczniów. Podkreślano pierwszorzędne znaczenie kwestii wycho-
wawczych. Niewiele padało odpowiedzi wymieniających konkret-
ne treści merytoryczne. Uznano je za ważne, ale nie najistotniejsze. 
Pozostałe wypowiedzi dotyczyły samego stosunku do życia i nauki 
oraz praktycznych umiejętności, co najlepiej obrazuje wypowiedź 
Ani: „I żeby im właśnie pokazać, no, że życie jest fajne. Że szkoła 
może być ciekawa, że to co robi, nie robi dlatego, że ja każę, tylko 

                                                 
13 H. Kwiatkowska: Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 

Sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 167-168. 
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to do czegoś mu się przyda. I pokazać mu też te sytuacje, kiedy 
może mu się to przydać”. Nauczyciele podkreślali wartość umie-
jętności samodzielnego zdobywania i porządkowania wiedzy, co w 
dzisiejszym świecie dotkniętym zalewem informacji niekoniecz-
nych jest niewątpliwie istotną sprawnością. Basia dodaje: „(Chcia-
łabym nauczyć dzieci) tolerancji i otwartości na innych, takiego po 
prostu kochania życia. Że w każdej postaci ono jest fajne”. Należy 
uznać za bardzo pozytywny fakt, iż w wypowiedzi każdego re-
spondenta pojawiły się wzmianki o cechach i umiejętnościach spo-
łecznych. Przebadani nauczyciele nie potwierdzili sądu jakoby za-
wód nauczycielski zaczynał sprowadzać się jedynie do przekazu 
wiedzy. Nie postrzegają siebie, jako edukatorów, nikt z nich też nie 
użył podobnego sformułowania.  

Na pytanie: jak chcieliby być zapamiętani przez swoich 
uczniów, nauczyciele odpowiadali w sposób bardzo zróżnicowany. 
Ania chciałaby być zapamiętana „jako osoba sprawiedliwa, jako 
osoba, która angażuje się w ich (uczniów) sprawy, jako osobę, która 
ma też przyjemność bycia z nimi. Że nie jestem bo muszę (…) bo 
wymyślam coś innego i mam uciechę i radochę bo widzę jak one na 
to reagują. Miałam sytuacje, że byłam zapraszana na przyjęcia, 
osiemnastki moich uczniów właśnie jako nauczyciel, który dużo 
zmienił w ich życiu, który pokazał im inny świat”. Wypowiedź Ani 
wyraźnie pokazuje sens nauczycielskiego autorytetu, mówi o rado-
ści płynącej z samego faktu przebywania z uczniami. Mówi rów-
nież o informacji zwrotnej, jaką po latach otrzymała od uczniów na 
temat własnego oddziaływania pedagogicznego.  

Basia chciałaby pozostać w pamięci uczniów „jako dobry 
człowiek. Że ktoś w przyszłości powiedziałby, że fajnie, że taką 
osobę na swojej drodze spotkał bo coś wniosła do mojego życia, że 
zostawiła jakiś tam drobny kamyczek w ogródku”. Ujawnia się tu 
kolejna cecha autorytetu – nauczyciel nie szuka dla siebie celowego 
rozgłosu. Nie ma tez aspiracji do wielkich dzieł, chce „dołożyć” coś 
ważnego do procesu wychowania swoich uczniów. 

Inna nauczycielka opowiada: „Kiedyś (…) jak dzieci kończyły 
trzecią klasę, do scenariusza wymyśliłam takie zdanie, kiedy 
uczennica za dwadzieścia lat staje na rozdaniu Oskarów i mówi: 
dziękuję pani Celinie, że mnie zainspirowała do zostania aktorką, 
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do właśnie czegoś takiego. Że ja tutaj pokazuję dziecku, pozwalam 
robić zdjęcia i za dziesięć lat tak się tym zafascynuje, że wspomni 
sobie mnie, że to pani mi pokazała i dzięki temu on się tym zainte-
resował i to go pasjonuje, i to robi i.. chyba tak”. Celina mówi o 
pragnieniu „inspirowania” uczniów, pomocy, jakiej chce im udzie-
lać w odnajdywaniu siebie, swoich pasji. Warto zwrócić uwagę na 
akceptowany fakt „znikania” tych nauczycielskich autorytetów w 
życiu uczniów. Nauczyciele mówią o wymiernych efektach, które 
chcą wywołać, o śladzie swoich działań, a nie nazwiska w biogra-
fiach własnych uczniów.  

Dorocie zależy, aby być zapamiętaną „jako osoba, do której 
zawsze można było zwrócić się o pomoc i starała się rozwiązać 
problem mimo, że nie zawsze jej się udało”. Dorota wykazuje się 
skromnością i niekłamana prawdziwością w swojej wypowiedzi. 
Pozwala sobie na błędy, słabość, której nie chce zacierać w pamięci 
swoich uczniów. Wierzy, że zapamiętają staranie i, że nie jego efekt 
będzie dla uczniów najważniejszy wbrew efektywizmowi próbują-
cemu wkraść się do oceny profesjonalizmu nauczycielskich działań.  

Felicja chciałaby „żeby mówili, że pani była ostra, wymagają-
ca, ale, że to przyniosło efekt w ich życiu. Że nauczyłam ich sta-
nowczości, systematyczności, pragmatyzmu”. Ten nauczycielski 
autorytet nie stara się nawet o zachowanie po sobie miłych wspo-
mnień. Chce nauczyć dzieci wymagania od siebie, bierze zatem na 
swoje barki jedno z najtrudniejszych i chyba najbardziej nie-
wdzięcznych zadań do wykonania.  

Oddzielenie życia osobistego od zawodowego nie jest możliwe, 
kiedy wartości stanowią podstawową składową zasobu zawodowych 
predyspozycji. Tak dzieje się właśnie w przypadku profesji nauczy-
cielskiej. Od dobrego kontaktu z innymi zależy powodzenie wysił-
ków nauczyciela. Nie chodzi tu jednak jedynie o profesjonalne umie-
jętności, a raczej o autentyczną relację z ludźmi. Nauczyciel to ten, 
który uczy – życia, świata, właściwego stosunku do niego. Jakkol-
wiek, jeśli ma być również autorytetem, nie może jedynie przekazy-
wać wiedzy - edukować. Każdy uczeń, czy to rozumie, czy się do tego 
przyznaje, czy nie, nosi w sobie nie zawsze sformułowane pytanie: jak 
być szczęśliwym? Na to pytanie może odpowiedzieć jedynie wycho-
wawca, który posiadł nie tylko wiedzę, ale i umiejętność szczęśliwe-
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go, co nie znaczy wolnego od trosk, przeżywania własnej egzystencji. 
Autorytet, chciałoby się rzec, mimowolny. 

 
Streszczenie 
Profesja nauczycielska to zawód, który wymaga szczególnego 

namysłu. Przede wszystkim potrzeba refleksji samych nauczycieli, 
których działania wiążą się przecież bezpośrednio z oddziaływaniem 
na drugiego człowieka. Autorytet nauczyciela, którego sens tak bar-
dzo poddawany jest w wątpliwość, dziś bardziej niż kiedykolwiek 
wydaje się potrzebny. Poniższy artykuł ukazuje rozwój autorytetu 
wraz z biografią młodego człowieka – przyszłego nauczyciela. Pod-
niesiona zostaje również kwestia tożsamości – z jednej strony statycz-
nego, z drugiej dynamicznego składnika ludzkiej osobowości. Tekst 
zabiera słuchacza w podróż po życiu młodego człowieka, następnie 
nauczyciela, by ukazać, że autorytet nie pojawia się nagle. Że rozwija 
się wraz z nim i sam do rozwoju potrzebuje autorytetów. Dlaczego 
ktoś miałby dziś go poszukiwać? Nie dla wiedzy, czy umiejętności. 
Prawdziwy nauczyciel nie-edukator może stanowić autorytet tylko ze 
względu na posiadanie odpowiedzi na jedno, najważniejsze życiowe 
pytanie. Ale jego odpowiedź musi był autentyczna – potwierdzona 
jego własną biografią. 

 
Summary 
Nowaday at school - teachers or educators  
Teaching is a profession that requires special consideration. First, 

a reflection of the teachers themselves, whose activities involve influ-
ence on others. The authority of the teacher, the meaning of which is 
subjected to so much doubt, today more than ever seems to be needed. 
The following article presents the development of authority, together 
with the biography of a young man - a future teacher. It treats also 
about the issue of identity - on the one hand, static, on the other- dy-
namic component of the human personality. The text takes the listener 
on a journey through the life of a young man, a future teacher, to show 
that the authority does not appear suddenly. That grows with him and 
he needs authorities to develop. Why should it be looked for today? 
Not for knowledge or skills. A true teacher not-educator can be author-
ity only because he or she has the answer to one of the most important 
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question of life. But his answer had to be authentic – confirmed by his 
own biography.  
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Justyna Cherchowska (UWM) 

 
Autorytet seniora wobec wnuka 

 
1. Wstęp 
 Osoby starsze pełnią ważna funkcję w rodzinie. Są włączane 

w kwestie dotyczące np. problemów rodzinnych, wychowania 
wnuków. Stanowią autorytet dla młodego pokolenia ze względu 
na posiadanie dużego bagażu doświadczeń osobistych. Mogą mieć 
one znaczącą rolę w wychowaniu młodych ludzi ze względu na 
przekazywanie pozytywnych wartości i wzorców. Stanowią one 
swoiste „drogowskazy” w wędrówce przez życie. 

 
2. Starość i rola rodzinna seniorów w świetle literatury 

przedmiotu 
Istotnym dla niniejszej pracy jest określenie czym jest starość 

jako okres życia człowieka. Definiowana jest jako „okres życia 
ustroju następujący po wieku dojrzałym, charakteryzujący się ob-
niżeniem funkcji życiowych i szeregiem morfologicznych zmian w 
poszczególnych systemach lub organach”1. Literatura wskazuje 
również na istnienie starości psychospołecznej. Określana jest ona 
jako „ etap życia, w którym procesy psychiczne , objawiające się 
rezygnacją i poczuciem braku szans, oraz społeczne, polegające na 
odrzuceniu zgodnie z rytuałem kulturowym, oddziałują synergicz-
nie z procesami biologicznymi, prowadząc do naruszenie home-
ostazy, a tym samym do ograniczenia możliwości przeciwdziałania 
wymienionym procesom, bez możliwości substytucji i bez obiek-
tywnych szans na powrót do stanu poprzedniego”2. 

Mówiąc o starości należy wskazać jej progi, które wskazują na 
rozpoczęcie się tej fazy życia. Jest to kłopotliwe zadanie, ponieważ 
procesy składające się na nią są bardzo złożone. Nauki badające 
starość w różny sposób określają jej początek i etapy składowe. 
                                                 

1 B. Szatur – Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii 
społecznej, Warszawa 2006,s. 23 

2 Tamże,s.23. 
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Wskazują wiec wiek biologiczny, demograficzny, społeczny, psy-
chiczny i ekonomiczny3. W tym miejscu należy wskazać charakte-
rystyki poszczególnych ujęć wieku senioralnego.  

Wiek biologiczny określa obniżenie sprawności fizycznej i in-
telektualnej, jak i żywotności organizmu typowej dla zaawansowa-
nia starzenia się biologicznego. Organizm ludzki nie starzeje się 
równomiernie a tempo starzenia się poszczególnych komórek nie 
jest jednakowe. Nie da się jednoznacznie wskazać momentu wej-
ścia człowieka do fazy starości. Kryterium wieku demograficznego 
wskazuje liczbę przeżytych lat. Większość klasyfikacji wieku senio-
ralnego wskazuje przedział wiekowy od 60. do 65. dla kobiet i męż-
czyzn. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podzieliła 
starość na trzy okresy. Wyróżnia wiek podeszły – od 65. do 75. roku 
życia, wiek starczy – od 75. Do 90. Roku życia oraz wiek sędziwy – 
powyżej 90. Roku życia. Polski Kazimierz Dzienio demograf podzielił 
starość na cztery subfazy. Wyróżnił starość początkową – 60 – 69 lat, 
wiek przejściowy – 70 – 74 lata, starość zaawansowaną – 75 – 84 lata i 
niedołężna – 85 lat i więcej. Inne mniej precyzyjne opracowania dzielą 
starość na wczesną określaną jaką „trzeci wiek” oraz późną „czwarty 
wiek”. Wiek psychiczny oceniany jest na podstawie badań sprawno-
ści intelektualnej, funkcjonowania zmysłów oraz zdolności adaptacyj-
nych człowieka. Zmiany te nie pojawiają się równomiernie, dlatego 
jest trudno jest go określić. Innym miernikiem wieku psychicznego 
jest samoocena jednostki. Zgodna jest ze stwierdzeniem, że człowiek 
ma tyle lat, na ile się czuje. Kolejnym jest wiek społeczny odnoszący 
się do rozpatrywania ról społecznych człowieka, opierające się na za-
łożeniu, że wraz z wiekiem człowieka przeobrażeniom ulegają ich 
charakter, zakres i hierarchia. Senior pełni rolę babci lub dziadka, któ-
re są typowymi dla tej fazy życia. Ten sposób określenia momentu 
fazy starości jest nieprecyzyjny, ponieważ wnuki można mieć w 
różnych latach życia. Nie musi to koniecznie przypadać na okres 
powyżej 60. roku życia. Wiek ekonomiczny wiąże się z przynależ-
nością człowieka do grupy ludzi pracujących bądź nie. Dzieli za-
tem cykl życia człowieka na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny 
i poprodukcyjny. W fazie starości zanika aktywność ekonomiczna. 

                                                 
3 Tamże, s.45 
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Próg starości w tym ujęciu to wiek poprodukcyjny następujący po 
65 roku życia w przypadku mężczyzn. Natomiast u kobiet rozpo-
czyna się po ukończeniu 60 roku życia4.  

Każda faza życia człowieka wskazuje typowe dla niej zadania 
rozwojowe będące próbą przezwyciężania kryzysów rozwojowych, 
a przez to osiągnięcia równowagi i przystosowania osobistego i 
społecznego mającego szerszy zasięg. Pozwala to na osiągnięcie 
harmonii wewnętrznej i zewnętrznej. Fazy życia człowieka kształ-
towane są przez oczekiwania jednostek i osobiste doświadczenia 
życiowe. Do zadań rozwojowych starości zaliczają się: 

• Pogodzenie się z nieuchronnością starzenia się, 
• Zaakceptowanie własnej zależności, 
• Pogodzenie się z obniżeniem sprawności fizycznej i 

odwróceniem uwagi od własnego ciała na rzecz twórczości i 
odnajdowania przyjemności w kontaktach z innymi ludźmi, 

• Sporządzenie bilansu życiowego, gry jest on dodatni, 
człowiek uznaje nie tylko sens wcześniejszego życia, ale i sens 
starości, 

• Panowanie nad własnym umysłem i utrzymywanie go w 
sprawności po to, by kontrolować i hamować proces starzenia się,  

• Kulminacja życiowej aktywności,  
• Pozytywne rozwiązanie dylematu i integralności i rozpaczy 

w taki sposób, by osiągnąć mądrość, podchodzić z dystansem do 
życia i zaakceptować śmierć, mieć pewność znaczenia i godności 
własnego życia 

Rodzina w dzisiejszych czasach bardzo często potrzebuje pomocy 
ze strony najstarszych członków rodziny. Daje im to możliwość 
aktywnego udziału w jej życiu, bycia potrzebnym i niezastąpionym. 
Relacje z wnukami dają możliwość przekazania im wspomnianego 
wcześniej doświadczenia życiowego. Zostało zebrane na drodze 
obserwacji ludzi i przemian w życiu społecznym. Dziadkowie winni 
opiekować się wnukami, a one powinny odwdzięczać się im za to ich 
szanowaniem, pomaganiem w czynnościach życia codziennego5. 

                                                 
4 Tamże, s.45-47 
5 Tamże, s. 102 
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Seniorzy pełnią w rodzinie role babci lub dziadka. Kontynuują w ten 
sposób pełnioną wcześniej rolę matki lub ojca. W ramach ich pełnienia 
seniorzy przekazują młodemu pokoleniu indywidualne doświadczenia 
życiowe, wartości, tradycje, akceptowane społecznie normy moralne i 
wzory właściwego postępowania. Dają wnukom poczucie 
bezpieczeństwa. Zastępują również zajętych obowiązkami związanymi 
z wykonywaniem pracy zawodowej rodziców6. Seniorzy kształtują u 
młodego pokolenia znaczące wartości duchowe. Uczą młodych ludzi 
miłości do ojczyzny i tradycji narodowych. Opowiadają wnukom o 
zdarzeniach, których byli świadkami. Przekazują w nich informacje o 
wojnie, smutnych losach Polaków, głodzie, niedostatku. Opierają swoje 
opowiadania na przykładach, własnych przeżyciach i emocjach. 
Wskazują w nich również na pozytywne kwestie m.in. tradycje, 
wydarzenia rodzinne. Świadczy to o tym, że dziadkowie są 
strażnikami transmisji kulturowej. Można ich rolę życiową przyrównać 
do misji nauczycielskiej7. 

 
3. Założenia metodologiczne 
Cel badań, który został postawiony na potrzeby niniejszego 

referatu to zobrazowanie autorytetu seniora – babci, dziadka – wo-
bec wnuka z perspektywy doświadczeń osobistych młodego poko-
lenia. Owa praca stanowi próbę odpowiedzi na pytania zawarte w 
problemach badawczych. Są one następujące: Jaka jest rola rodzin-
na babci lub dziadka?, Jakie relacje panują pomiędzy wnukami a 
ich dziadkami?, Jak autorytet seniora wpłyną na osobowość i po-
stępowanie młodego człowieka? 

Aby było możliwe udzielenie odpowiedzi na problemy badaw-
cze, należy wybrać i zastosować odpowiednie metody badawcze. Mu-
szą być starannie dopasowane do postawionego problemu badawcze-
go. Dla zobrazowania i rozwiązania postawionych problemów badaw-
czych zastosowano metodę indywidualnych przypadków8. Metoda ta 
                                                 

6 A. Leszczyńska – Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie- w stronę peda-
gogiki starości, Olsztyn 2006, s. 57-64 

7 M. Dzięgielewska, Dziadkowie w opinii studentów, Zeszyty Problemowe Pol-
skiego Towarzystwa Gerontologicznego, t.2, Łódź 1994, nr 4, s. 138 - 142 

8 Metoda indywidualnych przypadków to „monograficzny opis odniesiony 
(…) do jednostki czy pewnej grupy jednostek znajdujących się w określonej , 
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została wybrana, ponieważ najlepiej zobrazuje czym jest autorytet se-
niorów dla młodych ludzi. Techniką, która została wykorzystana w 
postępowaniu badawczym jest wywiad. Oparto go na wcześniej przy-
gotowanych starannie dyspozycjach. Zakres wywiadu pogłębiano 
wraz z rozszerzaniem się rozmowy. 

 
4. Wyniki badań własnych 
Badania zostały przeprowadzone w Ostródzie. Jest to 33- ty-

sięczne miasto położone w województwie warmińsko – mazur-
skim. Słynie głownie z turystyki, gdyż leży na Pojezierzu Iławskim. 
Na jego terenie znajduje się wiele jezior m.in. Drwęckie. Miasto 
słynie również z odbywających się w nim wydarzeń kulturalnych 
np. Ostróda Reggae Festival, Lato z Folklorem. Grupę badawczą 
stanowiło trzech respondentów – dwie kobiety i mężczyzna.  

Są to osoby wykształcone, gdyż są studentami Uniwersytetu 
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Jeden z respondentów ma 
23 lata, a dwie kobiety po 24. Są to osoby pochodzące z rodzin do-
brze funkcjonujących społecznie. Respondenci są również dojrzali 
emocjonalnie. 

By ukazać czym jest autorytet seniora dla młodych ludzi nale-
ży poruszyć trzy aspekty – rolę seniora w rodzinie, relacje między 
nim a wnukami oraz jego wpływ na ich osobowość. Poruszając 
pierwszy – rolę seniora w rodzinie oraz życiu młodych ludzi należy 
wskazać, że pełni ważną rolę w życiu respondentów. Jedna z re-
spondentek wskazała „Ważne było dla mnie jej zdanie, powiedziałabym 
nawet, że święte było to co powiedziała. Miałam z nia dobre relacje. Do 
dziś czasami pamiętam jej rady i stosuję się do nich”. Dwoje badanych 
ujawniło, że babcię utożsamiali z drugą mamą. Powodem tego było 
sprawowanie przez nią opieki oraz wychowywanie wnuków. Ob-
razuje to wypowiedź „Wychowywała mnie i opiekowała się mną. Prze-
kazywała te wartości i mądrość życiową, która według niej pomoże mi w 
życiu. Pokazywała jak być dobrym człowiekiem.” Badany mężczyzna 

                                                                                                                         
najczęściej innej – specyficznej sytuacji społecznej. Za jej pomocą gromadzone są 
informacje o rozwoju, zachowaniu i życiu fizycznym, psychicznym i społecznym 
jednostki w warunkach dnia codziennego.” Rozumienie metody podane za M. 
Łobockim, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2009, s. 69 
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powiedział, że jego babcia pokazała mu „ jak być szczęśliwym na swo-
jej drodze życiowej”. Jedna z badanych kobiet wskazała, iż rola se-
niorki w jej życiu nie była dla niej znaczącą. Nie uznawała senio-
rów za osoby od które należy przejmować wzorce i postawy. Wy-
powiedziała się następująco „Dziadkowie z kolei byli gdzieś na boku. 
Nie opiekowali się mną. Byli ważnymi dla mnie osobami, jednak nie byli 
dla mnie drogowskazem. Może dlatego, że nie byli „idealni moralnie” co 
zauważałam będąc jeszcze dzieckiem. Pamiętam, że słuchałam ich poleceń, 
jednak nie byli osobami godnymi naśladowania w moich oczach.” Senio-
rzy realizowali powierzone i pełnione przez nich role poprzez wy-
chowywanie i opiekę nad wnukami.  

Do czynności tych respondenci zaliczyli: pomoc w samoob-
słudze, naukę czytania i pisania, wspólną zabawę. Badany mężczy-
zna wskazał, iż babcia stanowiła jego opokę, gdy coś przeskrobał 
jako mały chłopiec. Wskazał: „… Babcia jest w życiu młodego człowie-
ka swoistym „schronem”. Często staje po naszej stronie, gdy coś zbro-
imy.” Zdaniem dwojga respondentów osoby starsze są bardzo za-
angażowane w życie rodzinne. Manifestuje się to poprzez organi-
zację świąt i uroczystości rodzinnych, dbanie o członków rodziny 
oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów. Jedna z responden-
tek wskazała „…Babcia zawsze była i jest zaangażowana w życie ro-
dzinne. Organizuje u siebie w domu święta i uroczystości rodzinne. Dba o 
mnie i o moją rodzinę. Interesuje się naszymi problemami i zawsze poma-
ga je rozwiązać jak najlepiej potrafi…”. Badany mężczyzna wskazał, że 
inną formą angażowania się w życie rodzinne seniorki było wy-
chowywanie go, gdyż spędzał on bardzo często swój czas wolny 
pod jej opieką. Z wypowiedzi drugiej badanej kobiety wynika, że 
jej babcia angażowała się w pewnym stopniu w relacje rodzinne. 
Interweniowała w momencie kłótni rodziców. Motywowała to 
działanie dobrem wnuków. 

Drugim elementem kształtowania obrazu autorytetu seniora 
są relacje panujące pomiędzy wnukami a ich dziadkami. Respon-
denci opisują je jako dobre. Badane kobiety wskazały, że opowiada-
ją swoim babciom o tym co dzieje się w ich życiu. Jedna z nich 
wskazała „… mówię jej [babci] o swoich rozterkach, problemach…”. Ko-
bieta wskazała również, że seniorka pomaga jej rozwiązywać napo-
tykane problemy. Odpłaca się ona tym samym. Może liczyć na bab-
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cię w każdym momencie swojego życia. Druga z respondentek 
otrzymuje pomoc finansową, gdyż znajduje się obecnie w trudnej 
sytuacji materialnej. Badany mężczyzna dodał, że babcia rozwiązu-
je pojawiające się konflikty między nim, a jego rodzeństwem. Pró-
buje zawsze ich pojednać i załagodzić niepożądane negatywne za-
chowania. Respondenci zostali zapytani o to, czy wykonują wspól-
nie z osobami starszymi – ich babciami – wspólnie jakieś czynności. 
Wskazali, że spędzają wspólnie wolny czas. Dwoje z badanych 
wskazało, że chodzą wraz z babciami na wspólne spacery, oglądają 
telewizję, czytają wspólnie interesujące artykuły w czasopismach i 
rozwiązują krzyżówki. Jedna z kobiet wskazała, że „…lubi spędzać 
czas z babcią w kuchni na nauce gotowania, bo nie miała wcześniej okazji 
opanować tej sztuki…” Respondenci rozmawiają również z babciami 
na tematy dotyczące ich życia codziennego, polityki i sportu. Męż-
czyzna wskazał „ Oczywiście też wspólne rozmowy na temat tego , co 
się dzieje w moim życiu, na temat polityki, trochę o sporcie… Teraz olim-
piada…”. Za ulubione formy spędzania czasu wolnego tych dwoje 
respondentów uznało wspólne rozmowy i naukę gotowania. Re-
spondentka wskazała: 

„… najbardziej lubię spędzać czas z babcią w kuchni ucząc się goto-
wać.. A ona lubi mnie tego uczyć… Czerpie z tego wiele radości…” Dru-
ga z badanych kobiet wskazała, że czynności wspólnie wykonywa-
ne z dziadkiem lub babcią ograniczają się do wspólnych rozmów. 
Powodem tego jest odrzucanie respondentki w dzieciństwie przez 
seniorów. Opisuje ona relacje z dziadkami następująco „…nigdy nie 
brali mnie na wycieczki, nie rozmawiali na ważne dla dziecka i nastolatka 
tematy i niech tak zostanie. Nie da się odbudować tego co przepadło..i takie 
są fakty. Myślę, że jako dziecko chciałam bardziej się do nich zbliżyć…” 
Osoby badane bardzo chętnie pomagają swoim babciom i dziad-
kom. Pomoc ta opiera się na sprzątaniu mieszkania seniorów, ro-
bieniu zakupów, pomaganie w gotowaniu obiadu i przywożeniu 
samodzielnie zrobionych wypieków. Jedna z kobiet udziela senio-
rom pomocy w momencie pobytu u nich w domu, gdyż mieszkają 
w innej miejscowości. Wskazała „Mój jeden dziadek jest po amputacji 
nogi. Jeśli potrzebuje pomocy pomagam mu np. wsiąść na wózek lub poda-
ję mu kule. W innych czynnościach dnia codziennego nie pomagam, bo nie 
mieszkam z dziadkami…” 
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Trzecim aspektem istotnym dla ukazania autorytetu babci i 
dziadka jest jego wpływ na osobowość młodych ludzi. Kluczowym 
dla rozpatrzenia tej kwestii jest to, czy uznają bliskich seniorów za 
autorytet. Zapytani o to, czy seniorzy są dla nich autorytetem 
odpowiedzieli twierdząco. Badani uzasadniają to stwierdzenie 
dużym doświadczeniem życiowym seniorów, zmaganiem się przez 
nich z wieloma problemami życia codziennego, wiedzą praktyczną 
w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi. Innym powodem 
bycia autorytetem jest uznanie babci i dziadka za dobrego 
człowieka. Można tu przytoczyć następującą wypowiedź badanej 
„Na pewno dla tego, że posiada duże doświadczenie życiowe. Była 
świadkiem wielu wydarzeń historycznych – wojna, stan wojenny. Ale nie 
tylko to składa się na jej doświadczenie życiowe … też to, że musiała wiele 
razy zmagać się z problemami życia codziennego, musiała sobie radzić i 
być wytrwała.. Też doświadczenie jako matka – wychowawca – sama 
wychowała dwóję dzieci (tatę i ciocię) i dzięki temu wie co dla mnie 
dobre.” Podczas prowadzenia wywiadów zapytałam badanych 
również o to, jakie wzorce czerpią od bliskich seniorów. Uznali za 
wartościowe bycie dobrą gospodynią domową, matką, altruistką i 
aktywną członkinią życia rodzinnego. Obrazuje to wypowiedź 
jednej z badanych „Jest dla mnie wzorcem gospodyni domowej. Jest też 
dla mnie wzorcem dobrego człowieka. Nigdy nikogo nie oszukała, 
wszystkim pomaga jak tylko potrafi – jest altruistką. Pokazuje mi też jak 
być dobrym człowiekiem. Czerpię od niej wzorzec zaangażowania się w 
życie rodzinne i to w jaki sposób to robić. Uczy mnie to też wyzbycia się 
obojętności na najbliższych.” Inną wypowiedzią udowadniającą 
wyżej wymienione wzorce jest wypowiedź mężczyzny „Jest dla 
mnie wzorcem dobrego człowieka. Jest zawsze prawdomówna, 
wyrozumiała i pomocna. Angażuje się bardzo w życie rodzinne, a ja to po 
niej przejąłem”. Jedna z badanych kobiet natomiast nie 
wypowiedziała się pochlebnie na ten temat. Wskazała, iż nie 
przejęła żadnych wzorców od swoich dziadków. Badani nauczyli 
się od seniorów kilku ważnych w życiu człowieka wartości. 
Wymielili dobroć, miłość (również tą do Boga) i empatię. Wskazuje 
na to wypowiedź jednej z respondentek „Ogólnie to tak jak 
powiedziałam miłości, dobroci, miłości do Boga”. Respondenci wskazali 
również na prozaiczne rzeczy, których nauczyli się od dziadków. 
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Zakrzewili u badanych prawidłowy stosunek do wiary katolickiej, 
naukę pacierza, jak i bycia gospodarną osobą.  

 
Podsumowanie 
Mówiąc o autorytecie seniorów wobec wnuków należy odno-

sić się przede wszystkim do ich funkcji pełnionych na poziomie 
środowiska rodzinnego. Dla młodych ludzi są babcią lub dziad-
kiem. Od najmłodszych lat pełnią rolę opiekuńczą i wychowawczą 
wobec nich. Na drodze częstych kontaktów i przekazywania do-
świadczenia zakrzewiają u młodych ludzi właściwe ze społecznego 
punktu widzenia normy, wartości i wzorce. Zakrzewiają u nich 
tradycje narodowe i kulturowe. Opowiadają o indywidualnych 
przeżyciach związanych z byciem świadkiem i uczestnikiem zda-
rzeń historycznych i o trudach, jakie mieli do pokonania we wła-
snym życiu. Nie można zapomnieć o nauczaniu prozaicznych rze-
czy tj. czynności dotyczących samoobsługi, zajmowania się do-
mem, wskazywania rozwiązań problemów życia codziennego. 
Wszystko to kształtuje bycie autorytetem w oczach wnuków.  

  
Abstract 
The authority of elderly person to granchildren 
Elderly people has an importnant role in family. They are in-

volved in many issues respecting e.g. family problems, raising 
grandchildren. They are authority to youth. The reason of this is 
that they have a large personal experience. Elderly people can give 
young men positive values and patterns. They can show how to be 
good person. On the other hand they can show how young man 
should live to has happy and good life. 

Elderly`s people in family are grandomothers or granfothers. 
They are taking care about granchildrens. Also, they are teachers 
for them. On the way of frequent contacts and transfer 'experience 
learn children good strints, values and patterns. They show na-
tional and coultural traditions. They are talking about pesonal ex-
periences conected to be fitness od historical and personal bad oc-
currences. We can`t forg et that old people teach prosaic things e.g. 
self-service actions, house keeping, showing solutions to problems. 
All this is made up for being an authority in eyes of granchildren  
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Dominika Sieńko (KUL) 

 
Twórca systemu prewencyjny autorytetem w wychowaniu 
 
Wstęp 
Jan Bosko był człowiekiem o sercu nieustannie tętniącym 

modlitwą. Jego odwaga, niewzruszona wiara i powołanie, którym 
kierowała Maryja sprawiły, że jest dziś autorytetem dla wielu z 
nas. Był wybitnym pedagogiem i duszpasterzem oddanym bliźnim. 
Jego celem życia była praca wychowawcza wykonywana z bezgra-
nicznym oddaniem. Dla wielu pedagogów jest wzorcem w wy-
chowaniu jako przede wszystkim skuteczny praktyk. 

Aby móc pisać o idei wychowawczych ks. Bosko trzeba za-
cząć od jego osoby i życiowych dzieł. W jego przypadku teoria i 
praktyka tworzą życiową jedność. Dla ogólnej orientacji należy 
ukazać najważniejsze okresy i okoliczności życia Jana Bosko. On 
sam podzielił swoje wspomnienia na trzy dekady: 

• 1825-1835- właściwe przygotowanie w rodzinie i w szkole; 
• 1835-1845- studia w seminarium duchownym i początki pracy; 
• 1846-1856- założenie i rozwój Oratorium wraz ze związa-

nymi z nim ośrodkami. 
Jest to podział, który odpowiada najważniejszym etapom jego 

osobistego rozwoju i powstania jego dzieła. 
 
1. Dzieciństwo i młodość ks. Jana Bosko. 
Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 roku w ubogiej wiej-

skiej rodzinie w Becchi niedaleko Turynu w Piemoncie. Jego rodzi-
cami byli Franciszek Bosko i Małgorzata Occhiena. Miał dwóch 
braci Antoniego i Józefa. 

 Czas w którym Jan Bosko przyszedł na świat nie należał do 
spokojnych. Dla Włoch był to okres obfitujący w wydarzenia zwią-
zane z jednoczeniem się państwa. Zanim jednak to się stało ojczy-
zna Jana Bosko była „wielkim polem bitewnym Europy”. Życie 
duchowe, gospodarcze i społeczne poniosło wielkie straty. Zjedno-
czenie zostało osiągnięte kosztem monarchii papieskiej, wbrew sil-



872 
 

nym sprzeciwom Kościoła, co zaowocowało obojętnością religijną i 
niechęcią do religii w ogóle. To jednak nie dosięgło młodego Jana, 
jego duch i charakter kształtowany był przez wiejskie środowisko 
rodzinne o głęboko chrześcijańskich tradycjach. 

W 1817 r. gdy miał dwa lata zmarł jego ojciec zostawiając żo-
nę, syna z pierwszego małżeństwa - Antoniego oraz Janka i jego 
starszego, rodzonego brata - Józefa. Było to doświadczenie, które 
pozwoliło mu później lepiej zrozumieć sytuację bezdomnej mło-
dzieży Turynu, która podświadomie szukała postaci, ideału, ojca 1. 

W latach 1824-1825 Jan Bosko pobiera pierwszą, prywatną 
naukę u księdza Lacqua w Capriglio. W tym okresie kiedy ma za-
ledwie 9 lat, Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawia mu je-
go przyszłą misję. Oto jak sam wspomina to wydarzenie: "(...) By-
łem niedaleko domu, na dużym podwórzu, na którym bawiło się 
wielu chłopców. Jedni się śmiali, inni grali w coś, wielu przeklina-
ło. Słysząc to, rzuciłem się między nich i przy pomocy słów i pięści 
usiłowałem ich uciszyć. W tym momencie pojawił się przede mną 
majestatyczny, pięknie ubrany mężczyzna, cały spowity białym 
płaszczem. Jego twarz jaśniała takim blaskiem, że nie mogłem na 
nią patrzeć. Nazwał mnie po imieniu i kazał stanąć na czele tych 
chłopców. Dodał: "Będziesz musiał pozyskać ich przyjaźń dobrocią 
i miłością, a nie pięściami. (...)".Od tego momentu, mimo bardzo 
jeszcze młodego wieku, robił wszystko, by wypełnić powierzone 
mu zadanie. 

Matka Jana Bosko była zbyt uboga by łożyć na jego naukę, 
dodatkowo niesnaski z Antonim sprawiły, że opuścił dom i po-
szedł do pracy jako służący w gospodarstwie Moglii, w Moncucco. 
Imał się różnych zawodów m.in. krawiectwa, szewstwa, stolarstwa, 
aby zarobić na swoje utrzymanie i opłacenie nauczycieli. Nie wie-
dział jeszcze wówczas, jak bardzo przydadzą mu się w przyszłej 
pracy wychowawczej zdobyte umiejętności. Po powrocie od rodzi-
ny Moglii, Janek zaczął się uczyć u starego księdza Calosso w Mo-

                                                 
1 R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, wyd. Salezjańskie, War-

szawa 2000,s. 15-16 
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rialdo. Nauka nie trwała zbyt długo, ponieważ w grudniu 1930r. 
ksiądz Canosso zmarł2. 

 
2. Studia w seminarium duchownym i początki pracy 
4 listopada 1831r. Jan udał się do Chieri, gdzie spędził dzie-

sięć lat życia. Mieszkał na pensji, dwojąc się i trojąc, by zdobyć pie-
niądze na opłaty i móc kontynuować naukę w szkole. W paździer-
niku 1835r. nareszcie udaje mu się zrealizować swoje marzenia, 
przydziewa szatę kleryka i wstępuje do seminarium duchownego 
w Chieri. Sześć lat później w kaplicy Arcybiskupa zostaje wyświę-
cony na kapłana przez arcybiskupa Turynu, mons. Fransoniego3. 

Zdecydował wówczas, by nadal pogłębiać swoją wiedzę teo-
logiczną i wstąpił do Konwiktu kościelnego św. Franciszka z Asyżu 
w Turynie na kolejne trzy lata nauki, w trakcie których miał okazję 
poznać sytuację młodzieży żyjącej w mieście. Był przerażony tym, 
co zobaczył. Młodzi włóczyli się po ulicach bez pracy i wykształce-
nia, pełni agresji i nieszczęśliwi. Niektórzy pracowali za cenę mor-
derczego, nadludzkiego wysiłku, a mimo to nie mieli pieniędzy 
nawet na mieszkanie i jedzenie. Wielu z nich, nie mając za co żyć, 
schodziło na drogę przestępstwa. Ksiądz Bosko miał okazję ich po-
znać w trakcie odwiedzin miejscowego więzienia. Spotkania te dały 
mu wiele do myślenia. Wiedział, że chłopcy ci zostali aresztowani, 
gdyż byli wcześniej pozbawieni opieki. Powoli dojrzewało w nim 
poczucie, że to właśnie on musi pomóc tym biednym, pozbawio-
nym warunków do prawidłowego rozwoju chłopcom i uchronić ich 
przed losem więźniów. Chciał zgromadzić ich w jakimś miejscu, by 
móc ich uczyć i zająć pożytecznie wolny czas. Ale potrzeba działa-
nia okazała się pilniejsza niż możliwość znalezienia odpowiedniego 
lokalu4. 

8 grudnia 1841r. Jan Bosko staje w obronie bitego chłopca Bar-
tłomieja Garelli, gdzie później zaprasza go do swojego domu. 
Wówczas proponuje chłopcu, że będzie go uczył i zachęca, by 

                                                 
2 Tamże, s. 16-17 
3 R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, wyd. Salezjańskie, War-

szawa 2000, s.17 
4 Tamże, s.18 
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przyprowadził też swoich przyjaciół. Ksiądz Bosko rozpoczął pracę 
z dwoma chłopcami, wkrótce dołączyli inni. Uczył ich czytać i pi-
sać, dawał im schronienie we własnym mieszkaniu, a przede 
wszystkim interesował się ich sprawami, a swą przyjaźnią pozwolił 
odnaleźć trochę ciepła rodzinnego, którego tak bardzo łaknęli. 
Liczba chłopców stale rosła, byli to głównie terminatorzy lub po-
mocnicy w różnych zakładach. Tymczasem ich wychowawca za-
stanawiał się, gdzie mogliby się zbierać w niedziele, by po całym 
tygodniu pracy znaleźć chwilę wytchnienia i zabawy. Początkowo 
pozwolono im spotykać się na podwórzu Konwiktu, w którym Jan 
Bosko dokształcał się i mieszkał. Tak rozpoczął się żywot "wę-
drownego Oratorium", które jeszcze długo miało czekać na swoją 
stałą siedzibę5. 

W 1844r. ksiądz Bosko rozpoczyna współpracę z markizą Baro-
lo, jest dyrektorem przytułku świętej Filomeny przeznaczonego dla 
chorych i kalekich dziewcząt. Niedługo później staje jednak przed 
koniecznością podjęcia decyzji, którą przedstawiła mu Barolo, albo 
pracuje w jej dziełach, otrzymując za to pensję, albo zajmuje się nadal 
„brudną” młodzieżą i opuszcza zajmowane miejsce. Decyzja była dla 
niego oczywista. Wybrał swoich chłopców, uważanych powszechnie 
za wyrzutków społecznych i kandydatów do więzienia. Zatem w 
kwietniu 1846r. rozstaje się ze schroniskiem markizy Barolo6. 

 
3. Założenie i rozwój Oratorium 
12 kwietnia 1846r. Oratorium przenosi się do szopy wynajętej 

od Franciszka Pinardiego na Valdacco w dzień Wielkanocy. Są to 
ostateczne przenosiny, tu właśnie miało „powstać, wzrastać i roz-
szerzać się na świat Zgromadzenie Salezjańskie, zrodzone z łez, 
nędzy i serca jednego pokornego księdza”. 

W 1846 roku, niedługo po ostatecznych przenosinach Orato-
rium do szopy Pinardiego, ksiądz Bosko bardzo podupadł na 
zdrowiu i był bliski śmierci. Wychowankowie jego podjęli wów-
czas ogromnie wiele wyrzeczeń, modląc się i poszcząc o zdrowie 

                                                 
5 Tamże, s.19 

6 R. Stojecka-Zuber, System wychowawczy księdza Bronisława Markiewicza, 
wyd. Michalineum, Marki 2001,s. 84 
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swojego księdza. Po długim okresie rekonwalescencji spędzonym 
w Becchi, wrócił do Oratorium wraz z matką Małgorzatą, która 
zgodziła się pomóc w jego dziele. 

Nieustający w pracy Jan Bosko nie ograniczał swej działalno-
ści do troski o istniejące już dzieło. W 1849 roku zainicjował w Tu-
rynie nową formę apostolstwa, jaką było głoszenie rekolekcji dla 
młodzieży. Nie zaniechał również spotkań z więźniami, które roz-
począł jeszcze w latach Seminarium. Mimo tego jednak, nie zdecy-
dował się nigdy na stworzenie zakładów wychowawczych dla 
młodych kryminalistów, gdyż miał głębokie przeświadczenie, że 
został posłany przez Boga po to, by prowadzić młodych do święto-
ści, a nie w celu odzyskiwania przestępców dla społeczeństwa. 
Pomagał tym, którzy z powodu ubóstwa materialnego, kulturalne-
go, moralnego, emocjonalnego i duchowego mogli zejść na złą dro-
gę i odrzucić chrześcijańskie zasady moralne7. 

26 stycznia 1854r. ksiądz Bosko zaproponował czterem chłop-
com- Rua, Cagliero, Rocchietti, Artiglia, aby wspólnie z nim założyli 
Salezjanów. Chciał by złożyli przyrzeczenie, że będą ćwiczyć prakty-
kowanie w uczynkach miłości względem bliźnich. Rua złożył śluby 
zakonne na ręce księdza Bosko i stał się pierwszym salezjaninem, a po 
śmierci Założyciela - jego następcą, jako przełożony generalny Zgro-
madzenia Salezjańskiego. Oficjalne zatwierdzenie nowego zgroma-
dzenia przez Stolicę Apostolską miało miejsce w 1869 roku, a nazwę 
otrzymało od św. Franciszka Salezego, który stanowił dla Jana Bosko 
wzór łagodnego duszpasterza troszczącego się o zbawienie dusz. W 
1856r. powstaje Zgromadzenie Salezjańskie, rozwój dzieła salezjań-
skiego w Europie i poza jej granicami. 

W 1858r. ksiądz Bosko po raz pierwszy wyjechał do Rzymu w 
celu przedstawienia dzieła papieżowi. Pius IX podczas spotkania 
nakłaniał, aby Jan Bosko spisywał „nadzwyczajne rzeczy” stano-
wiące punkt wyjścia całego dzieła. 18 grudnia 1959r. powstało ofi-
cjalnie Zgromadzenie Salezjańskie. Pierwszych Salezjanów wraz z 
księdzem Bosko było osiemnastu. W 1863r. ksiądz Bosko otworzył 

                                                 
7 R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, wyd. Salezjańskie, War-

szawa 2000,s.20 
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pierwszy dom salezjański poza Turynem „małe seminarium” w 
Mirabello Monferrato8. 

W 1964 r. po raz pierwszy ksiądz Bosko spotyka Marie 
Mazzarello. Pod wpływem rad przyjaciół i przy pomocy św. Marii 
Dominiki Mazzarello, 5 sierpnia 1872 roku powstała druga gałąź 
Rodziny Salezjańskiej - Zgromadzenie Córek Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożycielki, powołanych do pracy wśród dziewcząt. 
Przełożoną jest Maria Mazzarello, która tego dnia wraz z dziesię-
cioma innymi dziewczętami przywdziała szatę zakonną i złożyła 
śluby. Natomiast cztery lata później, przy poparciu Stolicy Apo-
stolskiej, św. Jan Bosko powołał do życia świeckie ogniwo Zgro-
madzenia - Stowarzyszenie Salezjańskich Pomocników Kościoła, 
których zadaniem miało być odtąd wspieranie dzieł i zadań po-
dejmowanych przez kościoły lokalne. Natomiast 3 kwietnia 1874r. 
Stolica Apostolska zatwierdziła ostatecznie Konstytucje Zgroma-
dzenia Salezjańskiego. 

Ogromny rozrost aktywności księdza Bosko oraz skupienie jej 
na założeniu wspólnoty zakonnej, która miała dalej prowadzić jego 
ośrodki, nadają dziełu jego życia charakter duchowy. Stad, aby 
zrozumieć lepiej jego ideę pedagogiczną, nie można zdać się na 
irracjonalność jego rzeczywistości, czy też praktyki, lecz trzeba ra-
cjonalnie zająć się badaniem faktów i okoliczności, aby znaleźć dla 
nich miejsce w historii wychowania. Ksiądz Bosko można określić 
jako tradycjonalnego, nowoczesnego, postępowego i oryginalnego. 
Chodź zdecydowanie pedagogika księdza Bosko wiąże się z chrze-
ścijańską tradycją to nie pozostaje w oddaleniu od nowoczesnego 
świata. Ukazuje nam otwartą i oryginalną tradycje chrześcijańską. 
Istotna jest prostota, uproszczenie życia wychowawczego, który 
skierowany jest na naturalny rytm wielkiej i uporządkowanej ro-
dziny. Dla księdza Bosko wychowanie to przede wszystkim relacje 
interpersonalne.  

Metoda wychowawcza jaką stworzył Jan Bosko nazywana 
jest systemem prewencyjnym. Ponieważ był on praktykiem to nie 
od razu zostały utrwalone pisemnie jego idee wychowawcze. Jed-
nak z jego działania wynika jasno, że miał jasno określone cele. 

                                                 
8 Tamże, s. 21 
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Idea wychowawcza u księdza Bosko wyrosła już we wcze-
snym dzieciństwie. Poprzez gry, zabawy, sztuczki czarodziejskie 
oraz żarty próbował zabawić swoich rówieśników i przyjaciół, jed-
nocześnie chroniąc ich od złego. Jak wcześniej wspomniałam Jan 
Bosko miał sen w dzieciństwie, który nie tylko wpłynął na jego 
powołanie pedagogiczne i duszpasterskie, lecz także zawierał 
istotną podstawę jego idei wychowawczej. Dostrzec można z jednej 
stront religie wraz z wychowaniem moralnym, z drugiej zaś strony 
odpowiadające okolicznościom działanie stanowiące dwa podsta-
wowe elementy jego modelu wychowania. 

Ksiądz Bosko zapytany kiedyś przez Franciszka Bodrato w 
jaki sposób osiąga takie wyniki w przypadku tak wielu młodych 
ludzi odpowiedział: „Rozum i religia są podstawowymi filarami 
systemu wychowawczego. Wychowawca musi tylko być przeko-
nany o tym, że wszyscy, albo prawie wszyscy młodzi ludzie maja 
naturalny dar rozpoznawania dobra, które się czyni ze względu na 
nich. Jednocześnie maja oni czułą i skłonną do wdzięczności natu-
rę. Główny cel pracy wychowawczej zostaje dla mnie osiągnięty w 
tym momencie, gdy z pomocą Bożą ci młodzi ludzie, zapoznawszy 
się z tajemnicami naszej świętej wiary, w przyjmowaniu doznawa-
nej miłości wychowawczej, przypominają sobie o nieskończonej 
miłości Bożej; gdy w ich sercach zaczynają rozbrzmiewać struny 
wdzięczności, do której czują się zobowiązani ze względu na tyle 
doznawanych dobrodziejstw; wreszcie, gdy w oparciu o rozsądne 
przesłanki przekonali się o tym, że prawdziwa wdzięczność 
względem Boga musi polegać na gotowości do wypełniania Jego 
świętej woli i życia według przykazań. Do tego należy jeszcze 
przestrzeganie wzajemnych obowiązków. W tym systemie religia 
obejmuje rolę cugli na głowie ognistego konia, które to cugle po-
zwalają nad nim zapanować i nim kierować. Rozum obejmuje rolę 
munsztuka, który uciskając szczękę wywołuje pożądany skutek. 
Prawdziwa, szczera religia, która określa obowiązki młodzieży 
oraz rozum, który stosuje prawdy religijne w konkretnym działa-
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niu, w tych dwóch słowach daje się ująć stosowany przeze mnie 
system, którego tajemnicę tak bardzo chce się zgłębić”9. 

 
4. System prewencyjny księdza Jana Bosko 
Ksiądz Bosko dopiero w 1877r. napisał dziełko w którym 

uwzględnił ogólne podstawy metody pedagogicznej. Słynna roz-
prawa „System prewencyjny w wychowaniu młodzieży” ukazała 
się jeszcze w tym samym roku w języku włoskim i francuskim. Na-
tomiast pod koniec roku została wprowadzona do Regulaminów 
dla domów Towarzystwa świętego Franciszka Salezego.  

Ksiądz Bosko rozróżniał dwa systemy jakie stosowano w wy-
chowaniu młodzieży: system prewencyjny i represyjny. System repre-
syjny polega na tym, że podwładnym ogłasza się prawo, a potem pa-
trzy się tylko, by wykryć przestępców i w razie potrzeby wymierzyć 
zasłużoną karę. Według tego systemu słowa i postawa przełożonego 
powinny być zawsze surowe, a nawet groźne, a sam przełożony powi-
nien unikać wszelkiej zażyłości z podwładnymi. Dyrektor dla dodania 
sobie powagi powinien rzadko przebywać między podwładnymi i 
zjawiać się przeważnie wtedy, gdy chodzi o zagrożenie karą lub jej 
wymierzenie. Ten system według Jana Bosko był łatwy, mniej uciążli-
wy, nadawał się zwłaszcza w wojsku i wśród ludzi dorosłych i rozsąd-
nych, którzy już sami powinni umieć rozeznać i zapamiętać to, co jest 
zgodne z prawem i przepisami10. 

Zupełnie innym systemem był system prewencyjny. Polega 
na zaznajomieniu podwładnych z przepisami i regulaminem za-
kładu, a następnie roztoczeniu nad nimi takiej opieki, że wycho-
wankowie znajdują się zawsze pod czujnym okiem dyrektora lub 
asystentów, którzy jako kochający ojcowie przemawiają do nich, a 
każdej okoliczności służą im za przewodników, udzielają rad i 
upominają z dobrocią, co jest równoznaczne z postawieniem wy-
chowanków wobec niemożności popełnienia wykroczeń.  

System księdza Jana Bosko jest całkowicie oparty na rozumie, 
religii i dobroci. Dlatego wyklucza się surowe kary i stara się nie 

                                                 
9 Cz. Kustra, Podstawy Michalickiego Systemu Wychowania, wyd. Michalineum, 

Marki 2009, s. 27 
10 Tamże, s.29 
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stosować nawet kar lżejszych. Za tym systemem przemawiają na-
stępujące racje: 

I. Wychowanek ostrzeżony w porę nie czuje się poniżony z 
powodu popełnionych uchybień, jak to bywa, kiedy się o nich do-
nosi przełożonemu. Nie oburza się na otrzymane uwagi, ani na za-
grożoną lub wymierzoną karę, ponieważ towarzyszy temu 
uprzednie przyjacielskie upomnienie, które karę uzasadnia, 
owszem pozyskuje serce wychowanka tak, że ten uznaje jej potrze-
bę i niemal jej pragnie. 

II. Bardzo istotną przyczyną uchybień jest żywiołowość 
chłopca, który w jednej chwili zapomina o przepisach dyscyplinar-
nych i karach grożących za ich przekroczenie. Dlatego chłopiec 
często staje się winnym i naraża się na karę za uchybienie, nad któ-
rym się nigdy nie zastanawiał, a może wcale o nim nie pamiętał w 
danej chwili i byłby go z pewnością nie popełnił, gdyby na czas 
przestrzegł go jakiś przyjacielski głos. 

III. System represyjny może zapobiec nieporządkom, lecz z 
trudnością uczyni lepszymi winowajców. Zauważono, że chłopcy 
nie zapominają o otrzymanych karach i najczęściej żywią w sercu 
urazę i pragnienie zrzucenia z siebie niesławy, a nawet pragnienie 
zemsty. Wydaje się czasem, że nic sobie nie robią z kary, lecz kto 
śledzi dalsze ich postępowanie, przekonuje się, jak straszne są 
wspomnienia młodości: chłopcy łatwo zapominają o karach wy-
mierzonych przez wychowawców. Bywały wypadki, że niektórzy 
w starości pomścili w brutalny sposób pewne kary, otrzymane 
słusznie w okresie swego wychowania. Przeciwnie system prewen-
cyjny czyni z wychowanka przyjaciela, ukazując mu w osobie asy-
stenta dobroczyńcę, który go ostrzega, pragnie uczynić dobrym, 
uchronić od przykrości, kar i zniesławienia. 

IV. W systemie prewencyjnym upomina się wychowanka w taki 
sposób, że wychowawca może zawsze przemawiać do niego głosem 
serca, tak w okresie wychowania, jak i później. Wychowawca raz pozy-
skawszy sobie zaufanie wychowanka, będzie mógł wywierać na niego 
wielki wpływ: doradzić mu, upominać go i strofować nawet wtedy, 
gdy wychowanek, jako dorosły, znajdzie się na stanowisku. Dla tych i 
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wielu innych powodów wydaje się, że system prewencyjny powinien 
mieć pierwszeństwo przed represyjnym11. 

Ksiądz Jan Bosko zaznaczył, że dla wychowanków ten system 
jest łatwiejszy, przyjemniejszy i bardziej korzystny. Natomiast w 
odniesieniu do wychowawców przedstawia pewne trudności, które 
się jednak zmniejszają, gdy wychowawca zabierze się gorliwie do 
swojego dzieła. Wychowawca to osoba całkowicie oddana dobru 
swoich wychowanków, dlatego powinien być gotów pokonywać 
wszelkie przeszkody i podejmować trudu, aby osiągnąć swój cel, 
jakim jest wychowanie obywatelskie, moralne i umysłowe pod-
opiecznych. 

Wychowanie w zakładach Jana Bosko miało przede wszyst-
kim służyć kształtowaniu charakterów, a założone przez niego 
szkoły musiały w pełni odpowiadać duchowi czasu. Stałym pro-
blemem w wychowaniu młodego pokolenia pozostawała dla niego 
sprawa właściwego zrozumienia młodzieży. Jednak był pełen 
optymizmu, tak że według jego opinii nawet w najcięższych przy-
padkach wszystko zależało od odkrycia pozytywnego zalążka. Za-
kładał, że w „każdym młodym człowieku, nawet tym najbardziej 
nieszczęśliwym, znaleźć można punkt, w którym jest on czuły na 
dobro. Zadaniem wychowawca pozostaje znalezienie tego punktu, 
tej czułej struny serca i wykorzystanie jej w dalszej pracy”. Dilger 
stwierdził, że „na tym polega wielkość księdza Bosko. Nie troszczył 
się on o podstawy w wychowania, te posiadł już jako chrześcijanin. 
Ale że moralno-religijny proces formacji musi potoczyć się inaczej 
niż dotychczas, to jego odkrycie, które stawia go w rzędzie współ-
czesnych psychologizujących pedagogów”. 

Jan Bosko swój system wychowawczy zawsze odnosił do rze-
czywistości życia. Nie pomijając nikogo chciał pomóc wszystkim 
młodym ludziom. Pomimo tego jego zainteresowanie częściej sku-
piało się na najbardziej potrzebujących. Uważał, że może zastoso-
wać swój system w przypadku młodzieży trudnej i z przeszłością 
kryminalną.  

                                                 
11 N. Han-Ilgiewicz, System wychowania św. Jana Bosko, a koncepcja resocjalizacji. [w:] 

Ksiądz Bosko i je jego system wychowawczy, wyd. Salezjańskie, Warszawa 2000, s.245  
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W wychowaniu młodzieży stosuje się dwa systemy: karzący 
(represyjny) oraz zapobiegawczy (prewencyjny). Zarówno jeden 
jak i drugi można stosować w zakładach otwartych i zamkniętych. 
System represyjny polega na ogłaszaniu obowiązujących przepi-
sów oraz kar związanych z ich nieprzestrzeganiem. W związku z 
tym władza musi czuwać nad tym, aby wykryto przestępców oraz 
wymierzono im zasłużoną karę. System ten nadaje się szczególnie 
w wojsku i wśród ludzi dorosłych. Natomiast dzieci, które nie dys-
ponując wiedzą oraz zdolnością przewidywania, zachęcone przez 
współtowarzyszy, działają często bezmyślnie, pozwalając się wcią-
gnąć w różne niebezpieczne sytuacje, ponieważ brakuje im należy-
tej opieki. Karanie winnych nie jest rozwiązaniem problemu. Nale-
ży się starać o to, aby jak najbardziej zmniejszyć ich liczbę. Ksiądz 
Bosko nie uważał, aby dzieci mogły być generalnie uważane za złe. 
Jednak wyróżniał dzieci szczególnie narażone na niebezpieczeń-
stwo stania się takimi.  

Receptą na sukces w przypadku Jana Bosko był niezachwiany 
pedagogiczny optymizm, zmierzający do pomagania narażonym 
na niebezpieczeństwa młodym ludziom oraz polepszenia sposobu 
ich zachowania. Jednocześnie próbował on wyjść całkowicie od 
sposobu bycia młodego człowieka. Szczególnie poprzez obcowanie 
z młodzieżą, która odbywała karę więzienia doszedł do wniosku, 
że zapobiec można młodocianej przestępczości jedynie usuwając 
przyczyny, które ją powodują. Podobnie jak w jego czasach przypi-
sano prawu karnemu funkcję zapobiegawczą, tak dla niego wy-
chowanie stało się zapobiegawczą potęgą moralną, wsparte ono 
było o prewencję religijną. Celem był zapobiegawczy wpływ zmie-
rzający do kształtowania odpowiedzialnej, świadomej, moralnej 
motywacji i działania. Wyrażając to w sposób negatywny, młodzież 
powinna być otoczona opieką, która nie będzie w stanie popełnić 
wykroczeń. Istotnym założeniem odnoszącym się do sukcesu wy-
chowawczego w systemie prewencyjnym jest to, że motywuje się 
młodego człowieka, aby sam chciał się uczyć i pracować na sobą12. 

                                                 
12 D. Guido Gatti, Tradycja wychowawcza ks. Bosko dzisiaj: konieczność wycho-

wawcy, [w:] Współczesny Wychowawca w stylu księdza Bosko, Lublin 1998, s. 68 
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Oparcie całego systemu prewencyjnego na kolumnach religii 
oraz rozumu ukazuje, że ksiądz Bosko nie miał najmniejszych wątpli-
wości, iż najważniejszym celem jego wychowania jest osobowość reli-
gijno- moralna. Z tego mocnego fundamentu wyłania się kilka aspek-
tów uniwersalnych. Na płaszczyźnie religijnej w odniesieniu do współ-
czesnej mu mentalności, która uzewnętrzniała się, szczególnie poprzez 
praktyki pobożności, ksiądz Bosko położył główny akcent na życie re-
ligijne. Przez to jego koncepcja uzyskała sformułowanie celu, który zo-
stał wzniesiony na chrześcijańskiej, a tym samym postępowej antropo-
logii.  

Słowa księdza Bosko w odniesieniu do rozumu i religii: 
Rozum 
- W każdym, nawet najbardziej nieszczęśliwym młodzieńcu, jest 

miejsce dostępne dla dobra. ierwszym obowiązkiem wychowawcy jest zna-
leźć ten punkt, tę czułą strunę i wykorzystać ją.  

- Kieruj się rozumem, a nie namiętnością. 
- Wszyscy chłopcy mają swe niebezpieczne dni, i wy też je mieliście! 

I źle będzie, jeśli nie pomożemy im, by minęły one szybko i bez nagany. 
- Nigdy nie należy używać środków przymusu, a tylko i wyłącznie 

perswazji i miłości. 
- Bądźcie stanowczy w pragnieniu dobra i zapobieganiu złu, ale 

zawsze łagodni i roztropni. Bądźcie poza tym uparci i mili. 
- Należy pokazać, że nie pragnie się innej uległości niż ta, jaką na-

rzuca rozum i konieczność. 
- Dla młodzieży karą jest to, co uważa się za karę… Pochwała za dobrze 

zrobioną rzecz i nagana za zaniedbanie są już wystarczającą nagrodą i karą. 
- Karzcie dopiero po wyczerpaniu wszelkich innych środków. 
- Nie dawajcie podstaw do przypuszczeń, że powoduje wami gniew. 
Religia 
- Religia i rozum to dwa filary całego mojego systemu wychowawcze-

go… Religia prawdziwa, szczera i kierująca uczynkami młodzieży; rozum wła-
ściwie stosujący zasady wiary do wszystkich uczynków: oto w dwóch słowach 
stosowany przeze mnie system. 

- Tylko religia może rozpocząć i doprowadzić do końca wielkie dzieło 
prawdziwego wychowania. 

- Mówi się, że ksiądz Bosko chce za dużo religii. Uważam, że bez re-
ligii nie osiągnie się nic dobrego w pracy z młodzieżą. 
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- Wychowawca musi stale odwoływać się do rozumu i religii. 
- Bojaźń Boża i przystępowanie do Sakramentów: oto, co czyni cuda 

z młodzieżą. 
- Najsilniejszą podporą młodzieży są Sakramenty Spowiedzi i Ko-

munii świętej. 
- Należy często przypominać uczniom o Bogu i o ich powinności. 
- Chcę, byście byli dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami. 
- Religia w tym systemie działa jak wędzidło założone ognistemu 

rumakowi, które go ukróca i powściąga, zaś rozum jak cugle, dzięki którym 
osiąga się pożądany efekt. 

- Przystępując do Sakramentów uczymy się działać powodowani 
sumieniem, a nie lękiem przed karą13. 

W jego metodycznych działaniach, należy zwrócić uwagę za-
równo na naturalny, a stąd rodzinny sposób postępowania, jak rów-
nież na indywidualizację według wieku i charakteru. Księdzu Bosko 
chodziło o rozumiejące działanie oraz wytworzenie pozytywnej relacji 
do każdego młodego człowieka. Profilaktyczne działania wychowaw-
ców są elementem, który jest szczególnie podkreślany w teoriach na-
ukowo- wychowawczych i psychologicznych. Jest to dążenie do prak-
tyki zorientowanej na potrzeby dziecka i sytuację oraz na potrzeby 
młodych ludzi z najprostszych warstw społecznych. Wraz z aspektem 
wychowawczym podkreśla się także aspekt pastoralny. Oznacza to, że 
system prewencyjny „przedstawia się stale jako bogata synteza treści i 
metod, ludzkich procesów formacyjnych, a także przepowiadania wia-
ry oraz pogłębiania życia chrześcijańskiego”. Tym samym opisano 
wszechogarniającą posługę, która odnosi się do usprawiedliwionych 
żądań i rzeczywistych potrzeb młodzieży, a ponadto oznacza przepo-
wiadanie wiary oraz katechezę jako szczytowy punkt dla wychowaw-
ców salezjańskich. Wychowanie księdza Jana Bosko odbywało się nie 
tylko wśród młodzieży i dla niej, lecz wraz z nią i przy jej pomocy. 
Uczestnictwo było dla Księdza Bosko wszystkim. Ksiądz Jan Bosko jest 
niewątpliwym autorytetem, który swoim działaniem i postawą daje 
przykład. Użyteczność systemu prewencyjnego w naszych czasach nie 
domaga się niewolniczego powtarzania tego, co robił ksiądz Bosko i ci 

                                                 
13 Uzyskano w marcu 2014 z: http://tkozlowskisdb.wordpress.com/system-

prewencyjny-w-slowach-ksiedza-bosko/ 
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wszyscy, którzy inspirowali się jego dziełem. Wymaga ona raczej od-
wagi naśladowania ks. Bosko w zmieniającym się obecnie kontekście 
społeczno-historycznym. 

 
Streszczenie 
Jan Melchior Bosko, wł. Giovanni Melchiorre Bosco (ur. 16 sierp-

nia 1815 roku w Becchi, zm. 31 stycznia 1888 roku w Turynie) – du-
chowny włoski, prezbiter, założyciel zgromadzenia salezjanów i sale-
zjanek oraz Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, twórca 
Rodziny Salezjańskiej. Jan Bosko jako autorytet w wychowaniu wpro-
wadził w swoich domach system prewencyjny. Opiera się on w całości 
na rozumie, religii i miłości wychowawczej; natomiast zakazuje wszel-
kiego rodzaju kar cielesnych. Wprowadza zasadę, że wychowawca 
stara się być dla wychowanka przyjacielem, a nie osobą, która go nad-
zoruje i wymierza odpowiednie kary. W artykule zostało przedstawio-
ne dzieciństwo i młodość księdza Bosko; studia w seminarium du-
chownym i początki jego pracy; założenie i rozwój przez księdza Bosko 
Oratorium oraz stworzony przez niego system prewencyjny.  
 

Summary 
Jan Melchior Bosko, wł. Giovanni Melchiorre Bosco (ur. 16 sierp-

nia 1815 roku w Becchi, zm. 31 stycznia 1888 roku w Turynie) – du-
chowny włoski, prezbiter, założyciel zgromadzenia salezjanów i sale-
zjanek oraz Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, twórca 
Rodziny Salezjańskiej. Jan Bosko jako autorytet w wychowaniu wpro-
wadził w swoich domach system prewencyjny. Opiera się on w całości 
na rozumie, religii i miłości wychowawczej; natomiast zakazuje wszel-
kiego rodzaju kar cielesnych. Wprowadza zasadę, że wychowawca 
stara się być dla wychowanka przyjacielem, a nie osobą, która go nad-
zoruje i wymierza odpowiednie kary. W artykule zostało przedstawio-
ne dzieciństwo i młodość księdza Bosko; studia w seminarium du-
chownym i początki jego pracy; założenie i rozwój przez księdza Bosko 
Oratorium oraz stworzony przez niego system prewencyjny.  
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Wioletta Szarecka (UWM) 

 
Autorytet nauczyciela w dyskursie medialnym 

 
Wprowadzenie 
Kryzys wychowania jest kategorią coraz częściej pojawiającą 

się w refleksji pedagogów i socjologów. Kolejne wzrastające poko-
lenia coraz bardziej zasmucają obserwatorów rzeczywistości spo-
łecznej. Niepewność o przyszłość, brak stabilnych warunków życia, 
powoduje u młodych ludzi tendencję do koncentracji jedynie na 
chwili obecnej. Podstawowym dążeniem jest zatem przeżywanie 
przyjemności, bez troski o konsekwencje takiego stylu życia, co 
prowadzić może nawet do zachowań autodestrukcyjnych1.  

Z tak ukształtowanym dzieckiem i nastolatkiem, musi zmie-
rzyć się nauczyciel, dążący do rozwoju poznawczego, emocjonal-
nego i moralnego swoich uczniów. W dobie pluralizmu etycznego 
jest to bardzo trudne zadanie: coraz częściej nawet rodzice nie mają 
autorytetu u swoich dzieci- zamiast podążać za ich wskazówkami, 
skupiają się raczej na tym, jak zaplanować niedozwolone zachowa-
nia, aby „nie dać się złapać”. Jeżeli nauczyciel, dążący do kształto-
wania systemów wartości u swoich podopiecznych, nie znajduje 
wsparcia w środowisku rodzinnym ucznia, staje przed wyjątkowo 
trudnym zadaniem2. Postawione cele może zrealizować dzięki 
rozwijaniu pozytywnej relacji z wychowankami, opartej na budo-
waniu swojego autorytetu.  

 
1. Potrzeba autorytetów w wychowaniu 
Nad ramami pojęciowymi autorytetu pochylają się naukowcy 

różnych dziedzin. Na potrzeby niniejszego opracowania, za wiodą-
cą definicję przyjmuję zaprezentowaną przez Wincentego Okonia: 
„wpływ osoby lub organizacji cieszącej się ogólnym uznaniem na 
                                                 

1 J. Zwiernik, Globalny dzieciak, w: J. Bińczycka, B. Smolińska- Theiss (red.), 
Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, Impuls, Kraków 
2005, s. 192-193. 

2 S. Trojniel, Autorytet w procesie wychowania, „Lider”, nr 11 (189)/ 2006, s. 20. 
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określoną sferę życia społecznego”3. Władysław Szewczuk zwraca 
uwagę, że autorytet jest również jedną z najważniejszych cech po-
siadanych przez przywódców, która jest warunkiem sukcesów w 
kierowaniu grupą osób. Muszą się tutaj pojawić obligatoryjnie dwa 
składniki: fachowość przywódcy- musi dobrze znać swoją dziedzi-
nę, oraz zaufanie okazywane przez innych ludzi, którzy wierzą, że 
osoba obdarzona autorytetem zadba o wspólny interes4. 

Klasa szkolna jest z całą pewnością miejscem, w którym nie-
zbędna jest umiejętność wpływania na zachowania uczniów. Wy-
dawanie poleceń spotyka się z pozytywną reakcją, gdy wycho-
wawca jest wzorem postępowania. Do budowania autorytetu przy-
czynia się status nauczyciela jako „osoby znaczącej” w życiu pod-
opiecznych. Karolina Appelt wyjaśnia, że są to osoby szczególnie 
ważne dla naszego rozwoju. Będą to więc zawsze rodzice i pozosta-
ła najbliższa rodzina, która wychowuje dziecko, a w dalszym życiu 
nauczyciele i inne osoby istotne dla funkcjonowania społeczności 
lokalnej. Znaczenie tych osób związane jest nie tylko z pokrewień-
stwem czy posiadaną władzą, ale również z rolą społeczną, czy 
nawet osobistymi cechami, które stają się dla drugiego człowieka 
ważne i cenne5. Swoją skuteczność powinien nauczyciel budować 
zarówno na podstawie roli, którą spełnia wobec podopiecznych, 
ale również dzięki cechom charakteru, które wzbudzą u nich sza-
cunek i chęć podążania za takim mentorem.  

Styl życia oraz przymioty nauczyciela są szczególnie istotne 
dla nadania mu przez uczniów autorytetu, Lesław Pytka warunku-
je to również posiadaniem przez nauczyciela charyzmy. Definiuje 
ją jako dar wpływania na innych ludzi, oczarowywania ich, zafa-
scynowania, przekazywania swojego punktu widzenia bez stoso-
wania przymusu6. Pedagodzy charyzmatyczni odwołują się, zda-
niem autora, do wartości, budują swój autorytet dzięki osobistemu 
przykładowi i wyznawanym ideałom. Zagrożeniem jest natomiast 
                                                 

3 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1984, s. 27. 

4 W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, s. 30. 
5 K. Appelt, Osoba znacząca- cóż to znaczy?, „Remedium”, nr 7-8/2006, s. 5-6. 
6 L. Pytka, Charyzma i autorytet wychowawcy a problem kary, tolerancji i dobro-

czynności, „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 1-2 (81-82)/ 2010, s. 25. 
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nacisk w kształceniu pedagogów na wiedzę przedmiotową i umie-
jętności techniczne, zamiast kształtowania kompetencji społecznych 
i myślenia charyzmatycznego. Czas zawłaszczania coraz większego 
obszaru edukacji przez multimedia nie wymaga od nauczycieli 
zbyt wielkich zasobów charyzmy, co długofalowo przynosi nega-
tywne skutki wychowawcze7. 

W odróżnieniu od autorytetu charyzmatycznego zaprezen-
tować trzeba autorytet oparty na władzy, który w procesie wycho-
wania przynieść może wiele szkód. Jak wyjaśnia Zygmunt Mysła-
kowski: „autorytet wymuszany nie jest autorytetem, lecz żądaniem 
ślepej karności, opierającym się na prestiżu stanowiska: ja jestem 
twoim panem, masz mnie słuchać, bo inaczej obniżymy ci stopień 
ze sprawowania, wezwiemy rodziców, zawiesimy w uczęszczaniu 
do szkoły”8. W takim przypadku trudno mówić o kształtowaniu 
postaw wychowanków, wychowaniu do wartości, ponieważ głów-
nym uczuciem, które przejawiają wobec szkoły i wychowawcy jest 
strach. Autorytet oparty na sile nie wyzwala autonomii jednostki, 
trudno też mówić o wpływie postawy nauczyciela na życie młode-
go człowieka, kończącego szkołę i zmuszonego do podejmowania 
samodzielnych decyzji.  

Alicja Żywczok twierdzi, że narzucane nam siłą autorytety są 
jedną z przyczyn współczesnego kryzysu zjawiska autorytatywności. 
Drugą tendencją jest uprawiane przez media masowe kreowanie na 
autorytety ludzi popularnych w show-biznesie, którzy najczęściej po-
stawą i stylem życia nie są w stanie sprostać wymaganiom publiczno-
ści, przez co odbiorca czuje się oszukany, traci wiarę w zasadność po-
dążania za jakimikolwiek wskazówkami podczas podejmowania ży-
ciowych decyzji9. W takich sytuacjach autorka posługuje się pojęciem 
pseudoautorytetu, a więc autorytetu fałszywego, nieautentycznego, 
kiedy osoba uważa się za godną naśladowania, jednak podążanie 
za jej sposobem życia przynosi negatywne skutki wychowawcze, a 

                                                 
7 Tamże, s. 29. 
8 Z. Mysłakowski, Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności. Studia z filozo-

fii wychowania, Książka i Wiedza,Warszawa 1965, s. 394. 
9 A. Żywczok, Odmiany autorytetu wychowawczego (autorytety i pseudoautoryte-

ty w wychowaniu człowieka, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 1 (199)/ 2006, s. 31. 
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wpływ na rozwój człowieka jest destrukcyjny. Jako przykład poda-
je się niektórych polityków, artystów czy osoby publiczne, które 
budują swój wizerunek medialny dzięki manipulacji i znajomości 
technik wpływu na odbiorcę10. Tadeusz Ruciński popularność ta-
kich pseudoautorytetów podsumowuje jako „zwyciężanie wartości 
rynkowych nad rzeczywistymi”11, kiedy to największe znaczenie 
ma opakowanie- to, w jaki sposób zostało nam coś zaprezentowa-
ne, a mniej liczy się prawdziwa zawartość, treść.  

Tymczasem nawet rzeczywisty autorytet nie jest nadany raz na 
zawsze, zwłaszcza jeśli dotyczy wychowawcy pracującego z młodzie-
żą. Jest zatem wystawiony jest na liczne próby, ponieważ, jak wyjaśnia 
Anna Lissewska, młodzi ludzie potrzebują autorytetów, wskazujących 
jak żyć, ułatwiających wybór drogi, a równocześnie chcą walczyć o 
swoją wolność, niezależność i owe autorytety obalać: „z jednej strony 
próbuje zrzucić autorytet z piedestału, sprawdza, czy można to zrobić, 
testuje jego siłę, reakcje (...) z drugiej strony liczy na jego opinię, wyraź-
ne pokierowanie, pragnie zdać się na niego i nadal nie brać za nic od-
powiedzialności”12. Zatem nawet najlepszy nauczyciel spotka się z 
problemami wychowawczymi, nieposłuszeństwem, czy zarzutami ze 
strony wychowanków, ponieważ testowanie autorytetu jest naturalną 
potrzebą rozwojową. Miarą jego kompetencji i umiejętności jest to, czy 
poradzi sobie w takiej konfrontacji.  

 
2. Założenia metodologiczne 
Obszarem badań wybranym dla przybliżenia społecznego 

postrzegania autorytetu są media masowe. Wybór nie jest przy-
padkowy: jest przestrzeń wywierania wpływu, kształtowania opi-
nii i światopoglądu, będąca równocześnie odbiciem trendów panu-
jących w społeczeństwie. Przedmiotem badań są wydarzenia me-
dialne związane z postrzeganiem zawodu nauczyciela, przy czym 
analiza doniesień opiera się o informacyjne strony internetowe, po-
nieważ zbierają one najpopularniejsze w prasie i telewizji wątki.  

                                                 
10 Tamże, s.36. 
11 T. Ruciński, Autorytet kwestionowany czy poszukiwany?, Wychowawca, nr 2 

(74)/ 1999, s. 9. 
12 A. Lissewska, Testowanie autorytetu, „Psychologia w Szkole”, nr 4/2011, s. 110. 
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Badania umiejscowione zostały w strategii jakościowej, stąd 
opisane zostały z podejścia interpretującego, z uwzględnieniem kon-
tekstu całego zdarzenia i sposobu mówienia o nim w mass mediach. 
Za metodę gromadzenia danych posłużyła analiza dokumentów, ro-
zumiana za Mieczysławem Łobockim, który wyjaśnia, iż „przez ana-
lizę dokumentów, czyli wytworów działania, rozumie się metodę lub 
technikę badawczą, polegającą na opisie ii interpretacji konkretnych 
dokonań w procesie uczenia się, pracy produkcyjnej, zabawy lub in-
nego rodzaju działalności, zakończonych bardziej lub mniej golowym 
produktem”13. 

Zgromadzony materiał przeanalizowany został za pomocą 
analizy dyskursu medialnego. Według Małgorzaty Lisowskiej- 
Magdziarz dyskurs medialny to „zespoły zachowań językowych 
zrealizowanych w mediach drukowanych lub elektronicznych, 
tworzących wypowiedzi/ zespoły wypowiedzi o przeznaczeniu 
publicznym (...)”14. Kluczowym w tym momencie zdaje się być ma-
sowy odbiorca wiadomości, stąd szczególne znaczenie ma sposób 
wyrażania się o jakimś zjawisku. Cel podjętych badań to poznanie 
sposobu mówienia o zawodzie nauczyciela w mediach. Problem 
badawczy zawiera się zatem w pytaniach: Jakie treści, związane z 
nauczycielami, spotykają się z największym zainteresowaniem me-
dialnym? Oraz: w jaki sposób opowiada się o tych zdarzeniach? 

 
3. Zdarzenie negatywne w centrum zainteresowania: wyniki 

badań własnych  
Zaproponowane wydarzenia z udziałem nauczycieli zostały 

wybrane na podstawie ogólnopolskiego zasięgu informacji na dany 
temat oraz wielokrotności pojawiania się w mediach, a co za tym 
idzie, śledzenia przez opinię publiczną danego wątku przez okres 
trwania postępowania wyjaśniającego szczegóły zdarzenia. Zgro-
madzone dzięki analizie dyskursu medialnego dane dały się po-
dzielić na trzy obszary. Zastosowane kryterium, to dominujący 

                                                 
13 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza 

Impuls, Kraków 2005, s. 227. 
14 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnic-

two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 16. 
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sposób prezentowania sylwetki nauczyciela. Dzięki analizie treści i 
języka mediów powstały zatem obrazy nauczyciela: nieporadnego, 
niekompetentnego i przekraczającego niedozwolone granice.  

a) Nauczyciel nieporadny 
W tej charakterystyce przeważającą cechą będzie brak chary-

zmy. Jak wyjaśniłam powyżej, może być on spowodowany braka-
mi w kształceniu nauczycieli oraz coraz mniejszym udziałem czło-
wieka w wychowaniu, na korzyść maszyn i technologii w ogóle. 
Nie każdy również nauczyciel posiada kompetencje osobowościo-
we do pracy z dziećmi lub młodzieżą. Powinien się zatem odzna-
czać szczególną cierpliwością, asertywnością, życzliwością i wyro-
zumiałością, ale również konsekwencją i pewnością siebie. Pedago-
ga bądź nie posiadającego potrzebnych cech charakteru, bądź nie w 
pełni ukształtowanego w procesie przygotowywania do zawodu, 
spotkać mogą ze strony uczniów bardziej dokuczliwe zachowania 
zaburzające tok zajęć.  

Przykład 1: Sytuacja z 2003 roku z Torunia. Uczniowie „bu-
dowlanki” wielokrotnie znęcali się nad nauczycielem, wyzywając 
go, szarpiąc i ośmieszając podczas lekcji. W nękaniu posunęli się 
nawet do założenia pedagogowi kosza na odpady na głowę. Cała 
sprawa została nagłośniona dzięki filmikowi, nagranemu przez 
jednego z uczniów komórką i wrzuconego do Internetu. Sprawa 
rozegrała się około 11 lat temu, postanowiłam jednak uwzględnić ją 
w swoim opracowaniu, ponieważ do dzisiaj pozostaje w mediach 
niejako symbolem bezsilności nauczyciela wobec agresji uczniow-
skiej- w przypadku podejmowania tej tematyki jest chętnie przy-
pominana.  

Wyjątkowa agresja i wina uczniów jest tutaj niezaprzeczalna, nie-
trudno jednak pominąć bierną postawę nauczyciela. Pomimo, iż poni-
żanie rozciągnięte było w długim czasie, nie podjął on żadnych kro-
ków, aby zakończyć tą sytuację, dopiero zainteresowanie mediów po-
ciągnęło za sobą konsekwencje dla agresywnej młodzieży- prowodyrzy 
zostali usunięci ze szkoły i skazani na prace społeczne. Wychowawca 
natomiast z pewnością należał do ludzi o wątpliwej charyzmie i nie-
wielkich umiejętnościach przywódczych. Mógł posiadać ogromy zasób 
wiedzy przedmiotowej, który nie przygotował go jednak do zmierze-
nia się z prawdziwą grupą nastolatków. Jest to przykład, kiedy autory-
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tet zawodu nauczyciela został bardzo poważnie nadszarpnięty. Został 
on w mediach zaprezentowany jako osoba często nieporadna, bojąca 
się swoich podopiecznych, którą należy chronić przed ludźmi, których 
miał wychowywać. Wpłynęło to z pewnością również na zaufanie spo-
łeczne dla profesji nauczycielskiej, a jak zaznaczyłam wyżej, jest ono 
niezbędnym składnikiem procesu nadania autorytetu.  

Przykład 2: Drugi znany przykład nieporadności nauczyciela 
pochodzi z 2012. Tym razem nie doszło do przemocy fizycznej, 
jednak sytuacja jest bardzo podobna, grupa uczniów gnębiła pod-
czas lekcji nauczycielkę z Suwałk. Obie historie różni punkt kulmi-
nacyjny: historia toruńska trafiła na wokandę po publikacji przez 
media filmu, tymczasem w drugim przypadku nauczycielka wzięła 
sprawy we własne ręce i założyła wychowankom sprawę w sądzie. 
Jej decyzja spotkała się z mieszanymi opiniami, od pełnego popar-
cia, połączonego z narzekaniem na „zepsutą” młodzież, aż po su-
rową krytykę, ponieważ sądowy finał sprawy dowodzi także jej 
bezradności jako pedagoga i braku umiejętności rozwiązania tego 
problemu na gruncie szkolnym.  

Sposób mówienia o tych zdarzeniach był bardzo burzliwy. 
Wypowiadali się zarówno specjaliści, jak i osoby nie związane z 
systemem edukacji. Posługiwano się takimi określeniami, jak: „to 
oburzające!”, „skandal”, „niedopuszczalne”. Podstawową katego-
rią poruszaną w wypowiedziach jest bezradność, pytani zwracali 
uwagę, że nauczyciel współcześnie ograniczony jest zbyt wieloma 
zasadami i nieprzekraczalnymi granicami, w związku z czym 
uczniowie nie muszą już obawiać się jego władzy.  

Zwykle też zamieszanie wokół wydarzenia z udziałem na-
uczyciela jest okazją do wznawiania dyskusji o losach polskiej edu-
kacji. O wydarzeniu w Suwałkach portal informacyjny wiadomo-
ści.gazeta.pl pisze: 

„Precedens: nauczycielka z Suwałk znieważona przez uczniów 
gimnazjum podczas lekcji poskarżyła się sądowi. Lżyli ją, obnażali się, 
wychodzili z klasy, gadali przez telefony, oddawali mocz – wszystko 
podczas lekcji. Co się dzieje w szkolnych klasach”15. 

                                                 
15 Wszystkie cytaty pochodzą ze strony internetowej wiadomości.gazeta.pl, 

pobrane dnia: 24.02.2014. 
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Przytoczona notatka to nagłówek wprowadzający do bardziej 
obszernego artykułu. Jest ona wyraźnie stronnicza- dziennikarz 
wyraża swoje oburzenie, winę umieszczając po stronie uczniów. 
Pytanie o sytuację w polskich szkołach umieszczone w tym kontek-
ście sugeruje, że dzieje się tam niewiele dobrego.  

b) Nauczyciel niekompetentny 
Brak kompetencji nauczyciela jest bardzo chętnie i często wy-

tykany- zarówno przez uczniów „na bieżąco”, jak i w mediach, 
przy okazji kolejnego skandalu. W tej kategorii pojawiają się na-
uczyciele, którzy popełniają znaczące błędy, dotyczące wymiaru 
dydaktycznego lub wychowawczego. Nieaktualne informacje, brak 
zastosowania wiedzy w praktyce czy nieumiejętne jej przekazywa-
nie są szybko wychwytywane i wyśmiewane. Również zachowania 
niewłaściwe dla osoby sprawującej pieczę nad dziećmi i młodzieżą 
są bardzo głośno komentowane w dyskursie medialnym.  

Przykład 1: Dyrektor podstawówki koło Środy Wielkopolskiej 
przeprowadził zajęcia dotyczące dbania o zdrowie, poruszając te-
mat cukrzycy. Rozmawiając o badaniu poziomu cukru we krwi 
postanowił wyjaśnić klasie działanie gleukometru. W efekcie braku 
rozwagi nakazał uczniom zmierzyć sobie poziom cukru- wszyscy 
zrobili to, używając tej samej, jednorazowej igły. Dopiero rodzice 
zaalarmowali sanepid (rok 2012).  

Jakkolwiek nauczyciel nie miał dobre intencje, w takim przy-
padku jego brak rozwagi mógł kosztować zdrowie kilkanaściorga 
uczniów. Każdemu zdarzają się błędy, jednak od opiekuna grupy 
dzieci oczekuje się dużo więcej odpowiedzialności i przewidywania 
konsekwencji podejmowanych działań. To zdarzenie przetoczyło się 
przez mass media kilkukrotnie, było szeroko komentowane, a 
wszystkie wypowiedzi były treściowo zbliżone do tej: „To niedopusz-
czalne. - To jest przerażające i jednocześnie głupie, bezmyślne”.  

Drugim przykładem, omawianym w podobnej stylistyce jest 
przypadek również z 2012 roku, zgubienia przez przedszkolanki 
dzieci na wycieczce w lesie. 

Przykład 2: Za bezpieczeństwo dzieci na wycieczce odpowiadały 
dwie opiekunki, mimo to zgubiły kilkoro z nich, co odkryły dopiero po 
powrocie do placówki. Czterolatki odnalazł kierowca ciężarówki, szły 
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poboczem ruchliwej jezdni. Wychowawczyniom postawione zostały 
zarzuty nieumyślnego narażenia na utratę zdrowia lub życia.  

W tym przypadku zabrakło umiejętności organizacyjnych 
oraz odpowiedzialności. Opinia publiczna po raz kolejny zareago-
wała oburzeniem, któremu trudno się dziwić, ponieważ niepokój o 
zdrowie dzieci powierzanych pod opiekę instytucji nie jest obcy 
żadnemu rodzicowi. Posiadanie umiejętności organizacyjnych nie 
jest wymogiem otrzymania dyplomu nauczyciela, w obecnym sys-
temie kształcenia wystarczy jedynie posiadana wiedza meryto-
ryczna. Trudno byłoby wskazać jakiekolwiek umiejętności, które 
warunkują posiadanie prawa do wykonywania zawodu nauczycie-
la, zatem już na poziomie rozwiązań systemowych czai się pułap-
ka. Osoba z dużą wiedzą i wykształconymi umiejętnościami prak-
tycznymi, takimi jak obsługa komputera i innych technologii, pro-
wadzenie dokumentacji, nie posiada umiejętności kierowania gru-
pą dzieci, organizacja pobytu poza placówką staje się wyzwaniem, 
któremu nie każdy jest w stanie podołać. w tym przypadku istniało 
realne zagrożenie zdrowia i życia dzieci, zatem historia została 
szybko podchwycona przez media: przewinęła się przez wszystkie 
wiadomości, nagłówki gazet. Słowa krytyki były niezwykle liczne i 
surowe, jednak, tak jak w poprzednio omawianej kategorii, odnosi-
ły się nie tylko do sprawców zdarzenia, ale do zawodu nauczyciela 
w ogóle. Również w tym przypadku rzucono duży cień na autory-
tet nauczyciela.  

c) Nauczyciel przekraczający niedozwolone granice 
Wychowawca pracując przez długi czas ze swoim pod-

opiecznymi wchodzi z nimi w liczne relacje: oprócz zależności 
mistrz- uczeń, zawiązują się również więzy wzajemnej sympatii 
bądź wrogości, rodzi się zażyłość lub narastają konflikty. Niezależ-
nie od ilości pozytywnych i negatywnych uczuć, przewijających się 
przez klasę szkolną, nauczyciel zawsze powinien pozostać na stra-
ży poprawnych relacji w tym środowisku, stąd niezbędne jest ist-
nienie nieprzekraczalnych granic. Delikatne nagięcie nie spotyka 
się jeszcze z zainteresowaniem z zewnątrz, natomiast poważne ich 
naruszenie wiąże się nawet z odpowiedzialnością karną. 

Przykład 1: Nauczycielka z Lęborka w 2011 roku, mając podej-
rzenie o zniszczeniu jej samochodu przez jednego z uczniów, za-
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prosiła swojego męża do szkoły. Mężczyzna został sam z nastolat-
kiem w sali po zajęciach, gdzie uderzył go kilkakrotnie. Sprawa 
trafiła do sądu. 

W przykładzie naruszone zostały granice nietykalności osobi-
stej, co prawda nie z ręki samej nauczycielki, jednak za jej inicjaty-
wą i przyzwoleniem. Jest to częsty problem, kiedy wychowawca 
daje się sprowokować i zamiast próbować przepracować i zażegnać 
konflikt, daje się w niego wciągnąć, co powoduje jedynie narastanie 
negatywnych emocji. Używanie przemocy fizycznej wobec pod-
opiecznych zawsze spotyka się z potępieniem: w takich sytuacjach 
nie słychać już żadnych obrońców takich pedagogów. Można wy-
snuć wniosek, że społeczeństwo ma podzielone poglądy na temat 
pomniejszych błędów w systemie edukacji, jednakże wypowiedzi 
na temat kar fizycznych w szkołach są zawsze bardzo negatywnie 
komentowane.  

Przykład 2: Kolejnym przypadkiem, kiedy nauczyciel wycho-
dzi ze swojej roli wychowawcy- mentora jest najświeższa chrono-
logicznie z omawianych spraw, a więc romans nauczycielki z 
uczniem. Na początku 2014 roku nauczycielka urodziła dziecko, 
którego ojcem jest nieletni uczeń gimnazjum. Sprawa trafiła do 
prokuratury z racji nieosiągnięcia przez chłopca granicy wiekowej 
15 lat, za którą grozi odpowiedzialność karna w przypadku współ-
życia płciowego z osobą dorosłą.  

Powyższa sprawa również wzbudziła zainteresowanie organów 
ścigania dopiero po nagłośnieniu przez lokalną prasę. Po raz kolejny 
media przyczyniły się do wymierzenia sprawiedliwości, ale również 
ponownie podkopały coraz bardziej kulejący wizerunek zawodu pe-
dagoga. Nauczyciel jako osoba publiczna, zajmująca się wychowa-
niem młodego pokolenia podlega ciągłej obserwacji ze strony społe-
czeństwa. Przykłady niewiedzy, niekompetencji czy „wyjścia z roli” 
są bardzo szeroko komentowane i powielane we wszystkich środkach 
masowego przekazu. Oprócz większej kontroli postępowania, trudno 
mówić o pozytywach takiego stanu rzeczy. Język tych narracji jest 
bardzo krytyczny, emocjonalny, a bohaterowie szybko i bezlitośnie 
osądzani przez dziennikarzy i ich odbiorców. 

 
Refleksje końcowe 
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Autorytet nauczyciela w dyskursie medialnym jest nieustan-
nie naruszany bądź wręcz atakowany. W swojej analizie skupiłam 
się na negatywnych doniesieniach na temat tego zawodu, jednak 
nie bez powodu: pozytywne opowieści jest niezwykle trudno zna-
leźć. Gdy się już pojawiają- trudno mówić o rozgłosie, stają się je-
dynie tłem dla innych, bardziej sensacyjnych informacji dnia i zo-
stają natychmiast zapomniane. Media, odpowiadając na zapotrze-
bowanie odbiorców, chłoną głównie wydarzenia negatywne, szo-
kujące, przykuwające uwagę, wywołujące skandale.  

W przekazie medialnym dominuje wizerunek nauczyciela 
nieporadnego, który nie potrafi poradzić sobie z dorastającą mło-
dzieżą ani zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo małych dzieci. Na-
uczyciel z telewizji bije swoich uczniów i wchodzi z nimi w niepo-
prawne relacje, nie potrafi przekazać swojej wiedzy, a czasami na-
wet sam jest zagrożeniem dla podopiecznych. Trudno zgodzić się z 
obrazem proponowanym przez media: każdy człowiek ma własne 
doświadczenia szkole i potrafi wskazać zarówno pozytywne jak i 
negatywne wzorce w swoim dawnym gronie pedagogicznym. Do-
póki w centrum zainteresowania opinii publicznej będą skandale, 
zamiast buforowania ich przykładami bohaterstwa i postaw god-
nych naśladowania, dopóty nauczycielom będzie niezwykle trudno 
budować pozytywny obraz siebie i swojego zawodu. Warto zadać 
sobie w tym miejscu pytanie: czy pojedyncze wzorce utalentowa-
nych mistrzów- mentorów dla młodzieży są w stanie walczyć z tak 
chętnie rozpowszechnianym wizerunkiem nauczyciela- oprawcy? 
Pytanie pozostaje otwarte, natomiast trzeba zaznaczyć, że warto 
próbować budować (czy wręcz odbudowywać) autorytet nie tylko 
jednostkowy, ale też autorytet zawodu w ogóle, ponieważ przekła-
da się to na szkolną codzienność: „Autorytet znakomitego pedago-
ga może znacznie przyspieszać osiągnięcie przez wychowanka po-
stawy dojrzałości aksjologicznej, natomiast brak rzeczywistych au-
torytetów może znacznie utrudnić jego adaptację społeczną, a na-
wet może opóźnić cały rozwój emocjonalno- moralny młodego 
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człowieka”16. Wynika z tego istota i doniosłość podjętego proble-
mu. Wniosek jest bardzo prosty: jest o co walczyć!  

 
Streszczenie 
Młodzi ludzie potrzebują autorytetów. Bardzo często stają się 

nimi nauczyciele, jednak ich wizerunek w oczach dzieci i młodzie-
ży podkopują negatywne wiadomości rozpowszechniane przez 
środki masowego przekazu. Skandale związane z profesją nauczy-
cielska budzą oburzenie opinii publicznej, brakuje w mediach jed-
nak pozytywnych wzorców nauczycieli, które pomagałyby budo-
wać autorytet i szacunek społeczny dla tego zawodu.  

 
Summary 
Authority of teacher in media discourse 
Young people need to have an authority. Very often become 

them their teachers, but image of teacher in the eyes of children and 
adolescents are undermining by negative news disseminated 
through the mass media. Scandals related to the teaching profes-
sion arouse the indignation of the public, however, in the media is 
lacking of positive role models of teachers which help build social 
authority and respect for the profession. 

 
Bibliografia 
Appelt K., Osoba znacząca- cóż to znaczy?, „Remedium”, nr 7-8/2006. 
Lissewska A., Testowanie autorytetu, „Psychologia w Szkole”, nr 

4/2011. 
Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006. 
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawni-

cza Impuls, Kraków 2005. 
Mysłakowski Z., Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności. Studia z 

filozofii wychowania, Książka i Wiedza,Warszawa 1965. 
Okoń W., Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1984. 

                                                 
16 A. Żywczok, Odmiany autorytetu wychowawczego (autorytety i pseudoautoryte-

ty w wychowaniu człowieka), „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 1 (199)/ 2006, s. 40.  



897 
 

Pytka L., Charyzma i autorytet wychowawcy a problem kary, tolerancji i 
dobroczynności, „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 1-2 (81-82)/ 2010. 

Ruciński T., Autorytet kwestionowany czy poszukiwany?, Wychowawca, 
nr 2 (74)/ 1999. 

Szewczuk W., Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985. 
Trojniel S., Autorytet w procesie wychowania, „Lider”, nr 11 (189)/ 2006. 
Zwiernik J., Globalny dzieciak, w: J. Bińczycka, B. Smolińska- Theiss (red.), Pro-

blemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, Impuls, Kraków 2005. 
Żywczok A., Odmiany autorytetu wychowawczego (autorytety i pseudoautory-

tety w wychowaniu człowieka), „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 1 (199)/ 2006. 
 



898 
 



899 
 

 
 
Karolina Wilkołaska (KUL) 

 
Autorytet pedagogiczny bł. Karoliny Kózkówny 

 
Wprowadzenie 
W 2014 r. mija dokładnie setna rocznica męczeńskiej śmierci 

bł. Karoliny Kózkówny, prostej, wiejskiej, nie wykształconej dziew-
czyny pochodzącej z podtarnowskiej wsi – Wał-Ruda (przysiółek 
Zabawa). Z pozoru nic szczególnego nie wyróżniało jej osoby na tle 
innych mieszkających w jednej z galicyjskich wiosek na początku 
XX w. Przypatrując się jej życiu, nie sposób odnaleźć w nim wyda-
rzeń niezwykłych, wszystko jest w nim proste i zwyczajne. Wy-
chowywała się w ubogiej, religijnej i pracowitej rodzinie; pobierała 
naukę w tej samej szkole, co jej rówieśnicy; należała do tej samej 
parafii, co inni, jednakże w swojej postawie, którą najzwyczajniej 
określić można jako prostota, osiągnęła mistrzostwo. 

Nie można też o niej powiedzieć, że była „szaleńcem Bożym” 
– jak zwykło charakteryzować się świętych. Chyba, że tym szaleń-
stwem określić można codzienną dolę, pracowitość, niewiarygodną 
bogobojność, życie przykazaniami i radami ewangelicznymi. Na 
pewno nie odszuka się w jej biografii żadnych wizji i objawień, nie 
pozostawiła też po sobie spuścizny teologicznej, a po jej działalno-
ści nie pozostały się właściwie żadne ślady historyczne. W swoim 
życiu nie dokonywała rzeczy niezwykłych, lecz miała niezwykłe 
podejście do rzeczy zwykłych i codziennych. Realizowała wizję 
świętości dostępnej dla każdego dniem i nocą. Dążenie do święto-
ści nie było dla bł. Karoliny Kózkówny czymś abstrakcyjnym, 
ogólnym, lecz stało się autentycznym programem życia. Jej skrom-
ne, wiejskie życie można opisać w kilku zdaniach – jak zeznają na-
oczni świadkowie - jej postępowanie mieściło się w ramach zwy-
czajnej, choć gorącej pobożności wiejskiej, lecz – są przekonani - w 
swym życiu nie popełniła nawet grzechu lekkiego1. 

                                                 
1 A. Paciorek, Jak rosy kropla. Karolina Kózkówna - męczennica w obronie czystości, MIS-

SIO-POLONIA Wydawnictwo Papieskich Dzieł Misyjnych, Warszawa 1995, s. 23. 



900 
 

Czym w takim razie charakteryzowała się osobowość Karoliny, że 
pociągnęła za sobą tłumy? Kim była, że jej pogrzeb przybrał charakter 
prawdziwej manifestacji patriotyczno-religijnej, a pomimo trwających 
działań wojennych zgromadził ponad trzy tysiące ludzi2? Dlaczego pro-
boszcz parafii w Zabawie – ks. Władysław Mendrala, który znał Karoli-
nę tylko jeden rok i parę miesięcy, pomimo tak krótkiej znajomości był 
przekonany o jej heroicznej świętości i o tym, że zostanie kiedyś wynie-
siona na ołtarze3? Jak to robiła, że potrafiła zainteresować prawdami teo-
logicznymi swoich słuchaczy i wyuczyć podstawowych prawd katechi-
zmowych ludzi nawet o bardzo słabej percepcji umysłowej?4 Dlaczego 
jej matka zapytywana w sprawach religii przez dzieci lub przez star-
szych mieszkańców wioski, odpowiadała: „zapytajcie Karolcię, ona wam 
lepiej wyjaśni”?5 Czyż w takim razie nie można zwać ją autorytetem? 

 
1. Cechy autorytetu pedagogicznego 
Wincenty Okoń zauważa, że autorytet pedagogiczny posiada-

ją jedynie nauczyciele z powołania. Do jego cech zaliczyć można: 
(1) wiedzę i mądrość pedagoga, (2) doświadczenie pedagogiczne, 
(3) umiejętność wyzwalania sił własnych wychowanków, (4) stosu-
nek emocjonalny wobec uczniów oparty na miłości, empatii, sym-
patii, czy też(5) postawę wyzwalającą wobec wychowanków6.  

Dobry pedagog jest dla swoich wychowanków autorytetem 
wyzwalającym. Taka osoba ma inspirujący i konstruktywny wpływ 
na postępowanie osób, u których cieszy się uznaniem. Wychowaw-
ca darzony takim autorytet mobilizuje swoich wychowanków do 
inicjatyw i podejmowania samodzielnych działań, pogłębia poczu-

                                                 
2 K. Bochenek, Błogosławiona Karolina Kózka, Instytut Teologiczny Księży 

Misjonarzy, Kraków 1995, s. 12. 
3 Po jej męczeńskiej śmierci ks. W. Mendrala zbierał świadków, kompleto-

wał dokumentację, a także przekonywał ówczesnego biskupa tarnowskiego, ks. 
Leona Wałęgę, o niezwykłości zaistniałych zdarzeń. A. Paciorek, Jak rosy kropla..., 
op. cit., s. 33. 

4 J. Białobok, Błogosławiona Karolina Kózkówna, Poligrafia Wyższego Semina-
rium Duchownego w Rzeszowie, Rzeszów 2005, s. 112. 

5 A. Paciorek, Jak rosy kropla..., op. cit., s. 137. 
6 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 

Warszawa 2001, s. 33. 
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cie odpowiedzialności za własny rozwój7, staje się „inspiranderem” 
wyzwalającym w wychowanku pozytywne potencjalności pozwa-
lając na ich pełną realizację8, kształci w nim autonomię oraz 
wzmacnia jego aktywną postawę9. Taki autorytet respektuje prawa 
i dążenia innych osób, prowokując przy tym kreatywność10. 

O dobrym pedagogu można też mówić w kontekście autory-
tetu wewnętrznego – osobowego, który wynika z racji moralnych, 
duchowych, czy też cech osobowościowych11. Wychowankowie 
dobrowolnie podporządkowują się takiemu wychowawcy i wyso-
ko cenią jego wartości osobowe12, dostrzegają w jego postawie i 
wypowiedziach znamię dobra i prawdy13. U jego podłoża leży 
uczucie życzliwości i szacunku, uznanie, wiara oraz podziw14. Ten 
typ autorytetu jest wynikiem ciężkiej pracy wychowawcy15. 

Nie można też inaczej powiedzieć o dobrym pedagogu jak o 
autorytecie autentycznym. Jest to autorytet moralny, aprobowany 
przez wychowanka, a oparty na zaufaniu, z poszanowaniem jego 

                                                 
7 J. Zimny, Wstęp, [w:] J. Zimny (red.), Wartość autorytetu w procesie edukacyj-

nym, Katedra Pedagogiki Katolickiej Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeń-
stwie w Stalowej Woli, Wydział Pedagogiczny KU w Rużomberku, Stalowa Wo-
la – Rużomberok 2008, s. 5. 

8 M. Wolicki, Znaczenie autorytetu w wychowaniu, [w:] J. Zimny (red.), Wartość 
autorytetu w procesie edukacyjnym, Katedra Pedagogiki Katolickiej Wydział Za-
miejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Wydział Pedagogiczny KU 
w Rużomberku, Stalowa Wola – Rużomberok 2008, s. 56. 

9 M. Jasiński, Psychologiczne aspekty konstruowania autorytetu, [w:] A. Olubiń-
ski (red.), Autorytet, czy potrzebny w procesie edukacji?, Wydawnictwo Edukacyjne 
Akapit, Toruń 2012, s. 25. 

10 B. Olender, Autorytet nauczyciela akademickiego w opinii studentów Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, [w:] A. Olubiński (red.), Autorytet, czy potrzebny 
w procesie edukacji?, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2012, s. 199. 

11 M. Wolicki, Znaczenie autorytetu..., op. cit., s. 53. 
12 M. Jasiński, Psychologiczne aspekty..., op. cit., s. 26. 
13 P. Kostyło, Czy potrzebujemy autorytetu pedagogicznego?, [w:] S. Kowalik 

(red.), Autorytety w życiu społecznym, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 105. 

14 K. Gąsecki, Autorytet nauczyciela w środowisku lokalnym – problem pedago-
giczny i społeczny, [w:] A. Olubiński (red.), Autorytet, czy potrzebny w procesie edu-
kacji?, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2012, s. 145. 

15 B. Olender, Autorytet nauczyciela..., op. cit., s. 199. 
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wolności oraz prawa do samodzielności16. Autorytet moralny jest 
szczególnie ważny z pedagogicznego punktu widzenia. Osoba o 
takim autorytecie staje się dla innych wzorem postępowania mo-
ralnego ze względu na cechy swego charakteru oraz działanie na 
rzecz innych. Jak podkreśla Marek Klimek same kompetencje za-
wodowe, czy posiadana wiedza nie są istotą tego rodzaju autoryte-
tu. Najistotniejszym jest gotowość niesienia pomocy osobom po-
trzebującym wsparcia17. 

W kontekście tych uwag ogólnych dotyczących pojęcia, ro-
dzajów i cech autorytetu pedagogicznego nasuwa się pytanie o to, 
jakie cechy osobowościowe posiadała bł. Karolina Kózkówna, że 
stała się wzorem i mistrzem, zarówno dla swoich rówieśników, jak 
też dla współczesnej młodzieży. 

 
2. Cechy osobowościowe bł. Karoliny Kózkówny 
Ks. Jan Białobok dokonał bardzo drobiazgowego opisu osobowo-

ściowego bł. Karoliny Kózkówny w oparciu o typologię Le Senne'a w 
interpretacji ks. Janusza Tarnowskiego18. Dla ukazania autorytetu pe-
dagogicznego Karoliny wyodrębniono cztery najbardziej kluczowe 
cechy, spośród wymienionych przez autora, którymi są aktywność, 
rozpoznanie wartości, koncentracja i opanowanie. W kolejnych para-
grafach znajdzie się ich szczegółowa charakterystyka. 

a/. Aktywność 
Aktywnością określa się dyspozycję do spontanicznego dzia-

łania mimo przeszkód. Człowiek aktywny wzmaga swe działanie, 
aby pokonać pojawiające się przeszkody i doprowadzić do końca 
rozpoczęte przedsięwzięcie. Aktywny lubi pracować. Praca stano-
wi dla niego satysfakcję i jest jego wewnętrzną potrzebą. Najwięk-
szą karą dla takiej osoby byłaby niemożność działania. Czynności 
wykonuje energicznie i ochoczo, a regeneruje się bardzo szybko. 

                                                 
16 M. Wolicki, Znaczenie autorytetu..., op. cit., s. 53. 
17 M. Klimek, Rola autorytetu rodziców w procesie socjalizacji, [w:] J. Zimny 

(red.), Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym, Katedra Pedagogiki Katolickiej 
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Wydział Peda-
gogiczny KU w Rużomberku, Stalowa Wola – Rużomberok 2008, s. 162. 

18 Zob. J. Białobok, Błogosławiona Karolina..., op. cit. 
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Bł. Karolina Kózkówna od wczesnego dzieciństwa przejawia-
ła dużą aktywność, która równomiernie wzrastała z rozwojem jej 
całej osobowości. W nauce szkolnej wyróżniała się pilnością, do-
kładnością i systematycznością. Z zeznań świadków wynika, że bł. 
Karolina Kózkówna uczyła się bardzo dobrze, była wzorową 
uczennicą. Należała do przewodniczek w nauce, zwłaszcza religii. 
Wielokrotnie dostawała nagrody za wzorowe zachowanie i pilność 
w nauce19.  

Najchętniej z licznego rodzeństwa podejmowała prace fi-
zyczne w gospodarstwie. Z czasem przejęła na siebie z otwartością 
i chęcią obowiązki, od których uchylało się jej rodzeństwo20. Swoją 
pracę w domu bł. Karolina Kózkówna wykonywała szybko i do-
kładnie. Pomagała nie tylko rodzicom, ale także sąsiadom w pra-
cach polowych, szyła również odzież dla swojego rodzeństwa21, 
opiekowała się swymi braćmi i siostrami w czasie ich choroby22.  

Szczególnie zaangażowana była również w prace w świetlicy 
założonej przez jej wuja Franciszka Borzęckiego. Przychodziła do 
niego niemal codziennie. Organizowała tam śpiewy oraz modli-
twy23, pełniła rolę bibliotekarki i propagatorki czytelnictwa religij-
nego i patriotycznego. Poza tym swoje siły w sposób szczególny 
zaangażowała w prace parafialne, w apostolstwo i katechizację. Nie 
umiała i nie lubiła marnować czasu24. 

Wszystkie te czynności wykonywała z radością. Można reali-
zować te same, codzienne, szare i monotonne obowiązki co inni, ale 
jednocześnie wykonywać je zupełnie inaczej25. Życie Karoliny wy-
pełniała ogromna „wola chcenia” oraz „radość chcenia”. Każdą jej 
pracę od początku do końca przenikała wolność, a ożywiała radość. 
Dzięki temu każda jej działalność posiadała wielką moc uszlachet-

                                                 
19 Ibidem, s. 110-111. 

20 Ibidem, s. 98-100. 
21 T. Jankowska, Bardzo niemodna święta. Błogosławiona Karolina Kózkówna, 

Wydawnictwo Fidei, Warszawa 2008, s. 39. 
22 A. Paciorek, Jak rosy..., op. cit., s. 154. 
23 Ibidem, s. 77. 
24 T. Jankowska, Bardzo niemodna..., op. cit., s. 39. 
25 Ibidem, s. 45. 
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niania26. W ostatnich latach swego życia pracowała prawie osiem-
naście godzin na dobę. Można stwierdzić, że od wczesnego dzie-
ciństwa nie miała dla siebie wolnej chwili – na zabawę, relaks, czy 
odpoczynek. Czas wolny wykorzystywała na modlitwę, czytanie i 
prace dodatkowe27. Jak wspominają rówieśnicy – nie skarżyła się 
nigdy na uciążliwość pracy28. Co więcej pomimo tego wszystkiego 
była pogodna i radosna. Pracę pojmowała jako środek pomocy 
bliźniemu, rodzicom, najbliższym, nie zaś jako drogę do bogacenia 
się materialnego29. 

Aktywność Karoliny była tak zdecydowana w swojej sile, że 
świadkowie znający ją osobiście zgodnie opisywali, że wprawiała 
ich w podziw. Takich dyspozycji bowiem nie spotyka się u mło-
dzieży i dzieci30. W jej aktywności tkwiła siła jej autorytetu peda-
gogicznego. Podejmując kolejne działania stwarzała okazje do 
twórczego rozwoju własnej osobowości oraz do spotykania na wła-
snej drodze wielu wdzięcznych za jej pracę ludzi.  

 
3. Rozpoznanie wartości 
Duża inteligencja bł. Karoliny Kózkówny ułatwiła jej rozpo-

znanie wartości, rozumienie ich hierarchii oraz wybór wartości 
nadrzędnej, jako głównego celu jej życia. Rozpoznanie wartości 
powinno być zdecydowane, dogłębne, pozwalające przewidywać 
konsekwencje płynące z czynu, jak również zdolne podporządko-
wać konkretne czyny wybranej głównej wartości życia. Ten proces 
rozpoznawania i hierarchizowania wartości rozpoczął się u Karoli-
ny we wczesnym dzieciństwie, co jest niezwykle rzadko spotykane, 
a tym samym godne podziwu. 

Rozpoznanie wartości odbywało się na bazie zdobytej wiedzy 
oraz miłości, które ustawicznie pobudzały wolę, a ta skłaniała ro-
zum do dalszego wysiłku poznawczego. Wola Karoliny wzrastała 
w siłę za każdym jaj aktem. Ponieważ jej osobowość odznaczała się 

                                                 
26 J. Białobok, Błogosławiona Karolina..., op. cit., s. 121. 
27 Ibidem, s. 103. 
28 A. Paciorek, Jak rosy..., op. cit., s. 59. 
29 Ibidem, s. 60. 
30 J. Białobok, Błogosławiona Karolina..., op. cit., s. 104. 
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niezwykłą aktywnością, co zostało opisane w poprzednim paragra-
fie, to akty te następowały jeden po drugim. Wartością uznaną 
przez nią jako najważniejszą i jako cel jej życia była idea miłości 
Boga i bliźniego31. Karolina traktowała swoje życie w kategorii po-
wołania realizowanego przez wierne wypełnianie Bożej woli. 
Sprzeciwienie się jej uważała za największe nieszczęście. Świat nie 
był w stanie odciągnąć jej od Boga. Karolina poprzez męczeńską 
śmierć zaświadczyła, jakie wartości ceniła i za co warto oddać ży-
cie. Miłość i wierność oraz jej przywiązanie do Chrystusa były 
większe niż strach przed okrutnym mordercą32. 

Teresa Jankowska określa bł. Karolinę Kózkówę jako dziew-
czynę ewangeliczną, ponieważ to z Ewangelii czerpała to, co naj-
ważniejsze – wiarę. A konsekwencją przyjętej przez nią wiary jest 
postawienie Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. To On był 
wszystkim dla Karoliny. Reszta musiała być Mu podporządkowa-
na. Przez całe swoje życia była wierna raz wybranej najwyższej 
Wartości i dla niej rezygnowała ze wszystkich innych. Na tym po-
legała tajemnica jej świętości33, w tym też można odczytać siłę jej 
autorytetu. 

 
4. Koncentracja 
Siła woli Karoliny przejawiała się w sztuce skupienia uwagi 

na konkretnym przedmiocie przez pewien czas, co jest działaniem 
wymagającym wielkiego wysiłku. Jej koncentracja objawiała się w 
każdej podjętej przez nią pracy, a szczególnie w działalności kate-
chetycznej, apostolskiej i na modlitwie. Taka umiejętność koncen-
tracji pomogła Karolinie wzrastać w doskonałości wewnętrznej 
dyscypliny i organizacji, a to przejawiało się na zewnątrz w umie-
jętności panowania nad sobą34. Koncentrację można rozumieć także 
jako stan czuwania, kiedy to człowiek kieruje swoje myśli ku celo-
wi tego oczekiwania. Karolina była ciągle czuwająca, aby nie prze-

                                                 
31 Ibidem, s. 122. 
32 J. Trytek, Córa tarnowskiej ziemi – Błogosławiona Karolina Kózkówna. Rozwa-

żania na nabożeństwa październikowe, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2012, s. 7. 
33 T. Jankowska, Bardzo niemodna..., op. cit., s. 43-44. 
34 J. Białobok, Błogosławiona Karolina..., op. cit., s. 124. 
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oczyć przyjścia Pana, tak jak uczyniły to ewangeliczne niemądre 
panny35. Skupienie na jednej konkretnej, naczelnej wartości szło w 
parze z wewnętrzną potrzebą nieustannego zdobywania wiedzy na 
tematy religijne. Pochłaniała wszystko, co mogło przybliżać ją do 
Boga. Niemal codzienną jej lekturą był katechizm, Pismo Święte, 
żywoty świętych, także artykuły w ówczesnej prasie katolickiej i 
książki religijne. To ustawiczne pogłębianie wiedzy religijnej stało 
się owocne dla całego jej otoczenia, gdyż bardzo lubiła rozmawiać z 
innymi o Bogu36, organizując swego rodzaju katechizacje. 

Nieustanny głód Boga wypełniała poprzez korzystanie z do-
stępnych jej środków, szczególnie sakramentów świętych i modli-
twy. Karolina bardzo lubiła się modlić i potrafiła to robić. Szcze-
gólnie umiłowaną przez nią modlitwą był różaniec, wymagający 
skupienia37. Najlepiej jej zaangażowanie w modlitwę opisuje nastę-
pująca sytuacja: „gdy na przykład, po wspólnym odmówieniu mo-
dlitwy wieczornej wszyscy kładli się spać, Karolina klęczała jeszcze 
długo w swoim kąciku. Bywało, że przebudzony ojciec wołał: „idź 
spać. Nie klęcz tyle, już późno”. Karolina odpowiadała pospiesznie 
– „jeszcze się wyśpię”. Bardzo lubiła taką modlitwę w ciszy i w 
mroku”38. Umiejętność koncentracji na obranej przez siebie warto-
ści, a także ciągłe czuwanie stały się wzorem dla ówczesnej mło-
dzieży. Również współczesna młodzież może odczytać w życiu 
Karoliny świadectwo wierności własnym ideałom. Koncentracja i 
trwanie przy obranej wartości to kolejna cecha pedagogicznego 
autorytetu Karoliny. 

 
5. Opanowanie 
Siła woli przejawiała się u Karoliny wielorakimi sprawno-

ściami psychofizycznymi, np. doskonałym panowaniem nad auto-
matyzmem własnych popędów i uczuć, czy ascezą. Była zawsze 
opanowana w sposobie bycia, w ruchach i w mowie. A rys jej in-

                                                 
35 T. Jankowska, Bardzo niemodna..., op. cit., s. 71-72, 83. 
36 W. Szczebak, Przewodnik. Śladami Błogosławionej Karoliny Kózkówny, Wy-

dawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2002, s. 26. 
37 T. Jankowska, Bardzo niemodna..., op. cit., s. 58. 
38 A. Paciorek, Jak rosy..., op. cit., s. 57. 
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dywidualności można określić za ks. Władysławem Mendralą, jako 
zorganizowanie i zdyscyplinowanie wewnętrzne39.  

Karolina rozumiała cnotę czystości nie jako wyrzeczenie i 
ofiarę dla Boga, ale jako pragnienie naśladowania Maryi Dziewicy. 
Cnotę te realizowała w swoim życiu w sposób skrupulatny. Unika-
ła wszelkich niestosownych rozmów, nie interesowało ją towarzy-
stwo chłopców, ani razu nie była na urządzanych we wsi tańcach. 
Wydaje się więc, że czystość była dla niej sprawą miłości Boga40. 

Opanowanie całego automatyzmu uczuć i popędów oraz roz-
tropne gospodarowanie nimi było i jest cechą niezmiernie rzadko 
spotykaną wśród młodzieży. Własne uczucia i popędy Karolina 
traktowała nie jako prawo natury, któremu trzeba się poddać, lecz 
twórcze siły szlachetne i pożyteczne życiowo, które należy wyko-
rzystać w służbę obranej najwyższej wartości41. Takie wprzęgnięcie 
własnych uczuć i popędów w celu czynienia dobra, przynosiło Ka-
rolinie spokój wewnętrzny, który był zauważalny przez innych. 
Stąd określenie Karoliny jako „anioł w ludzkim ciele”. Obecnie taką 
umiejętność opanowania i wykorzystania opisanych sił określa się 
mianem twórczego przeżywania płci, czego uczy i do czego zachę-
ca Włodzimierz Fijałkowski42. Czyste przeżywanie płci idzie w pa-
rze z uruchamianiem aktywności uwewnętrznionej, wyrażającej się 
przetwarzaniem i przemienianiem elementarnych przejawów ży-
wotności w sferze płci43. Nie może być błędnie utożsamiane z wy-
rzeczeniami, które związane są raczej z postawą bierną, aniżeli ak-
tywną. Bł. Karolina Kózkówna w stopniu perfekcyjnym potrafiła 
swoją aktywność i twórczość wykorzystać także i w sferze własnej 
seksualności, przy czym to jej opanowanie wynikało z realizowania 
nadrzędnego celu jej życia.  

Wszystkie opisane wyżej cechy osobowościowe bł. Karolina 
Kózkówna rozwinęła w sobie w sposób doskonały czerpiąc ze śro-

                                                 
39 J. Białobok, Błogosławiona Karolina..., op. cit., s. 123. 
40 A. Paciorek, Jak rosy..., op. cit., s. 61. 
41 J. Białobok, Błogosławiona Karolina..., op. cit., s. 123. 
42 Zob. W. Fijałkowski, Seks okiełznany? Twórcze przeżywanie płci, Wydawnic-

two Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1991. 
43 W. Fijałkowski, Ekologia rodziny. Ekologiczna Odnowa Prokreacji, Wydawnic-

two Rubikon, Kraków 2011, s. 15. 
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dowisk, w których żyła i wychowywała się. Taka osobowość Karo-
liny zadziałała jak magnes i przyciągnęła do siebie tłumy. Karolina 
stała się autorytetem nie tylko w dziedzinie prawd teologicznych, 
lecz również w sferze codziennego życia skupionego wokół jednej 
nadrzędnej wartości – miłości Boga i drugiego człowieka. Śmiało o 
bł. Karolinie Kózkównie można powiedzieć, że stała się autoryte-
tem pedagogicznym: wyzwalającym, wewnętrznym, autentycz-
nym, czyli moralnym. 

 
Zakończenie 
Autorytet pedagogiczny bł. Karoliny Kózkówny w sposób 

szczególny uwidocznił się w nauczaniu rodzeństwa, dzieci z są-
siedztwa, dorosłych, a także w relacjach z bardziej wykształconymi 
i doświadczonymi od niej samej. Bł. Karolina Kózkówna zdobytą 
wiedzą z radością dzieliła się z innymi, zwłaszcza z dziećmi. W ten 
sposób doszło do powstania swego rodzaju „szkoły katechetycz-
nej” przy jej domu, pod gruszą, gdzie odbywały się prowadzone 
przez nią katechezy44. Przyjęło się w jej parafii też takie przekona-
nie, że jeśli ktoś szukał wyjaśnienia trudniejszych prawd katechi-
zmowych, albo pouczenia – najczęściej przedślubnego, odsyłano go 
do Karoliny. Za wiedzą i zgodą księdza proboszcza przygotowy-
wała dorosłych do Sakramentu Bierzmowania, chociaż sama miała 
jedynie szesnaście lat. Osiągała dobre wyniki prowadzonych przez 
siebie katechez, mimo że nigdy nie uczyła się ani pedagogiki ani 
katechetyki45. To w jej wnętrzu kryło się to, co pociągało ku niej 
innych. Takie cechy jej osobowości, jak: aktywność, rozpoznanie 
wartości, koncentracja i opanowanie stały się kluczem do tajemnicy 
jej autorytetu. 

 
Streszczenie 
Bł. Karolina Kózkówna (1898-194) była wiejską, prostą i nie 

wykształconą dziewczyną. Jej życie można opisać w kilku zda-
niach. Nie wyróżniła się niczym szczególnym. Jednakże dla wielu 
ówcześnie żyjących ludzi stała się prawdziwym autorytetem peda-

                                                 
44 A. Paciorek, Jak rosy..., op. cit., s. 39. 
45 J. Białobok, Błogosławiona Karolina…, op. cit., s. 112. 
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gogicznym. W artykule zawarta została odpowiedź na pytanie o to, 
jakie cechy osobowościowe Karoliny sprawiły, że pociągała za sobą 
tłumy. Dla ukazania autorytetu pedagogicznego Karoliny wyod-
rębniono cztery najbardziej kluczowe cechy, spośród wymienio-
nych przez ks. Jana Białoboka, którymi są aktywność, rozpoznanie 
wartości, koncentracja i opanowanie. Wszystkie wymienione cechy 
osobowościowe Karolina rozwinęła w sobie w sposób doskonały 
czerpiąc ze środowisk, w których żyła i wychowywała się. Bł. Karo-
lina Kózkówna stała się autorytetem nie tylko w dziedzinie prawd 
teologicznych, lecz również w sferze codziennego życia skupione-
go wokół jednej nadrzędnej wartości – miłości Boga i drugiego 
człowieka. Śmiało można o niej powiedzieć, że stała się autoryte-
tem pedagogicznym: wyzwalającym, wewnętrznym, autentycz-
nym, czyli moralnym. 

 
Summary 
Blessed Karolina Kozkowna's pedagogical authority 
Blessed Karolina Kozkowna (1898-194) was a rural, simple 

and uneducated girl. Her life can be described in a few sentences. 
However, for many people living then she became a real pedagogi-
cal authority. The article concluded an answer to the question 
about what Carolina's personality traits made that she entailed 
crowds. For showing Carolina's authority, four key features were 
distinguished, among those listed by John Bialobok. These features 
are activity, identification of values, concentration and self-control. 
Carolina has developed all of these personality traits in a perfectly 
way. She learned them from the environments in which she lived 
and grew up. Blessed Karolina Kozkowna is the authority not only 
in the field of theological truths, but also in the sphere of everyday 
life centered around a main value - love of God and others. It's eas-
ily to say that she is the pedagogical authority: triggering, internal 
and authentic. 
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Wiesław Szyszkowski (UWM) 

 
Autorytet nauczyciela – kryzys czy ewolucja? 

 
Wstęp 
W ostatnich czasach często mówi się o kryzysie autorytetów. 

Współczesne młodzież często potrzebuje silnych i wyrazistych 
wzorów do naśladowania, którymi najczęściej stają się dla niej 
gwiazdy showbiznesu, będące wątpliwymi autorytetami. Jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu niekwestionowanym autorytetem był 
nauczyciel z racji stanowiska jakie zajmował. Obecnie zawód 
nauczyciela nie stanowi uznania w społeczeństwie, a tym bardziej 
nie jest postrzegany jako niekwestionowany autorytet. Dokonując 
rozważań nad pedagogicznym autorytetem nauczyciela można 
postawić sobie pytanie czy autorytet nauczyciela przeżywa kryzys? 
Może jest to jednak swego rodzaju ewolucja przebiegająca w 
kierunku od nauczyciela naznaczonego autorytetem do nauczyciela 
budującego swój autorytet. 

  
1. Definicje i rodzaje autorytetu 
Pojęcie autorytetu (z łac. auctoritas – znaczenie, powaga moralna) 

określa osobę lub organizację, która cieszy się ogólnym uznaniem 
wśród określonych grup społecznych. W republikańskim Rzymie 
termin ten oznaczał również radę doświadczonych mężczyzn, którzy 
pełnili rolę pośredniej władzy, wzmacniającej decyzje senatu 
rzymskiego, zwiększając tym samym zaufanie do słuszności jego 
postanowień. Z czasem pojęcie autorytetu uległo zmianom społeczno-
historycznym, pozostawiając jednak starożytne znaczenie: „wpływ, 
wzór, zaufanie, godność i szacunek dla posiadanych przez kogoś 
walorów osobowych”. 

Po raz pierwszy w Europie pojęcie autorytetu zostało 
zdefiniowane przez Denis’a Diderot’a w Wielkiej encyklopedii 
francuskiej wydanej w 1751 roku. Na gruncie polskim jedną z 
pierwszych definicji autorytetu stworzył H. Rowid, określając autorytet 
jako: „pewną swoistą właściwość, tkwiącą immanentnie w osobie, 
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względnie instytucji, dzięki której to właściwości podporządkowują się 
jej inne osoby, instytucje i grupy społeczne, w sposób mniej lub bardziej 
dobrowolny”1. Natomiast Kazimierz Sośnicki określa autorytet jako 
„taki stosunek między dwiema osobami, w którym jedna z nich 
ukazuje wolę drugiej, do tej woli się dostosowuje i ulega jej, a nawet 
stara się ją uprzedzać. W takim wypadku pierwsza z nich posiada 
autorytet, druga jest posłuszna jej autorytetowi”2. 

Również nauczyciele stają się autorytetami, szczególnie dla dzieci 
w młodszym wieku szkolnym, natomiast na wyższych etapach 
edukacyjnych dostrzega się wzrost krytycyzmu młodzieży, co skutkuje 
osłabieniem a nawet zanikiem autorytetu nauczyciela. W kontekście 
autorytetu nauczyciela należy mówić o autorytecie pedagogicznym, na 
który składa się zespół cech, stanowiących o powodzeniu nauczyciela 
w jego pracy. Na autorytet pedagogiczny składają się między innymi: 
a) wiedza oraz umiejętności nauczyciela, b) doświadczenie 
pedagogiczne, c) umiejętność aktywizacji uczniów, d) emocjonalny 
stosunek nauczyciela do wychowanków, e) postawa nauczyciela 
wobec uczniów3 oraz f) ustawiczne doskonalenie swoich kwalifikacji4. 
Autorytet pedagogiczny jest więc szczególną relacją występującą 
pomiędzy nauczycielem a uczniem. Dokonuje się ona podczas procesu 
dydaktycznego, wychowawczego czy opiekuńczego. Treścią relacji jest 
wiedza teoretyczna oraz praktyczna. „Nauczyciel wprowadza ucznia 
w świat obiektywnej wiedzy oraz w świat uniwersalnych wartości. W 
powszechnym przekonaniu proces ten jest tym skuteczniejszy, im 
mocniejsza jest więź zwana autorytetem między nauczycielem i 
uczniem. Uważa się, że nauczyciel bez autorytetu będzie miał 
trudności z przekazaniem uczniowi nawet najprostszych treści, 
podczas gdy nauczyciel z autorytetem osiągnie sukces, ucząc nawet 
najbardziej złożonych zagadnień. W ten sposób autorytet 
pedagogiczny zyskuje rangę jednoznacznie pozytywnego narzędzia – 

                                                 
1 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów. Pedagogiczno-społeczne studium 

funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 
2005, s. 35-36. 

2 P. Kostyło, Czy potrzebujemy autorytetu pedagogicznego?, [w:] Autorytety w ży-
ciu społecznym, red. S. Kowalik, Bydgoszcz, s. 100. 

3 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004, s. 37-38. 
4 C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 16. 
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pożądanego zarówno z prakseologicznego, jak i moralnego punktu 
widzenia – które usprawnia proces dydaktyczny i wychowawczy”5. 

Dokonując analizy zagadnienia autorytetu można wyróżnić wiele 
jego odmian – klasyfikacji. Tabela 1. przedstawia wybrane typologie 
autorytetów. 

 
Tabela 1. Odmiany autorytetu. 

TWÓRCA 
TYPOLOGII 

ODMIANY 
AUTORYTETU 

OPIS 

 
 
Epistemiczny 

Odnosi się do specjalisty, eksperta, 
znawcy przedmiotu, stąd nauczyciel – 
znawca konkretnej dziedziny, może być 
dla swoich uczniów autorytetem 
kompetencyjnym. 

 
 
Józef 
Bocheński 

 
Deontyczny 

Posiada cechy zwierzchnictwa 
formalnego, jednak nie jest to 
wystarczające do utrzymania autorytetu. 

 
Racjonalny 

Wynika z posiadanych kompetencji, 
nabytych na drodze doświadczenia, 
mądrości, odwagi, wielkoduszności. 

 
 
Erich Fromm 

 
Irracjonalny 

Towarzyszy władzy, zaś jego celem jest 
kierowanie podporządkowanymi 
osobami. 

 
Oparty na 
doświadczeniu 

Wynika on z wykształcenia, posiadanej 
wiedzy, umiejętności danej osoby. Jest to 
autorytet nieszkodliwy w stosunkach 
społecznych, cieszy się szacunkiem wśród 
ludzi. 

Oparty na funkcji 
– wyznaczony 

Określony jest przez rolę, jaką pełni dana 
osoba w społeczeństwie. 

 
 
 
 
 
 
 
Thomas 
Gordon 

 
Oparty na 
nieformalnych 
zobowiązaniach 

Przyjmowany jest na zasadzie umowy, 
kompromisu. Warunkiem jego 
przyznania jest wzajemna zgoda, czyli 
podjęcie wspólnej decyzji, na mocy której 
osoby mu podlegające muszę uznać i 
sankcjonować prawo osoby posiadającej 

                                                 
5 P. Kostyło, Czy potrzebujemy autorytetu pedagogicznego?, [w:] Autorytety w ży-

ciu społecznym, red. S. Kowalik, Bydgoszcz, s. 97.  
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autorytet do kierowania pewnymi 
zachowaniami społeczności, która 
wcześniej uznała dany autorytet. 

Oparty na 
przewadze i sile 

Wynika z przewagi jednej osoby nad 
drugą, przejawiający się dominacją, próbą 
wprowadzenia autorytaryzmu. 

 
Wyzwalający 

Inspiruje, pobudza do kreatywności, 
stymuluje wyobraźnię. Jego źródłem są 
umiejętności interpersonalne oraz 
poszanowanie praw i dążeń jednostek. 

 
Małgorzata 
Podzielska 

Ujarzmiający Narzuca gotowe poglądy, wzory 
postępowania, bierze się z żądzy władzy i 
wygórowanych ambicji. 

 
Własny 

W pełni indywidualny, wynikający z 
posiadanych kompetencji, osobowości, 
cech charakteru będącego autorytetem. 

Innych ludzi Osób, do których się dowołuje np. 
rodziny. 

 
 
 
Zdzisław 
Cackowski 

 
 
Instytucjonalny 

Związany z posiadanym tytułem 
(profesor, kapitan), zawodem (nauczyciel, 
makler), funkcją bądź urzędem (dyrektor, 
prezes), członkostwem w określonej 
grupie społecznej (przynależność do 
partii, stowarzyszenia). 

 
Ciepła 
emocjonalnego 

Klasyfikuje się tu autorytety, osób które 
kochamy np. autorytet ojca, matki, 
partnera, rodzeństwa, córki, syna, osób z 
którymi jesteśmy szczególnie związani: 
przyjaciel, kolega, koleżanka. 

 
 
 
Alicja 
Żywczok 

 
Zimna 
emocjonalnego 

Zalicza się tu relacje, które mają charakter 
mniej bezpośredni, a nawet 
sformalizowany. Można tu zaliczyć 
autorytety zawodowe (przełożony, szef), 
kulturowe (artyści), społeczne 
(wolontariusze), polityczne (przedstawiciele 
władzy), religijne (Święci, władze kościelne), 
sportowe (olimpijczycy, mistrzowie świata). 

Alicja 
Żywczok 

Konstruktywny Wywiera pozytywny wpływ na 
wychowanie innych. 
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Destruktywny 

Ma niekorzystny wpływ na rozwój 
moralny młodego pokolenia. 

 
Urzędowy 

Powiązany jest z wykonywanym 
zawodem, wykonując określony zawód 
przypisana zostaje, z racji kompetencji 
zawodowych, pozycja autorytetu. 

 
Osobowy 

Wywodzi się z cech pożądanych oraz 
aprobowanych społecznie tj. 
punktualność, komunikatywność, 
uprzejmość, atrakcyjny wygląd. 

 
 
 
Elżbieta 
Więckowska 

Funkcjonalny Możliwy jest do wypracowania poprzez 
osiągnięcie fachowej wiedzy czy 
kwalifikacji. 

 
Zewnętrzny 

Utożsamia się autorytet z osobą, 
przyjmując za słuszne wszystko co dana 
osoba przekazuje, ponieważ jest 
wcieleniem autorytetu. Brak krytycznego 
namysłu nad autorytetem. 

 
Wewnętrzny 

Dostrzega się w autorytecie wartości 
wewnętrzne, mając na względzie różnicę 
pomiędzy osobą a wartościami, które nie 
są na stałe przypisane do osoby. 

 
 
 
Kazimierz 
Sośnicki 

 
Idei 

Autorytet nie musi się opierać na 
ludziach. Podąża się za tym co dobre, 
szlachetne, za wartościami. Nie ma 
potrzeby by idee były powiązane z osobą. 
Idziemy za wartościami. 

Źródło: A. Żywczok6, M. Podzielska7, E. Więckowska8, P. 
Kostyło9, opracowanie: własne. 

 
 
 

                                                 
6 A. Żywczok, Odmiany autorytetu pedagogicznego (autorytety i pseudoautorytety 

w wychowaniu człowieka), „Kwartalnik Pedagogiczny” 2006, nr 1, s. 32-35. 
7 M. Podzielska, Nauczyciel-lider. Jak budować autorytet?, Warszawa 2009, s. 10. 
8 E. Więckowska, Czym jest autorytet?, [w:] O autorytecie w wychowaniu i na-

uczaniu, red. M. Bednarska, Toruń 2009, s. 14-15.  
9 P. Kostyło, Czy potrzebujemy autorytetu pedagogicznego?, [w:] Autorytety w ży-

ciu społecznym, red. S. Kowalik, Bydgoszcz, s. 104-105. 
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2. Funkcje autorytetu 
Autorytety są składowymi kultury każdego społeczeństwa, od 

których oczekuje się wsparcia, porady w poszukiwaniu rozwiązań, 
sensu życia i podejmowaniu decyzji. Autorytet jest również 
odzwierciedleniem społecznie uznanych i cenionych wartości, 
norm i zasad. Przybiera tym samym postać wzorca osobowego, 
który utrwala się w procesie międzypokoleniowego przekazu 
wartości. Jak podaje J. Mellibrudy: „autorytet to osoba spełniająca 
funkcję przewodnika, który pomaga ludziom w poszukiwaniu 
drogi życiowej, stanowi dla nich źródło pomocy, oparcia i nadziei, 
jest zdolny do odkrywania oparcia w sobie, nie narzuca innym 
tego, co sam uważa za dobre, a nawet powstrzymuje od ślepego 
naśladowania siebie, bo wie, że bezkrytyczna adoracja i 
naśladowanie są przeszkodami w rozwoju indywidualnym osoby. 
Swoim przykładem autorytet może pokazywać, że jakieś postawy i 
sposoby myślenia są możliwe i cenne”10. 

Natomiast J. Goćkowski uważa, że autorytet zawsze i 
wszędzie, chociaż w różny sposób, spełnia funkcję miarodajności, 
który jest potrzebny ludziom do zaspokojenia potrzeby ładu. Jego 
zdaniem autorytety w społeczności uczonych spełniają trzy 
kategorie funkcji kulturotwórczych: 

a) Funkcje grupotwórcze – autorytety stają się ośrodkami 
krystalizującymi kręgi osób o wspólnych poglądach naukowych i 
przekonaniach moralnych, które dają temu wyraz w praktyce 
zawodowej; 

b) Funkcje naukotwórcze – autorytety stają się twórcami 
dzieł, których rzeczywiste znaczenie społeczne mierzone jest ich 
wkładem do dorobku teorii oraz metody lub wpływem na 
strukturę pola „sytuacji problemowej”; 

                                                 
10 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów. Pedagogiczno-społeczne studium 

funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 
2005, s. 72. 
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c) Funkcje wychowawcze – autorytety stają się mistrzami i 
nauczycielami w zakresie przekazywania adeptom norm i reguł 
wykonywania zawodu pracownika naukowego11. 

W ujęciu funkcji autorytetu T. Aleksander wskazuje, że autorytet: 
a) Jest źródłem wzorców, modeli idealnego postępowania i 

zachowania się, sposobów myślenia, możliwych do zrealizowania; 
b) Jest jednym z wielu czynników uwarstwienia społecznego, 

ponieważ to na autorytecie budowane są wszelkie wartości oraz 
trwałe relacje interpersonalne; 

c) Jest czynnikiem umacniającym władzę, na nim opiera się 
władza demokratyczna; 

d) Pełni funkcję integracyjną, która sprzyja rozwijaniu i 
kształtowaniu współpracy międzyludzkiej; 

e) Wyzwala aktywność oraz innowacyjność człowieka; 
f) Wypracowuje środki działania; 
g) Pełni funkcję racjonalizującą i optymalizującą z racji 

rozpowszechniania uznanych wartości ładu społecznego; 
h) Stanowi ważny i skuteczny mechanizm wychowania i 

nauczania człowieka – od dzieciństwa, po starość12. 
Uznanie autorytetów odgrywa znaczącą rolę w wychowaniu 

dzieci i młodzieży, co zapewnia im daleko idącą swobodę i posza-
nowanie ich praw. Przyjęcie autorytetu wiąże się również z pew-
nym ograniczeniem wolności wychowanków, pozwala zaś na od-
powiedni ukierunkowanie oraz zapobieganie niepożądanym spo-
łecznie i moralnie zachowaniom oraz patologiom. Przyjęcie autory-
tetu jako wzoru do naśladowania, zaufania, daje człowiekowi 
szczególnie młodzieży punk odniesienia, który wprowadza ją w 
świat uniwersalnych wartości etycznych, będących efektem wielo-
wiekowych doświadczeń oraz refleksji. Natomiast brak wartościo-
wych i odpowiedzialnych wskazań dotyczących sensu i istoty ży-
cia, które pochodzą od autorytetów, może wprowadzać w stan dez-

                                                 
11 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów. Pedagogiczno-społeczne studium 

funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 
2005, s. 72-73. 

12 T. Aleksander, Geneza i cechy współczesnych autorytetów, [w:] Autorytety pol-
skie, red. B. Gołębiowski, Łomża 2002, s. 155. 
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integracji społecznej z typowym dla niej cynizmem, poczuciem 
beznadziei oraz alienacją społeczną13. 

 
3. O autorytecie nauczyciela 
Postrzeganie zawodu nauczyciela w ostatnich latach uległo 

zmianie. Niegdyś poważany, dziś nauczyciel określany jest 
mianem ubogiego materialnie niewolnika umysłowego. Szacunek 
do nauczycieli pojawia się dopiero (o ile w ogóle się pojawia) wraz 
z posłaniem dzieci do szkoły. Wówczas rodzice zaczynają doceniać 
tych, od których zależy los ich dzieci. Uważa się, że praca 
nauczyciela jest lekka, przyjemna i łatwa oraz jak zauważają same 
nauczycielki przedszkoli, że sami rodzice nie traktują ich 
poważnie, do momentu pojawienia się pierwszych trudności 
dziecka. 

Piotr Jaroszyński w swoich rozważaniach stawia zasadnicze 
pytanie: „Czy i w jakim sensie nauczyciel powinien być darzony 
autorytetem?” Przed nauczycielami stawiane są dwa zasadnicze 
zadania: przekazywanie wiedzy oraz wychowanie. Przekazywana 
przez nauczyciela wiedza może być przez ucznia zweryfikowana, 
jeśli zaś nauczyciel posiada autorytet uczniowie będą darzyli go 
zaufaniem, przyjmując podawaną wiedzę za prawdziwą. Jeżeli tak 
nie będzie uczniowie potraktują wiedzę jako informacje potrzebne 
do zaliczenia, które należy opanować pamięciowo, a później 
zapomnieć. Nauczyciel może budować swój autorytet w procesie 
tłumaczenia, dzięki któremu uczeń może coś zrozumieć. 
Kontrolując stan rozumienia każdego z uczniów nauczyciel jest w 
stanie poznać jego faktyczne zdolności i dostosować sposób 
przekazywania wiedzy do konkretnego podopiecznego. 
Nauczyciel wykazujący się jednostkowym podejściem do ucznia, a 
nie grupowym, buduje swój autorytet wśród młodzieży, która daje 
się wówczas prowadzić nauczycielowi, wierzy mu i pozwala na 
wniknięcie nie tylko do swoich umysłów lecz również do 
prywatności. Zbiorowe podejście powoduje, że wielu uczniów 

                                                 
13 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów. Pedagogiczno-społeczne studium 

funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 
2005, s. 74. 
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pozostaje zamkniętych w sobie, co w konsekwencji prowadzi do 
zamknięcia myśli i braku zrozumienia, natomiast w dalszej 
perspektywie powoduje osłabienie rozwoju. Należy więc pamiętać, 
że autorytet nauczyciela w procesie rozumienia jest wyjątkowo 
ważny. 

Jeżeli chodzi o wzór postępowania moralnego Piotr Jaroszyński 
stawia pytanie: „Czy nauczyciel fizyki, matematyki lub języka polskie-
go powinien być autorytetem moralnym?” Odpowiedź na to pytanie 
jest twierdząca, z tego względu, że nauczyciel jest człowiekiem, czło-
wiek zaś jest bytem moralnym. „Pośrednio więc każdy nauczyciel jest 
wychowawcą, ponieważ na niego, jako na człowieka, zwrócone są oczy 
uczniów. W młodzieńczej fazie rozwoju każdy szuka bardziej wzorów 
do naśladowania niż abstrakcyjnych zasad. A ponieważ nauczyciel 
występuje ex cathedra, jest jakby na scenie i to jako człowiek dorosły, 
więc nic dziwnego, że spontanicznie uczniowie przyglądają się jego 
zachowaniu w różnych sytuacjach. Tego właśnie nauczyciel musi być 
świadom. A gdy wiadomo, że o jednostki moralnie prawe nie jest ła-
two, to w tym wypadku zasada powinna być przynajmniej negatywna: 
nauczyciel nie powinien dawać złego przykładu. Jeśli nie potrafi dawać 
wzorowego przykładu, niech przynajmniej nie daje złego, a to już bę-
dzie znaczyło wiele w oczach młodzieży. Jednak ambicje nauczyciela 
powinny sięgać dalej: powinien zabiegać o to, aby dawać dobry przy-
kład, nawet bardzo dobry przykład, zwłaszcza wtedy, gdy dostrzega 
jak młodzież ma trudności z odnalezieniem prawdziwych autorytetów 
wokół siebie: w życiu społecznym, w życiu publicznym i politycznym, 
a zdarza się, że również we własnej rodzinie”. Nauczyciel powinien 
wywiązywać się z powyższych powinności jednak, nie dzieje się tak z 
powodu braku świadomości w jakim kontekście ideologicznym pracu-
je, natomiast system edukacji oraz szkolenia nauczycieli jest skonstru-
owany w taki sposób, aby nauczyciel nie pełnił roli autorytetu. Na-
uczyciel może być postrzegany jako autorytet wówczas, gdy jego rela-
cja z uczniem ma charakter personalistyczny. „Osoba to najwyższy 
przejaw bytu w porządku różnych kategorii bytowych (jako rodzaj 
substancji) i tego, co znajduje się w naturze. Z metafizycznego punktu 
widzenia autorytet nauczyciela bierze się stąd, że choć jako byt posiada 
on równy status osobowy z uczniem, to w zakresie doskonałości znaj-
duje się wyżej, ponieważ w aspekcie wiedzy znajduje się w akcie, a 
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uczeń – w możności: uczeń nie wie, ale może wiedzieć to, co nauczyciel 
już wie. Dlatego nauczyciel, wiedząc, jest autorytetem i przewodni-
kiem”14. Jednak należy pamiętać, że autorytet nie jest dany raz na zaw-
sze, należy go w sobie pielęgnować. 

 
Zakończenie 
Przeprowadzone rozważania nad autorytetem nauczyciela jasno 

wskazują, że nie należy mówić o kryzysie autorytetu lecz jego zmianie, 
pewnej ewolucji. Otóż czasy nauczyciela naznaczonego autorytetem, 
który wzmacniany był misją przekazywania wiedzy przeminęły. Dziś 
poza wiedzą i umiejętnościami nauczyciel powinien dysponować 
czymś więcej, oferować wychowankom coś nadto: pasję, 
zaangażowanie, indywidualne podejście do ucznia, szczerość, 
autentyczność, empatię, komunikatywność, otwartość. Uzupełnienie 
wiedzy o te czynniki i wyjście w kierunku podopiecznych dają 
nauczycielowi ogromną szansę na stanie się autentycznym autorytetem 
dla uczniów. 

 
Streszczenie 
W ostatnich czasach często mówi się o kryzysie autorytetów. 

Współczesne młodzież często potrzebuje silnych i wyrazistych wzorów 
do naśladowania, którymi najczęściej stają się dla niej gwiazdy 
showbiznesu, będące wątpliwymi autorytetami. Jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu niekwestionowanym autorytetem był nauczyciel z racji stanowiska 
jakie zajmował. Obecnie zawód nauczyciela nie stanowi uznania w 
społeczeństwie, a tym bardziej nie jest postrzegany jako 
niekwestionowany autorytet. Dokonując rozważań nad pedagogicznym 
autorytetem nauczyciela można postawić sobie pytanie czy autorytet 
nauczyciela przeżywa kryzys? Może jest to jednak swego rodzaju 
ewolucja przebiegająca w kierunku od nauczyciela naznaczonego 
autorytetem do nauczyciela budującego swój autorytet. 
Przeprowadzone rozważania nad autorytetem nauczyciela jasno 
wskazują, że nie należy mówić o kryzysie autorytetu lecz jego zmianie, 
pewnej ewolucji. Otóż czasy nauczyciela naznaczonego autorytetem, 

                                                 
14 P. Jaroszyński, O autorytet nauczyciela, „Człowiek w kulturze”, 2011/2012 

nr 22, s. 6-10. 
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który wzmacniany był misją przekazywania wiedzy przeminęły. Dziś 
poza wiedzą i umiejętnościami nauczyciel powinien dysponować czymś 
więcej, oferować wychowankom coś nadto: pasję, zaangażowanie, 
indywidualne podejście do ucznia, szczerość, autentyczność, empatię, 
komunikatywność, otwartość. Uzupełnienie wiedzy o te czynniki i 
wyjście w kierunku podopiecznych dają nauczycielowi ogromną szansę 
na stanie się autentycznym autorytetem dla uczniów. 

 
Abstract 
The authority of the teacher - a crisis or evolution? 
In recent times often talk about a crisis of authority. Today's youth 

often needs strong and distinctive role models, which are mostly for her 
showbiz stars, which are dubious authority. Just a few years ago, the 
ultimate authority was a teacher by virtue of the position he occupied. 
Currently, the teaching profession does not constitute recognition in 
society, and the more it is seen as an unquestionable authority. When 
consideration of the teacher's teaching authority can ask the question 
whether the authority of the teacher is in crisis? Maybe this is a some 
kind of evolution extending in the direction of the teacher marked by 
the authority of the teacher builds his authority. Conducted discussion 
on the authority of the teacher clearly indicate that one should not 
speak of a crisis of authority, but his change, some evolution. Well, 
times marked by the teacher authority, which reinforced the mission of 
imparting knowledge was passed. Today, in addition to knowledge 
and skills, the teacher should have something more to offer pupils 
something too: passion, commitment, personal attention to the student, 
sincerity, authenticity, empathy, communication, openness. Supple-
menting the knowledge of these factors and output in the direction of 
the teacher is a great chance to become a true authority for students. 
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Ks. Władysław Kądziołka (UPJP) 

 
Autorytet a efektywność dialogu wychowawczego 

 
„Autorytet rzecz śliska - trudno go zdobyć, łatwo stracić” 

Tadeusz Czeżowski 
 
Wstęp 
W obecnych czasach mówi się o zachwianiu wartości moral-

nych, przez co młodym ludziom coraz trudniej jest znaleźć idola, 
czy autorytet, który będzie dla nich wzorem pod każdym wzglę-
dem. Prestiż i pieniądze odgrywają w życiu główną rolę i napędza-
ją do wspinania się coraz wyżej po szczeblach kariery zawodowej. 
Za ideał uważa się zatem celebrytów - aktorkę czy piosenkarza - 
nie bacząc na to, jakimi sposobami i metodami posługują się, by 
być w centrum zainteresowania. Autorytety zmieniają się cyklicz-
nie w zależności od tego, co akurat jest „na topie” oraz jakie wzorce 
lansuje telewizja. To, co kiedyś było modne, po kilku tygodniach 
staje się „obciachem”. Nie jest tajemnicą, iż każda epoka ma swoje-
go idola, trendy modowe, czy językowe. Funkcjonują one jednak w 
wymiarze temporalnym. Pojawia się zatem pytanie, czy możliwe 
jest osiągnięcie pozycji stałego autorytetu osadzonego na tradycji, 
który wpływa na efektywność dialogu wychowawczego? Aby od-
powiedzieć na tak postawiony problem, rozważania rozpocznę od 
analizy terminu „autorytet”. 

 
1. Autorytet 
W historycznym ujęciu pojęcia „autorytet” należy wskazać na 

fakt, że przyjęło się ono z łacińskiego słowa auctoritas (powaga mo-
ralna) i odnosi się do: „ogólnego uznania czyjejś powagi, wpływu, 
znaczenia, a także do człowieka, instytucji, doktryny czy pisma, 
cieszących się szczególną pozycją w jakiejś dziedzinie lub opinii 
pewnych ludzi1”. Według Encyklopedii Powszechnej PWN2 autorytet 
                                                 

1 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów, Kraków 2005, s. 36. 
2 Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 2005, s. 54. 
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jest to społeczne uznanie, prestiż osób, grup i instytucji społecz-
nych oparte na cenionych w danym społeczeństwie wartościach 
(np. autorytet tradycji, wiedzy, religii, bogactwa, siły, nauki, pra-
wa), w zależności od konkretnych warunków historycznych i po-
ziomu rozwoju tego społeczeństwa, także osoby, czy instytucje cie-
szące się uznaniem w danej dziedzinie. Natomiast Słownik wyrazów 
obcych3 określa autorytet jako prestiż, powagę, wpływ, znaczenie. 
Jednocześnie jest to człowiek, instytucja, ciesząca się uznaniem i 
powagą. 

Autorytet to wpływ osobisty, znaczenie, prestiż, powaga, 
wpływ, znaczenie człowieka, instytucja mająca wpływ, ciesząca się 
uznaniem, powagą, arbiter, znawca, wyrocznia, mistrz4. 

W Słowniku pedagogicznym W. Okonia5 autorytet definiowany 
jest w następujący sposób: „wpływ osoby lub organizacji cieszącej 
się ogólnym uznaniem na określoną sferę życia społecznego”. 

Z kolei w Słowniku polsko-łacińskim6 K. Kumanieckiego można 
spotkać trzy znaczenia omawianego pojęcia: poręczenie, poręka, 
uwierzytelnienie; wzór, przykład, powaga, znaczenie, wpływ, 
godność; rada, namowa, wola, uchwała, orzeczenie. Autorytet to 
także prawomocna władza jednostki, grupy nad inną jednostką lub 
nad inną grupą, gdzie prawomocność jest przeciwieństwem przy-
musu, presji i nacisku. 

Autorytet jednostki ludzkiej opiera się na wiedzy, zdolno-
ściach, poważaniu, a także na urzędzie i pełnieniu ważnych funkcji. 
Na tej podstawie wyróżnia się autorytet osobowy (personal chari-
sma) i autorytet urzędowy (charisma of office). M. Weber7 twierdził, 
że pierwszy opiera się na zaletach osoby ludzkiej, np. autorytet 
charyzmatyczny, drugi zaś na zasadach przekazanych jednostce 
ludzkiej przez grupę społeczną. Współcześnie istnieje tendencja do 
łączenia obydwu tych autorytetów w jednym podmiocie. Autorytet 
pozostaje w służbie innych ludzi dla zabezpieczenia ich godności, 

                                                 
3 Słownik Wyrazów Obcych, J. Tokarski (red.), Warszawa 1980, s. 60. 
4 T. W. Nowacki, Leksykon pedagogiki pracy, Radom 2004, s. 20. 
5 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 29. 
6 K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1995, s. 59. 
7 M. Weber, Racjonalność, władza, odczarowanie, Poznań 2004, s. 92–95. 
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wolności i podstawowych praw. Znaczy to, że oczekują oni od au-
torytetu pomocy w dążeniu do pełnego rozwoju osobowości w ra-
mach dobra wspólnego różnych grup społecznych. 

W starożytnym Rzymie auctoritas odnosiło się do stopnia 
ogólnego poważania, jaki dana osoba posiadała w rzymskim społe-
czeństwie, a w konsekwencji siły przebicia, wpływu i możliwości 
gromadzenia poparcia wokół jej woli. Dlatego też w tamtych cza-
sach dużym autorytetem władzy byli cesarze rzymscy, którzy nie-
jednokrotnie nadawali pęd rozwojowi sztuki. Warto chociażby 
przywołać postać sienkiewiczowskiego Nerona z Quo vadis, które-
go miłość do poezji miała tragiczne konsekwencje. Z kolei w staro-
żytnej Grecji autorytetami byli filozofowie, którzy dzięki głoszo-
nym poglądom oraz sposobom, w jaki to robili, zyskali sobie przy-
chylność obywateli. 

W średniowieczu wzór stanowili rycerze, którzy musieli 
sprawdzić się jako idealni wojownicy, chrześcijanie i wasale. Przy-
kładem może być chociażby wyidealizowany paladyn z Pieśni o 
Rolandzie. Autorytetami byli także Św. Augustyn, Św. Tomasz z 
Akwinu, czy Św. Franciszek z Asyżu. Krzyż i miecz to symbole 
ideałów średniowiecznego człowieka, dlatego też wytyczne dla 
życia duchowego i materialnego tworzyły dwór i kościół. W 
związku z tym zrodziły się ideały etyczne: rycerza i świętego. 

Nowożytność wiązała się z kryzysem chrześcijaństwa. Auto-
rytet papieża znacznie osłabł, doprowadzając do reformacji w ko-
ściele katolickim. Pojawiły się wówczas pseudoautorytety, które 
zyskały chwilową popularność poprzez głoszenie kontrowersyj-
nych poglądów, czy też podejmowanie odważnych decyzji. Nie 
przyniosło to jednak żadnych korzyści. 

Autorytetem nazywano także Emilię Plater, Napoleona Bona-
parte czy Józefa Piłsudskiego. Jednakże po ich śmierci kult jedno-
stek stopniowo malał. W życie wkraczały pokolenia, które nie były 
świadkami ich dokonań, przez co nie wzbudzali oni w nich tak sil-
nych emocji. Dlatego też warto zastanowić się, jak długo można 
być autorytetem? 

Współczesny człowiek był świadkiem drogi życiowej papieża 
Jana Pawła II. Gromadziły się wokół niego tłumy, pragnąc choć 
przez chwilę zobaczyć go na własne oczy, czy posłuchać głoszo-
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nych przez niego słów. Dla wielu Polaków był doskonały. Bulwer-
sująca jest więc opinia Marii Szyszkowskiej8, która stwierdziła: „To, 
co dzieje się u nas, można określić neośredniowieczem. Jak inaczej 
rozumieć np. projekt ustawy, aby 16 października uczynić Dniem 
Jana Pawła II i to z uzasadnieniem, że był to największy autorytet 
XX wieku? Mocą prawa chce się decydować i nakazywać, kto jest 
autorytetem”. Takie myślenie jest błędne. Jak bowiem udowadniają 
przeprowadzone badania9, największym autorytetem był i jest dla 
wielu ludzi Jan Paweł II. Pozycja Papieża wynika z tego, że stano-
wił wzór nieograniczonej miłości i dobroci, jaka może wypłynąć z 
człowieka. Ponadto, szereg manifestacji, które odbywały się za-
równo po śmierci Jana Pawła II, czy też w kolejne jej rocznice udo-
wadniają, iż ludzie potrzebują jednoczenia się w ważnych chwilach 
tak, jak nauczał Papież. Chcą bowiem udowodnić, że pamiętają. 

Według nauczania społecznego Kościoła autorytet musi re-
spektować wymagania prawa moralnego, w przeciwnym razie 
może się okazać szkodliwy tak dla dobra jednostek ludzkich, jak i 
dla dobra wspólnego10. W związku z tym autorytet możemy po-
dzielić na trzy kategorie, według których rozróżniać będziemy au-
torytet słowa, czynu i osobowości. Pierwszy z nich dotyczy fascy-
nacji jakąś osobą ze względu na głoszone przez nią poglądy. Nie 
chodzi tutaj tylko o zabiegi oratorskie i retoryczne, lecz raczej o 
światopogląd. Fakt, iż zwracamy uwagę na czyjąś ideologię ozna-
cza, iż w pewnym sensie utożsamiamy się z nią. Warto zaznaczyć, 
iż w Biblii Słowo jest synonimem Boga. Należy to rozumieć jako 
postępowanie według zasad wiary chrześcijańskiej oraz pouczeń 
Pisma Świętego. Trzeba być jednak ostrożnym, by nie ulec pustym 
hasłom, gdyż jak udowodnia historia, może mieć to negatywne 
konsekwencje. Bardzo trafnym przykładem jest także przywołanie 
książki Folwark zwierzęcy. Bez wahania każdy może ocenić sposób, 
w jaki bohaterowie budują tam swój autorytet. Bez trudu można to 
                                                 

8 http://www.twojewiadomosci.com.pl/content/maria-szyszkowska-
zdecydowa%C5%82am-si%C4%99-kandydowa%C4%87-do-sejmu-z-powodu-
oburzenia-na-sytuacj%C4%99-w-kraj – stan z dnia: 26.02.2014. 

9 W. Kądziołka, Dialog źródłem wychowania w rodzinie, Kraków 2012, s. 339–344. 
10 Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, W. Piwowarski (red.), Warszawa 1993, 

s. 17–18. 
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odnieść to przeszłości historycznej, by przekonać się o sile manipu-
lacji, jaką coraz częściej wykorzystuje władza. 

Kolejnym rodzajem jest autorytet czynu. Ktoś zyskuje naszą 
aprobatę, gdyż podziwiamy jego dokonania, postawy życiowe. 
Jednocześnie dajemy do zrozumienia, iż będąc w podobnej sytuacji, 
zachowalibyśmy się tak samo lub też chcielibyśmy mieć na tyle 
odwagi, by to uczynić. 

Ostatnim z wymienionych autorytetów będzie autorytet oso-
bowości. Jest to chyba najdoskonalsza forma afirmacji kogoś. Na 
osobowość bowiem składa się szereg czynników, cech, dyspozycji 
czy właściwości jednostki, które nadają względną spójność jej za-
chowaniu.  

Jak zatem budować autorytet? Jak nie dać się w świecie, w 
którym burzy się autorytety dla zysku, sensacji medialnej, czy po-
pularności mediów? 

Otóż, jeżeli dziecko wypracuje w sobie świadomość, że w jego 
świecie jest ktoś, na kim może się oprzeć, kto staje się dla niego 
osobą, która może mu pomóc rozwiązać problem, osobą, którą mo-
że naśladować i się na niej nie zawiedzie, ma podstawy rozróżnia-
nia dobra i zła. Ktoś, kto ma być autorytetem (rodzic dla dziecka) 
musi pokazać, że autorytet jako taki istnieje i dla niego. Dla rodzica 
chrześcijańskiego najwyższym autorytetem będzie osoba Pana Bo-
ga. To najlepszy przykład, że ja, dorosły człowiek, mogę przed Nim 
uklęknąć, kształtować swoje osobiste życie według dekalogu, który 
daje. System wartości, który reprezentuję także oparty jest na Panu 
Bogu. On bowiem jest najdoskonalszy, dlatego też warto, by był 
zarówno autorytetem słowa, czynu, jak i osobowości. Choć niejed-
nokrotnie może wydawać się to trudne, należy udowodnić, że au-
torytet to nie jest byt abstrakcyjny, lecz istniejący wzór naśladowa-
nia, wiarygodny, budzący zaufanie, stanowiący drogowskaz w po-
dejmowaniu działań w relacjach wychowawczych. 

 
 
 
2. Dialog wychowawczy 
Słowem „dialog” posługujemy się nim na różnych płaszczy-

znach życia społecznego, począwszy od rodziny, poprzez relacje 
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zawodowe, towarzyskie, polityczne, gospodarcze, aż do wymiaru 
religijnego, mówiąc chociażby o dialogu ekumenicznym. Dialog 
okazuje się niezbędny również w wychowaniu. 

Sztuka dialogu jest znana od początku cywilizacji ludzkiej, 
można rozpatrywać różne jej odmiany. Za jednego z pionierów 
metody dialogu uznawany jest Sokrates, który wyróżnił trzy istot-
ne momenty w budowaniu w nas postawy dialogu: 

1) wiedza (prawda) tkwi w człowieku, 
2) wydobycie tej prawdy (uświadomienie jej), 
3)  umiejętnie stawiane pytania. 
Sokrates ogranicza się jednak w swych dialogach do sfery in-

telektualnej. Natomiast współcześnie badacze11 są przekonani, że 
relacja dialogiczna obejmuje całego człowieka, a zatem także jego 
uczucia i relacje osobowe. 

Papież Paweł VI powiedział: „Pod nazwą dialogu powinniśmy 
mieć przed oczyma ów prawdziwy i niewymowny rodzaj rozmowy, 
którą z nami zapoczątkował i nawiązał Bóg Ojciec przez Jezusa Chry-
stusa w Duchu Świętym, (…)”12. Słownik języka polskiego metodę dia-
logu tłumaczy jako gotowość otwierania się na rozumienie, zbliże-
nie się i współdziałanie w stosunku do otoczenia.13. Dialog wg Ka-
zimierza Sośnickiego „(...) to, proces, przez który dwa podmioty 
używają słowa w zamiarze osiągnięcia, zrozumienia tego co każdy 
z nich myśli i czym żyje, oraz dzięki któremu dochodzą w pełnej 
mierze do zbliżenia wzajemnego swoich punktów widzenia i wła-
ściwego sobie sposobu bycia”14. 

                                                 
11 J. Wal, Vademecum dialogu, Kraków 1998, ss. 130; J. Wal, Kultura dialogu, 

Kraków 2012, s. 450; J. Wal, Duch dialogu, Kraków 2013, s. 456; M. Śnieżyński, 
Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1998, s. 240; M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, 
Kraków 2001, s. 442; M. Śnieżyński, Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a szkolna 
rzeczywistość, Kraków 2005, s. 194; M. Śnieżyński, Sztuka dialogu, Teoretyczne zało-
żenia a szkolna i akademicka rzeczywistość, Kraków 2008, s. 240; M. Śnieżyński, Dia-
log w rodzinie, Kraków 2012, s. 265; W. Kądziołka, Dialog źródłem wychowania w 
rodzinie, Kraków 2012, s. 486. 

12 http://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1867-dialog# - stan 
z dnia: 09.02.2014. 

13 Mały słownik języka polskiego, S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej 
(red.), t. XXIV, Warszawa 1968, s. 223. 

14 K. Sośnicki. Dydaktyka ogólna, Wrocław 1985, s. 327. 
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Metodę dialogu można więc rozumieć jako sposób komunikacji 
międzyludzkiej. Bardzo ważnym elementem spajającym rodzinę, 
wpływającym na jej kształt, samopoczucie jej członków jest dialog. 
Młodzi potrzebują „kontaktu werbalnego, zainteresowania i zauważe-
nia ich problemów i radości, aprobaty, czy nagradzania, wspólnego 
przebywania”15. 

 
3. Elementy i warunki dialogu 
Współcześnie podkreśla się znaczenie trzech elementów defi-

nicji dialogu: 
1) dążenie do wzajemnego rozumienia się. 
2) wzajemne zbliżenie się, 
3) współdziałanie. 
W ten sposób ujawniają się zasadnicze składniki postawy 

otwartej na dialog, rozumianej jako proces poznawczy, emocjonal-
ny i prakseologiczny. Trzeba podkreślić równocześnie, że do zaist-
nienia dialogu i jego powodzenia konieczne są trzy warunki:  

1) wcześniej już wspomnianą obustronną autentyczność ro-
zumianą jako uwalnianie się od maski, jako działanie z własnym 
„ja”, bycie szczerym, wiernym samemu sobie; autentyczność w 
sensie egzystencjalnym warunkuje głębia wewnętrzna jednostki, 
intensywny trening duchowy i życiowa konsekwencja; 

2) spotkanie w znaczeniu personalnym, czyli zaistnienie zda-
rzenia, zetknięcie się z jakąś rzeczywistością, z konkretną lub trans-
cendentalną osobą (Bóg), w trakcie którego dochodzi do zetknięcia 
„rdzenia egzystencji”, najgłębszego „ja” oraz do gruntownej prze-
miany wewnętrznej; 

3) zaangażowanie rozumiane jako pochodzące z wolnego wy-
boru oddanie się pewnej sprawie lub osobie; w toku tego procesu 
jednostka nie przestaje być sobą, nie zatraca siebie na rzecz innych, 
ale wzbogaca własną osobowość, rozwija wyższą uczuciowość czy 
bezinteresowną życzliwość. Następuje przekroczenie siebie, prze-
łamanie własnego egocentryzmu, przeobrażenie wewnętrzne i ze-
wnętrzne. 

                                                 
15 T. E. Olearczyk, Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny polskiej, 

Częstochowa 2001, s. 79. 
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Dialog wychowawczy to powolny proces pozwalający na zro-
zumienie odrębności osób i nawiązanie kontaktu emocjonalnego, 
pobudzający do refleksji nad własnym postępowaniem, a idąc dalej 
– nad sensem istnienia. Proces ten zatem nie znosi narzucania ofi-
cjalnego programu, w którym ustala się wszystkie cele, środki, me-
tody, a nawet rezultaty. Takie wychowywanie możliwe jest tylko 
„na papierze”. 

Warunkiem prowadzenia dialogu jest otwartość ,  szcze-
rość ,  autentyczność  i optymizm, czyli bycie autorytetem. 
Postawa wychowawcy, ton jego głosu, mimika twarzy i poniekąd 
cała mowa ciała są wyrazem jego otwartości i gotowości na nawią-
zanie kontaktu. Nie bez znaczenia jest również miejsce, otoczenie i 
okoliczności prowadzenia dialogu, zwłaszcza, jeżeli dotyczy on 
spraw trudnych. Dialog wychowawczy powinien być zawsze opar-
ty na podstawowych zasadach dialogu, zgodnie z którymi słucha-
nie ma pierwszeństwo przed mówieniem, rozumienie – przed osą-
dzaniem, dzielenie się doświadczeniem – przed pouczaniem. 

 
4. Prawda 
Dialog jest to „proces dochodzenia nie tylko do konsensusu, 

ale i do prawdy16”. Wśród wielu rodzajów dialogu (dialog: spo-
łeczny, publiczny, dydaktyczny, edukacyjny, ekumeniczny, tera-
peutyczny, polityczny, kulturowy, pokoleniowy, narodowy, na-
ukowy, człowieka z przyrodą itp. ) jest ten, który powinien być 
„chlebem powszednim” czyli dialog wychowawczy. Dialog to nie-
wątpliwie wartość sama w sobie, oznaczająca między innymi formę 
likwidowania konfliktów wychowawczych za pośrednictwem 
wymiany zdań przez dwie strony. Dojście do prawdy i życie w 
prawdzie. 

Dialog wychowawczy jest rozmową mającą na celu współ-
działanie w poszukiwaniu prawdy. W odróżnieniu od monologu 
zakłada uznanie godności i wolności każdego człowieka oraz jego 
prawo do wyrażania własnych poglądów. Do poznania prawdy 
zobowiązane są obie strony, tzn. wychowawca i wychowanek, ro-

                                                 
16 J. Przyłębski, Słowo wstępne, [w:] H. G. Gadamer, Dziedzictwo Europy, War-

szawa 1992, s. 6. 
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dzic i dziecko (zwłaszcza dorastające), nauczyciel i uczeń. Warto w 
tym miejscu przytoczyć słowa ks. J. Tischnera, który stwierdza, że 
„spotkanie człowieka z człowiekiem niesie za sobą taką siłę per-
swazji, że zdolna jest zmienić radykalnie stosunek człowieka do 
otaczającego świata, ukształtować na nowo sposób bycia człowieka 
w tym świecie, zakwestionować uznawaną dotychczas hierarchię 
wartości. Spotkanie wprowadza człowieka w głąb wielkich tajem-
nic istnienia, gdzie rodzą się pytania o sens i bezsens wszystkiego, 
co jest”17. 

Wychowawca musi zadać sobie trud zrozumienia sytuacji i 
przygotowania takich argumentów i działań, aby wychowanek 
przy jego pomocy odkrył prawdę tkwiącą w nim samym. Pomagają 
mu w tym cztery zasady wynikające z dialogicznego charakteru 
wychowania: 

1) akceptacja,  
2) wymiana myśli i poglądów,  
3) poznanie prawdy, 
4) wspólne działanie.  
Dotyczą one zarówno rodziny, szkoły, jak i każdego środowi-

ska wychowawczego. 
U podstaw tak rozumianego dialogu znajduje się zawsze akcepta-

cja. Nie można bowiem prowadzić dialogu z kimś, kogo się nie akcep-
tuje, kto nie jest autorytetem. Nie można więc mówić o pełnym dialogu 
bez serdecznego stosunku do rozmówcy. Wzorcowy przykład tej zasa-
dy dialogu znajdujemy na kartach Ewangelii18. 

                                                 
17 M. Śnieżyński, Od monologu do dialogu edukacyjnego, w: Wychowanie na roz-

drożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków 1999, s. 61. 
18 Warto chociażby przywołać fragment dotyczący spotkania Jezusa z Sama-

rytanką. Jezus nawiązuje z nią rozmowę. Kobieta podejmuje dialog. Ten dialog 
jest na tyle ważny i interesujący, że św. Jan poświęca mu niemal cały rozdział. 
Bóg chce rozmawiać z każdym człowiekiem, nie ma dla Niego znaczenia, czy jest 
to mężczyzna, czy kobieta, nie jest też ważne jego pochodzenie. W trakcie tego 
dialogu Jezus, znając duszę kobiety i jej życie, tak kieruje rozmową, aby mogła 
ona odkryć prawdę. Odsłania jej życie. Dialog Boga z człowiekiem zmierza do 
ukazania człowiekowi prawdy o jego kondycji moralnej oraz do odsłonięcia 
prawdy, kim jest On sam. Ten ewangeliczny dialog Jezusa z Samarytanką jest 
znakomitą lekcją naszego dialogu z Bogiem, ale też i z drugim człowiekiem. 
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Zachodząca pomiędzy stronami komunikacja bez zakładania 
nadrzędności strony podmiotu wychowującego, w których między 
innymi relacje ja – ty pozostają osobotwórcze, a w relacji dialogowej 
wytwarza się sfera między, która jest miejscem ludzkiego „stawania 
się” miejscem prawdy. 

Należy wspomnieć, że w dialogu wychowawczym samo 
uczestniczenie w życiu mistrza (np. rodzica, będącego autoryte-
tem), oddziałującego siłą swej osoby przez dobro, piękno i prawdę 
jest formą komunikacji przez przykład. 

Praktykowanie tak rozumianego dialogu wychowawczego 
prowadzi z jednej strony do budowania autentycznego autorytetu 
wychowawcy, a z drugiej – do wzrastania wychowanka jako osoby, 
która uczy się być sobą, żyć świadomie, stopniowo, samodzielnie i 
odpowiedzialnie, decyduje o swoich czynach, nie pozwala na 
uprzedmiotowianie siebie oraz żyje aktywnie w rodzinie, szkole i 
społeczeństwie. 

 
5. Autorytet wychowawcy a dialog 
Poszukiwanie wizerunku idealnego wychowawcy trwa od wielu 

już lat. Związane z tym jest nierozerwalnie pojęcie autorytetu.  
Termin autorytet jest pojęciem powszechnie znanym i używa-

nym. Literatura naukowa bardzo obszernie przedstawia znaczenie 
tego pojęcia. K. Sośnicki mówi nam, np. że przez autorytet należy 
rozumieć taki stosunek między dwoma osobami, w którym jedna z 
nich uznaje wolę drugiej, dostosowuje się do niej i ulega jej. 

Autorytet w znaczeniu pedagogicznym to wpływ wycho-
wawczy osoby cieszącej się ogólnym uznaniem na jednostkę lub 
grupę osób i określoną sferę życia społecznego. Autorytet wynika z 
takich cech osobowości i zachowań wychowawcy (aprobata i po-
szanowanie wychowanka, życzliwość, cierpliwość – czyli miłość 
pedagogiczna, dobry kontakt emocjonalny z wychowankiem, 
otwarty i jasny sposób komunikowania, umiejętność panowania 
nad sobą, stałość w postępowaniu, przejrzystość i prawda w za-
chowaniu, orientacja w aktualnym obrazie świata oraz mądre kie-
rowanie przedsięwzięciami tak, by wychowanek uznał racje wy-
chowawcy za własne), które przyczyniają się do jego powszechne-
go uznania, szacunku danej społeczności i sukcesów w pracy dy-
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daktyczno- wychowawczej czy w każdej innej. Przeciwieństwem są 
impulsywność, niestałość, faworyzowanie, despotyczność, konflik-
towość, niecierpliwość, poniżanie i zastraszanie wychowanka. 

Wyróżnia się u wychowawców autorytet intelektualny i auto-
rytet moralny. Autorytet intelektualny dotyczy wiedzy i specjalno-
ści zawodowej, a autorytet moralny odnosi się do norm i zasad po-
stępowania wychowawczego wobec uczniów. 

Wyróżniamy również autorytet wewnętrzny i zewnętrzny. W 
przypadku wewnętrznego autorytetu, wychowankowie dobrowol-
nie mu się podporządkowują i wysoko cenią jego właściwości oso-
bowe. W zachowaniu uczniów można zauważyć uznanie, podziw, 
życzliwość, chęć współdziałania. W przypadku autorytetu ze-
wnętrznego wygląda to inaczej. Uczniowie podporządkowują się 
nie z wewnętrznego przekonania, ale z obawy, strachu, obowiązku, 
polecenia. Jest to wymuszone podporządkowanie.  

Tak więc autorytet nauczyciela powinien być intelektualny, 
moralny, wyzwalający i wewnętrzny. 

Ciągle poszukuje się ideału wychowawcy, jakimi cechami 
powinien być obdarzony ten „prawdziwy” nauczyciel, poszukuje 
się optymalnych form jego zachowania. Przede wszystkim zwraca 
się uwagę na cechy osobowościowe. Dzięki nim dokonują się 
zmiany w psychice dzieci i młodzieży. To właśnie przykład, jego 
cech charakteru, uznawane wartości etyczne, są najważniejsze w 
interakcjach z drugim człowiekiem. Działania wychowawcze są 
automatycznym i bezpośrednim skutkiem osobowości człowieka 
mają wielki wpływ na efektywność dialogu wychowawczego. 

Dużą rolę przypisuje się także postawie emocjonalnej wycho-
wawcy. Do istotnych postaw zaliczamy szeroko pojętą „życzli-
wość”. Możemy zamknąć ją określeniami: poszanowanie godności, 
poszanowanie życia i zdrowia, tolerancja, opiekuńczość, poszano-
wanie własności, rzetelność informacji, lojalność, poszanowanie 
autonomii. Kto chce kształtować pewne cechy u innych, powinien 
je sam posiadać.  
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Należy teraz przywołać za ks. prof. Janem Zimnym cztery 
modele autorytetu19 efektywnego wychowawcy: 

1. „Wychowawca zainteresowany” światem wartości dzieci i 
młodzieży. 

2. „Wychowawca przewodnik w dyskusji” z dziećmi i mło-
dzieżą. Młodzi ludzie nie lubią moralizowania, wolą dyskutować. 

3. „Wychowawca wzór osobowy”. Nie może on przepoić się 
wszystkimi istniejącymi wartościami. Musi mieć własny system, 
zakorzenić się w nim, dojrzewać. 

4. „Wychowawca współdziałający” z dziećmi i młodzieżą w 
dialogu wychowawczym. 

Ks. prof. Mariana Wolickiego20, iż osoba chcąc mieć prawdziwy 
autorytet, musi służyć autentycznym wartościom i pracować nad sobą. 
Autorytet prawdziwy wynika z indywidualności danej jednostki i oso-
bistych cech charakteru. Wewnętrzną strukturę autorytetu określają 
relacje interpersonalne, szczery dialog oraz wspólne cele i zaintereso-
wania21. 

Podsumowując, należy przywołać jeszcze raz słowa ks. J. 
Zimnego22, iż „mówiąc o wychowaniu, mówimy - a raczej powin-
niśmy mówić - o autorytecie. Mówiąc zaś o autorytecie należy za-
uważyć, że: 

1. Nie ma wychowania bez autorytetów. To przecież one są 
nośnikami wartości. 

2. Nie ma autorytetu bez bogatej, pozytywnej osobowości, 
czyli inaczej mówiąc bez „prawdziwego człowieka”. 

3. Nie ma autorytetu bez mistrzostwa zawodowego. 
4. Nie ma autorytetu bez wiary w Boga - czyli bez 

odniesienia się do najwyższego autorytetu, jakim jest Bóg. Drzewo 
nie może stanowić tylko sama korona i pień, ale całość jego 
struktury. 

                                                 
19 J. Zimny, Autorytet nauczyciela XXI wieku, [w:] „Pedagogika Katolicka” 1a 

(2007), s. 56–57. 
20 M. Wolicki, Wychowanie do wartości, Wrocław 1999, s. 9. 
21 A. Folkierska, Dialog a wychowanie, [w:] „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1 

(1986), s. 32. 
22 J. Zimny, Autorytet nauczyciela…, dz. cyt., s. 54. 
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5. Jeśli tak, to należy rozważyć trzy zasadnicze kwestie, które 
stanowią czynniki składowe autorytetu nauczyciela: 

a. osobowość nauczyciela, 
b. mistrzostwo zawodowe, 
c.  świat wartości duchowych”. 
 
Zakończenie 
Na podstawie powyższych rozważań i obserwacji życia spo-

łecznego można wnioskować, że autorytet ma duży wpływ na 
efektywność dialogu wychowawczego w życiu każdego dziecka, 
gdyż już w rodzinie pojawiają się drogowskazy i wzory postępo-
wania. Rodzice budują autorytet (często nieświadomie) swoim 
własnym życiem, a tego właśnie współczesnemu człowiekowi naj-
bardziej potrzeba. Dziecko oczekuje nie tyle materialnej opieki, co 
poczucia bezpieczeństwa, bliskości i miłości. Każdy rodzic powi-
nien więc mieć nieustanną świadomość, iż ma realizować swoje 
życie jako człowiek przykładny i sprawiedliwy. 

Często słyszymy, że współczesna młodzież nie szanuje rodziców, 
ludzi starszych i wychowawców, że nie uznaje żadnych autorytetów. 
Czy rzeczywiście tak jest? Czy ten gremialny osąd nie jest krzywdzący? 
Prawda jest taka, że nawet frustracje, konflikty, stresy, kryzysy, obni-
żona duma, niespełnione oczekiwania, doznane porażki, przegrane 
rywalizacje nie powalą autorytetów, jeśli człowiek był prowadzony od 
początku przez swoich rodziców drogą sprawiedliwości i miłości we-
dług zasad religii, a wzorcem do naśladowania był sam Bóg oraz Jego 
ziemski przedstawiciel Ojciec Święty Jan Paweł II. Czy bowiem można 
znaleźć doskonalsze autorytety, które byłyby ponadczasowym wzo-
rem dla kolejnych pokoleń? 

 
Abstrakt 
Autorytet osoby znaczącej reprezentuje uznany porządek i 

normy. Przykładem może tu być związek istniejący między rodzi-
cami a dziećmi. Rodzice wyrażają w relacjach z dziećmi uznane 
społecznie wartości i normy poprzez dialog. Naśladowanie ich mo-
że być oparte także na działaniu osób trzecich, a nie tylko osób z 
najbliższego otoczenia dziecka. Osoby wiodące mogą uzasadnić 
swoje postępowanie odwołując się do aktów normatywnych o szer-
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szym zasięgu, np. nauczyciel do planów nauczania, rodzice do tra-
dycji rodzinnych. Aby związek ten zaistniał, muszą być spełnione 
następujące warunki: to, co ma znaczenie dla osoby prowadzącej, 
ma znaczenie i musi być też ważne dla osoby naśladującej; działa-
nia osoby wiodącej muszą odpowiadać oczekiwaniom osoby na-
śladującej; osoby ulegające wpływom autorytetu muszą mieć od-
powiednie wewnętrzne nastawienie i motywację.  

 
Summary 
The authority of the person represents a significant order and 

recognized standards. An example is the link between parents and 
children. Parents are in relationships with children socially recog-
nized values and norms through dialogue. Imitating them may be 
based also on the action of third parties, not just those closest to the 
child. Those leaders may justify their actions by referring to the 
normative acts with a broader scope, such as a teacher to plan 
teaching parents to family traditions. To this compound existed, 
must meet the following conditions: what is important for a person 
driving is relevant and must also be important for a person that 
mimics; action by the person leading the person must meet the ex-
pectations that mimics; person undergoing the influence of author-
ity must have adequate internal attitude and motivation. 
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Święty Iwo z Bretanii - autorytet prawników 

 
Wstęp 
Pochylając się nad problematyką autorytetu w życiu każdego 

prawnika należy przypomnieć osobę, która wpisała się na stałe w 
historię prawa. Św. Iwo z Bretanii nader umiłował wartości uni-
wersalne, postępował wedle nakazów Bożych i pozostawał im 
wierny przez całe życie. To właśnie prawo Boże zajmowało naj-
wyższe miejsce w hierarchii wartości świętego pomimo, iż był on 
znakomitym prawnikiem kierującym się w pracy zawodowej pra-
wem stanowionym. Św. Iwon swoim życiem, zachowaniem i czy-
nami zyskał miano patrona i autorytetu prawników.  

 
1. Życiorys św. Iwona 
Święty Iwo z Bretanii (właściwie Iwo Helory z Kermartin) 

urodził się 17 października 1235 roku w Minhy- Treguier1 ( obszar 
północno- zachodniej Francji)2. Wywodził się z zamożnej rodziny, 
wszak jego Ojciec- Helori był właścicielem sporej posiadłości w 
Kermartin. Z kolei jego Mama - Azou opiekowała się swoim synem 
najlepiej jak tylko umiała, otaczała go troską, miłością, opieką, ale 
także dbała o jego wykształcenie3. Będąc młodym chłopcem Iwo 
pobierał nauki w domu od specjalnie zatrudnionego nauczyciela, a 
kiedy ukończył 14 lat rozpoczął naukę w Paryżu ( początek stu-
diów)4. W czasie tych studiów poznawał nie tylko nauki wyzwolo-

                                                 
1 Należy zaznaczyć, iż obecnie miejscowość tą zamieszkuje około 1100 osób. 

W XV wieku miejscowość ta słynęła z wielce rozwijającego się sukiennictwa 
lnianego. Słowo ,,minhy” oznacza schronienie, azyl, a co za tym idzie w obszarze 
minhy nawet sprawcę bardzo poważnych przestępstw uważano za nietykalnego; 
zob. szerz. G. Maroń, Święci patroni prawników, Rzeszów 2011, s. 11.  

2 S. Wielgus, Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, s. 578.  
3 E. Waliszewska, Św. Iwo patron prawników, Poznań 2003, s. 10. 
4 Nauczycielem św. Iwona był Jeanem Kerhozem, który był niewiele starszy 

do Iwona, a co za tym idzie często uznawany był za przyjaciela, powiernika 
Iwona; zob. szerz. G. Maroń, Święci…, op. cit., s. 12.  
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ne, ale także teologię ( prawdopodobnie był uczniem świętego Bo-
nawentury). W Paryżu także Iwo zdobywał wiedzę prawniczą w 
zakresie prawa kościelnego, a kolejno w Orleanie w zakresie prawa 
rzymskiego5.  

W wieku trzydziestu lat Iwo był doskonale wykształconym 
prawnikiem. Z uwagi na to, iż miał nieposzlakowaną opinię, a także 
posiadał znaczną wiedzę prawniczą archidiakon Rennes Maurycy 
powołał go na oficjała (sędziego duchownego diecezji)6. W niedługim 
czasie Iwo uważany był za sędziego bezstronnego i sprawiedliwego, a 
także nie dającego się przekupić7. Postawa życiowa, wyznawane war-
tości spowodowały, iż Iwo miał nie tylko sprzymierzeńców, ale także 
i wrogów; największymi Jego przeciwnikami byli ci, którzy wyzna-
wali zasadę, że wszystko można załatwić przez pieniądze ( złoto), a 
każdą sprawę można wygrać poprzez odpowiednią zapłatę sędzie-
mu8. Należy zauważyć, iż Iwo posiadał umiejętność łączenia zasad 
panujących w swoim państwie z tymi, które wypracował Ojciec Nie-
bieski, a przede wszystkim z zasadą miłości bliźniego. Najważniej-
szym zadaniem dla Iwa jako sędziego było pogodzenie skłóconych 
stron a tym samym uniknięcie procesu9.  

                                                 
5 S. Wielgus, Encyklopedia…, op. cit., s. 578. 
6 Zadaniem oficjała było orzekanie w sporach pomiędzy osobami świeckimi 

a duchownymi, a także między wasalami a seniorami. Ponadto, jurysdykcji jego 
podlegały także sprawy małżeństw, wdów oraz kleru; E. Waliszewska, Św. 
Iwo…, op. cit., s. 12.  

7 W tamtej epoce do spraw podlegających właściwości sądów kościelnych 
należały m.in. sprawy małżeńskie (bigamia, separacja, stwierdzenie nieważności 
małżeństwa), sprawy spadkowe, sprawy wdów i sierot, sprawy miesza-
ne(sprawy o podwójnym charakterze- świecko-religijnym), sprawy, w których 
stroną była osoba duchowna.  

8 Brak skorumpowania wyróżniał Iwona na tle innych sędziów. Ponadto, 
Iwo reprezentował strony w tym samym dniu w kilku odległych od siebie miej-
scowościach. Warto zaznaczyć, iż na potrzeby kanonizacji pełnomocnicy papieża 
zmuszeni byli do dokładnej analizy map geograficznych, bowiem niejednokrot-
nie można było uznać za ,,cud” reprezentacje stron w tak odległych miejscowo-
ściach; zob. szerz. G. Maroń, Święci…, op. cit., s. 17.  

9 Ugodowe zakończenie procesu było dla Iwona wypełnieniem słów Pisma 
Świętego: ,, Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj 
się w drodze dojść z nim do porozumienia; by cię nie zaciągnął do sędziego; a 
sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powia-
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Należy zauważyć, iż jako oficjał Iwo mieszkał u archidiakona; 
wynikało to z panujących w tamtych czasach zwyczajów. Z uwagi na 
to, iż archidiakon z racji pełnionego urzędu obowiązany był w każde 
Święta Bożego Narodzenia i Święta Wielkanocne wyjeżdżać z wizytą 
do biskupa, Iwo w tym czasie zapraszał wszystkich ubogich, bez-
domnych do domu archidiakona i z nimi zasiadał do świątecznego 
stołu. Podobnie zachowywał się w dniu Zesłania Ducha Świętego i 
Wszystkich Świętych, wszak wtedy również najubożsi byli zaprasza-
ni przez niego na wspólny posiłek. Należy zaznaczyć, iż w czasie tych 
spotkań Iwo osobiście usługiwał zaproszonym gościom10. Iwo wspie-
rał i pomagał biednym i potrzebującym nie tylko w czasie wskaza-
nych świąt, ale także na co dzień dzielił się z nimi tym co posiadał 
zabiegając o to, aby nikt nie był głodny i spragniony11. 

Czasy, w których żył i działał Iwo umożliwiały jednoczesne 
piastowanie urzędu sędziego i adwokata12. Z racji na takie przy-
zwolenie Iwo zaczął bronić biednych, nie pobierając od nich żad-
nego honorarium, a częstokroć sam opłacał za nich koszty postę-
powania sądowego. W niedługim czasie, a także z uwagi na po-
dejmowane czynności Iwo został nazwany ,,adwokatem bieda-
ków”13. Iwo często sam oferował swoją pomoc, acz pod warun-
kiem, że racja była po stronie klienta, a sama sprawa musiała być 
słuszną; w jego przekonaniu wygrywanie złych i niesłusznych 
spraw nie czyni nikogo dobrym prawnikiem. Należy podkreślić, iż 
nie miało dla niego większego znaczenia to przeciwko komu wy-
stępuje w sądzie; był na tyle profesjonalnym mecenasem, iż bez 
problemu stawał naprzeciwko dostojnika kościelnego, komornika 
                                                                                                                         
dam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek.”; Łk 12, 58-59. Dla Iwona 
najważniejszym było ugodowe załatwienie sporu, tak aby pomiędzy stronami przy-
wrócić spokój i ład i zgodę; G. Maroń, Święci…, op. cit., s. 17.  

10 M. Dębska, M. Dębski, Legenda na dzień św. Iwona, Palestra 2010, nr 5-6, s. 142.  
11 Ibidem, s. 142.  
12 Dzięki studiom obojga praw i dalszej praktyce prawniczej Iwo poznał wie-

le dzieł: ,,Dekret Gracjana”, ,, Dekretały Grzegorza IX”, ,,Sentencje”, prace Azzo-
ne’a z Bolonii; zob. szerz. G. Maroń, Święci…, op. cit., s. 15.  

13 Należy zaznaczyć, iż pojawiały się sytuacje, w których Iwo naruszał nie-
które reguły proceduralne (ignorował zasadę, iż uprawnienie do reprezentacji w 
sądzie przysługuje każdemu następnemu w kolejności interesantowi bez wzglę-
du na majętność, zasadność procesową.  
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czy choćby własnego przyjaciela14. Iwo otaczał swoich podopiecz-
nych nie tylko wsparciem i radami prawnymi, ale także opiekował 
się rodzinami tych, którzy przebywali w więzieniach, a samych 
skazanych odwiedzał za murami15. Ponadto, szczególną troską i 
opieką otaczał kobiety- wdowy, a także sieroty; wspierał je, poma-
gał nie tylko duchowo, ale niejednokrotnie także i materialnie.  

Iwon w wielu kręgach i środowiskach uważany był nie tylko za 
znakomitego prawnika, ale także i za wspaniałego, dobrego chrześci-
janina. Zyskał wspaniałą renomę nie tylko w swoim (pobliskim) śro-
dowisku, ale także wiele dobrych słów ,,zawędrowało” w jego rodzi-
me strony. Wtedy to biskup Treguier16- Alan de Bruc zaproponował 
Iwonowi w swojej diecezji stanowisko oficjała, a Iwo przystał na tą 
propozycję i z wielką ochotą i radością powrócił w rodzinne strony.  

Kiedy zmarł jego ojciec, Iwo odziedziczył rodzinną posiadłość 
Kermartin. Należy zaznaczyć, iż tak jak nigdy nie zrezygnował on 
z należności z tytuły piastowania urzędu oficjała17, tak nie odrzucił 
spadku po swoim tacie. Wskazać należy, iż pomimo znacznej ma-
jętności, rozległej wiedzy, mądrości, rozsądku, określonej pozycji 
społecznej, Iwo był dla wielu wzorem do naśladowania jako przy-
kład dobrego, roztropnego chrześcijanina, dążącego przede 
wszystkim do doskonałości chrześcijańskiej. Iwo zawsze wielką 
troską i opieką otaczał ludzi potrzebujących: wspierał ich nie tylko 

                                                 
14 J. S. Langron, O św. Iwonie patronie adwokatów, Warszawa-Kraków-Lublin-

Łódź-Paryż-Poznań-Wilno-Zakopane 1931, s. 20.  
15 Iwo często odwiedzał w więzieniach osoby, które oczekiwały na wyrok, 

dodawał otuchy, wspierał. Dodatkowo, Iwo sam wyszukiwał sobie sprawy, ota-
czając opieką prawną osoby potrzebujące, a które częstokroć z powodu niedo-
statku nie miały śmiałości prosić o pomoc; był czułym i wrażliwym na ludzką 
krzywdę, a nie miało żadnego znaczenia honorarium, prestiż sprawy czy maje-
stat stron; G. Maroń, Święci…, op. cit., s. 17.  

16 Warto zaznaczyć, iż diecezję Treguier utworzono pod koniec X wieku, 
pomimo iż pierwszy klasztor został założony już pod koniec VI w. Diecezja Tre-
guier wraz z innymi trzema biskupstwami tworzyła kościelną strukturę Bretanii. 

17 Wiek XIII znacząco różnił się od czasów współczesnych nawet pod względem 
wynagrodzenia dla sędziów; nie otrzymywali oni stałych pensji, a jedynie ułamko-
wą część udziału w tym, co zasądzono na rzecz strony zwycięskiej. Należy zazna-
czyć, iż Iwo wydawał rozstrzygnięcie bez zbędnej zwłoki, a przez to powinien stać 
się wzorem (autorytetem) dla współczesnego wymiaru sprawiedliwości.  
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psychicznie, ale także materialnie czy też poprzez darmową pomoc 
prawną, karmił głodnych, odziewał tych, którzy nie mieli odzienia 
i marzli, pozwalał nocować w swoim domu tym, którzy potrzebo-
wali schronienia. Iwo wspierał i otaczał opieką nie tylko osoby 
bezdomne, głodne, ale także wielokrotnie finansował kosztowne 
leczenia tym, którzy tego potrzebowali; wspierał także dzieci zdol-
ne, a pochodzące z biednych rodzin, bowiem finansował ich naukę 
w szkołach.  

Z upływem czasu jego posiadłość w Kermartin zamieniła się 
w przytułek dla najuboższych, a przede wszystkim dla ludzi cho-
rych, starych, kalekich; Iwo pragnął, aby pod koniec życia do-
świadczyli miłości bliźniego, zostali otoczeni opieką, a przede 
wszystkim pragnął, aby umierali z godnością ( nie w samotności). 
Z biegiem lat coraz więcej osób znajdowało schronienie w jego ro-
dzinnym dworze, a co za tym idzie zaczęło brakować miejsc dla 
kolejnych potrzebujących. Iwo sprostał temu problemowi, wszak 
wybudował hospicjum dla podróżnych i pielgrzymów18. Należy 
zaznaczyć, iż tak jak w czasie Świąt usługiwał swoim gościom ( 
biedakom) przy stole, tak wszystkich wędrowców witał z należy-
tym szacunkiem, wielką serdecznością i otwartością, jednocześnie 
samodzielnie przygotowując dla nich posłanie.  

Życiowa postawa Iwo spowodowała, iż zyskał sobie sympatię 
nie tylko ludzi świeckich, ale także i hierarchii kościoła. Święcenia 
kapłańskie, których bardzo pragnął, otrzymał w 1284 roku z rąk 
biskupa Treguier. Kolejno mianowano go na proboszcza Tredez, a 
następnie w 1292 roku na proboszcza Louannec19. Iwo stał się wzo-

                                                 
18 Iwo wspierał biednych i potrzebujących znajdujących się w jego otoczeniu, 

ale także wspierał inicjatywy podejmowane w miejscowości; jako przykład warto 
wspomnieć o wsparciu przy remoncie katedry ze strony Świętego, kiedy to na-
kazał wyrąbać drzewa ze swojej posiadłości, a które ofiarował na remont.  

19 Przeniesienie do parafii Louannec nastąpiło na mocy decyzji biskupa Geo-
ffroya; Iwon pracował tam praktycznie do swojej śmierci. Ponadto, należy wska-
zać, iż na przełomie 1297/1298 Iwon zrezygnował z piastowania urzędu oficjała, 
a tym samym w pełni oddał się posłudze kapłańskiej. Podkreślić należy, iż Świę-
ty od chwili rezygnacji z funkcji oficjała wspierał swoich parafian, a także jeśli 
wymagała tego sytuacja występował w sądzie w ich imieniu jako adwokat; G. 
Maroń, Święci…, op. cit., s. 21.  
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rem dla swoich parafian, wszak był człowiekiem żyjącym skrom-
nie, w ubóstwie, a przy tym bardzo pobożnym chrześcijaninem. W 
tamtych czasach obowiązkiem kapłana było odprawianie Mszy 
Świętej w niedzielę i święta, a Iwo codziennie uczęszczał do kościo-
ła, aby przewodniczyć Eucharystii; często sprawował Mszę Świętą 
w intencji skłóconych stron procesowych, którymi miał zajmować 
się jako sędzia20.  

Gorliwość w głoszeniu Słowa Bożego powodowała, iż w prze-
ciągu jednego dnia Iwo głosił je w kilku kościołach oddalonych po 
kilkanaście kilometrów od siebie nie tylko w języku rodzimym, ale 
także po francusku i w łacinie21. Głosząc Słowo Boże Iwon groma-
dził wokół siebie niezliczone rzesze wiernych, wszak jego celem 
było dobro innych wiernych), a co za tym idzie Iwon przemawiał 
do nich językiem przystępnym, zrozumiałym dla wszystkim22. Od 
1297 roku mieszkał w rodzinnej miejscowości Kermartin; wspierał 
potrzebujących swoją rozległą wiedzą prawniczą, a także prowa-
dził życie kontemplacyjne23. Iwo zmarł 19 maja 1303 roku w opinii 
świętości w Louannce. Z racji na wielkie zasługi dla ubogich, sierot 
i wdów tuż po jego śmierci rozpoczął się akt kultu Iwona z Breta-
nii, co skutkowało tym, iż w 1347 roku papież Klemens VI ogłosił 
Iwona świętym24. 

                                                 
20 Należy zaznaczyć, iż Iwon często towarzyszył biskupowi Treguier w cza-

sie wizytacji poszczególnych parafii, a także częstokroć wygłaszał kazanie za 
Jego Ekscelencję, wszak doskonale znał język bretoński. 

21 Wygłaszanie kazań w innych świątyniach wymagało zgody właściwego 
miejscowo biskupa (licentia praedicationis). Należy zaznaczyć, iż Iwon przema-
wiał i nauczał nie tylko w kościołach, ale także na cmentarzach, grogach, a doty-
kał spraw życia nie tylko doczesnego, ale także i wiecznego nawołując przy tym 
do gorliwej, sumiennej modlitwy. Iwon nauczał o gorliwym, prawym i cnotli-
wym życiu, a tym samym nawoływał do nawrócenia lichwiarzy i tych, którzy 
prowadzili lubieżny tryb życia; G. Maroń, Święci…, op. cit., s. 23.  

22 Postawa taka wskazuje na to, iż Iwon był człowiekiem mądrym, skrom-
nym i prostolinijnym; nadrzędnym celem było dobro innych, które stawiał nad 
swoim. Pomimo znacznej wiedzy, wielkiego doświadczenie nie wywyższał się, 
rozmawiał ze wszystkimi, wszystkich( bogatych- biednych, wykształconych- bez 
nauk) traktował jednakowo.  

23 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_iwo_zbretanii.html.  
24 S. Wielgus, Encyklopedia…, op. cit., s. 578 
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Należy zaznaczyć, iż w czasie pobytu Iwona w Rennes rozpo-
częła się jego wewnętrzna walka, która trwała ponad dziesięć lat. 
W tym okresie Iwo pragnął walczyć z przeciwnościami i bolączka-
mi ówczesnego świata poprzez miłość do Boga i bliźniego. W 
związku z tym coraz mniej uwagi zwracał na to co posiada, jak 
wygląda, ale większą uwagę skupiał wokół tego co może dać in-
nym z siebie i swojego bogactwa; zaczął wcielać w swoje życie za-
sady ascezy. W czasie studiów Iwo niejednokrotnie odmawiał sobie 
mięsa i wina tylko po to, aby móc oddać je biednym, spragnionym i 
głodnym; Iwo sypiał także na podłodze, a swoje łóżko oddawał 
tym, którzy nie mieli domu, schronienia. Kolejnym przejawem 
ascetycznego życia Iwona było spożywania w środy i piątki tylko 
chleba i popijanie go wodą; Iwo także zrezygnował z podróżowa-
nia koniem, z przyodziania, a więc szat oficjała, a które przekazał 
potrzebującym biedakom z hospicjum w Treguier. Z racji tego, iż 
swoje szaty oddał ubogim, Iwo ubierał się w zwykły kaftan ze 
zgrzebnego płótna, a które wzbogacił o ostrą włosienicę po kilku 
latach. Jego zachowanie uwarunkowane było tym, iż chciał bardzo 
dogłębnie żyć Ewangelią, a także dążył do doskonałego świadec-
twa ubogiego ucznia Chrystusa. Po zachodzie słońca, po zakoń-
czonych pracach Iwo zamykał się w swoim pokoju i oddawał się 
wielogodzinnej modlitwie, rozmyślaniom nad sensem życia25.  

W XIV wieku dość prężnie rozwijał się kult świętego Iwona. 
Pierwotnie pielgrzymowano do jego grobu w Treguier, a kolejno 
do kaplicy Matki Bożej w Kermartin, którą Iwo wybudował w 1297 
roku; kaplica ta została zamieniona w sanktuarium ku czci św. 
Iwona z Bretanii.  

Wieść o wielkiej świętości, dobroci i chrześcijańskiej postawie 
Iwona zawędrowała także poza granice Bretanii. Kult tego święte-
go przejawiał się choćby w tym, iż wiele uniwersytetów i wydzia-
łów prawa obrało świętego Iwona za swojego patrona (np. w Nan-
tes, Wittneberdze, Fryburgu). Ponadto, jego kult przejawiał się w 
tym, że kościoły i kaplice przyjmowały go za swojego patrona (Pa-
ryż, Rzym).  

                                                 
25 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_iwo_zbretanii.html. 
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Należy zauważyć, iż kult świętego Iwona dotarł do Polski po 
25 latach od jego kanonizacji, a więc dość wcześnie. Związane było 
to z przywiezieniem do Polski relikwii świętego Iwona przez wro-
cławskiego kanonika kolegiaty Idziego- Bertlod. Ów kanonik 
przywiózł relikwie Iwona ze swojej pielgrzymki do Tregiuer. Po-
nadto, tak szybki rozwój kultu Iwona związany był z nazwą XIV- 
wiecznej osady Iwonicz- Zdrój, położonej w południowo- wschod-
niej części Polski. Jak wynika z zapisków w księgach parafialnych, 
pierwsza drewniana kaplica pod wezwaniem świętego Iwona zo-
stała zbudowana w tamtej osadzie w 1838 roku dzięki wsparciu i za 
namową hrabiego Karola Załuskiego26. 

Wizerunek świętego Iwona można zobaczyć w kościele Nawró-
cenia świętego Pawła w Lublinie, w kościele jezuitów w Piotrkowie 
Trybunalskim, w kościele Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i świętego 
Iwona w Iwoniczu- Zdroju27. Święty Iwo przedstawiany jest w todze 
adwokackiej i birecie z piórem i zwojem papieru lub też z księgą pra-
wa. Każdego roku w jego rodzinnej Bretanii, w dniu 19 maja obcho-
dzony jest odpust połączony z uroczystą procesją ku czci świętego 
Iwona; w tym dniu cześć temu wielkiemu autorytetowi oddają nie tyl-
ko dostojnicy kościelni, ale także wybitni znawcy prawa, profesorowie, 
studenci prawa, sędziowie, mecenasi z różnych zakątków Europy. W 
czasie procesji zawodowi prawnicy przyodziani w zawodowe togi 
wraz z duchownymi niosą średniowieczny relikwiarz z czaszką świę-
tego Iwona z katedry świętego Tugdualda w Treguier do kościoła w 
Minihy i z powrotem. Taka procesja jest symbolem wielkiego szacunku 
wobec świętego Iwona, a prawnicy i duchowni podczas każdorocznej 
procesji modlą się i oddają hołd świętemu, a przede wszystkim swoje-
mu patronowi28. Należy zaznaczyć, iż tak jak w Bretanii, tak również w 
Lublinie w kościele Nawrócenia świętego Pawła każdego roku w dniu 
19 maja lubelscy prawnicy gromadzą się na uroczystej Mszy Świętej, 
aby podziękować Bogu za otrzymane łaski, mądrość, wiedzę prawni-
                                                 

26 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_iwo_zbretanii.html. 
27 S. Wielgus, Encyklopedia…, op. cit., s. 578; M. Dębska, M. Dębski, Legenda…, 

op. cit., s. 144.  
28 K. Wisłocka-Sieprawska, A. Żuraniewska, Sympozjum w Treguier, Palestra 

2002, nr 11- 12, s. 153; E. Stawicka, Święty Iwo, patron adwokatów, Palestra 2001, nr 
11- 12, s. 6.  
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czą i wcześniejsze doświadczenia, a także proszą za wstawiennictwem 
świętego Iwona o dalsze błogosławieństwo nie tylko w życiu zawodo-
wym- prawniczym, ale także i w życiu osobistym, rodzinnym.  

 
2. Duchowy dorobek świętego Iwona 
Najważniejszym prawem w życiu świętego Iwona było prawo 

naturalne- prawo Boże; właśnie to prawo postawił Iwo na czele 
hierarchii poznanych praw i na nim opierał wszystkie życiowe de-
cyzje. Należy przy tym podkreślić, iż pomimo wielkiej mądrości, 
piastowanych urzędów, otrzymywanych zaszczytów, bogactw Iwo 
przez całe życie odznaczał się pokorą, często aż nadmierną, umia-
rem, rozsądkiem i naturalnością. Ponadto, święty całe życie był po-
słuszny Bogu, Jego nakazom płynącym z Ewangelii, a dojrzałość 
chrześcijańską kształtował poprzez codzienną modlitwę, rozmy-
ślania. Iwo miał jasno określony cel życiowy, jasno oznaczone war-
tości, którymi kierował się przez całe swoje życie, także wtedy, gdy 
pojawiały się przeciwności, różne zawirowania obok niego.  

Należy zaznaczyć, iż posiadane majątki, pozycja społeczna, 
wszechstronna wiedza nigdy nie były najważniejszymi rzeczami 
dla Iwona, nie były to dla niego życiowe cele. Głównym celem ży-
ciowym świętego Iwona było życie zgodnie z nakazami Bożymi 
tak, aby móc osiągnąć Królestwo Boże. Pomoc innym, biednym i 
potrzebującym miały na celu osiągnięcie sprawiedliwości, a więc 
oddanie bliźnim tego co im się słusznie należy29; Iwo uważał, że 
każdy zasługuje na szczęście i godziwe warunki w życiu, dlatego 
starał się pomagać jak największej liczbie osób.  

Idąc za Janem Pawłem II należy wskazać, iż ,, Wartości zapro-
ponowane przez św. Iwona zachowują zadziwiającą aktualność. 
Jego starania o popieranie słusznościowej sprawiedliwości i obronę 
prawa najbiedniejszych zapraszają dziś twórców instytucji europej-
skich do niezaniedbywania żadnego wysiłku, aby prawa wszyst-
kich, zwłaszcza najsłabszych były uznane i bronione (…)30. 

 

                                                 
29 Zob. szerz. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1807.  
30 A. Karabowicz, K. Tatara, Święty Iwo Helory- patron prawników, Czasopismo 

Prawno- Historyczne 2005, t. LVII, z. 2, s. 251.  
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Zakończenie 
Święty Iwon był doskonałym sędzią, który w znakomity i mą-

dry sposób łączył przepisy prawa boskiego (miłość bliźniego) z 
prawem stanowionym. Chęć pomocy innym ( słabszym, nieza-
możnym), umiejętność godzenia stron procesowych, mądrość i za-
radność sprawiały, iż święty Iwon był także doskonałym adwoka-
tem. Należy zaznaczyć, iż Iwon był także wspaniałym, pełnym mi-
łości, serdeczności i ciepła kapłanem; kapłanem troskliwym, który 
bronił słabszych, biednych. Postawa życiowa, wyznawane warto-
ści, chęć pomocy innym, troska o dobro bliźniego, rozsądek i pro-
stota sprawiły, iż święty Iwon uznawany jest za wzór dla każdego 
prawnika.  

 
Streszczenie 
Pochylając się nad problematyką autorytetu w życiu każdego 

prawnika należy przypomnieć osobę, która wpisała się na stałe w 
historię prawa. Św. Iwo z Bretanii nader umiłował wartości uni-
wersalne, postępował wedle nakazów Bożych i pozostawał im 
wierny przez całe życie. To właśnie prawo Boże zajmowało naj-
wyższe miejsce w hierarchii wartości świętego pomimo, iż był on 
znakomitym prawnikiem kierującym się w pracy zawodowej pra-
wem stanowionym. Św. Iwon swoim życiem, zachowaniem i czy-
nami zyskał miano patrona i autorytetu prawników. Święty Iwon 
był doskonałym sędzią, który w znakomity i mądry sposób łączył 
przepisy prawa boskiego (miłość bliźniego) z prawem stanowio-
nym. Chęć pomocy innym ( słabszym, niezamożnym), umiejętność 
godzenia stron procesowych, mądrość i zaradność sprawiały, iż 
święty Iwon był także doskonałym adwokatem. Należy zaznaczyć, 
iż Iwon był także wspaniałym, pełnym miłości, serdeczności i cie-
pła kapłanem; kapłanem troskliwym, który bronił słabszych, bied-
nych. Postawa życiowa, wyznawane wartości, chęć pomocy innym, 
troska o dobro bliźniego, rozsądek i prostota sprawiły, iż święty 
Iwon uznawany jest za wzór dla każdego prawnika. 

 
Summary 
Holy Iwo Brittany-authority lawyers 
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Iwo Brittany could be recognized as one of the most signifi-
cant authority figures in lawyers’ society. He loved most universal 
values, acted according to God's commandments and remained 
faithful to them. Although, it is the law of God that took the highest 
place in the hierarchy of the holy, he was a brilliant lawyer direct-
ing the written laws of work. St. Iwon with his life, behavior and 
actions became a patron of lawyers and authority. Holy Iwon was a 
great judge, who in an excellent and wise way linked the divine 
law (charity) with the written laws. The desire to help others (weak, 
indigent), the ability to reconcile, wisdom and resourcefulness 
meant that holy Iwon was also a great lawyer. It should be noted, 
that Iwon was also full of love and warmth, affectionate person, a 
caring priest who defended the weak and the poor. The attitude 
towards life, core values, willingness to help others, care for the 
welfare of his neighbors, sense and simplicity made holy Iwon a 
model for every lawyer. 
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Iwona Wolańska (UJK) 

 
Studenci o autorytecie mediatora 

 
Wprowadzenie 
Niewątpliwie za przebieg mediacji, przede wszystkim odpo-

wiadają strony postępowania mediacyjnego, zaś jakość i częstotli-
wość relacji zachodzących między nimi będzie decydowała o po-
wodzeniu procesu mediacyjnego. Rola mediatora ogranicza się do 
profesjonalnego kierowania procesem mediacji, a kluczem do osią-
gnięcia porozumienia pomiędzy stronami wydaje się być umiejęt-
nie użyte przez niego słowo. Należy jednak zaznaczyć, że oprócz 
przewodniczenia mediacji, posiada on również możliwość oddzia-
ływania na uczestników postępowania poprzez swój autorytet, co 
nie stanowi warunku, ale z pewnością może mieć znaczenie w 
efekcie końcowym mediacji.  

J. M. Bocheński już na samym wstępie swojego dzieła pod tytu-
łem „Was ist Autorität? Einführung in die Logik der Autorität” zauwa-
ża, że słowo „autorytet” jest pojęciem wieloznacznym i różnie postrze-
ganym. O ile w psychologii oznacza cechę człowieka posiadającego 
autorytet, o tyle również interesujące wydaje się być przedstawienie w 
nurcie socjologicznym autorytetu jako relacji interpersonalnej1. J. Szacki 
uzasadnia, że „Autorytet nie jest immamentną cechą swego nosiciela, 
lecz czymś co zostaje mu przydane lub odebrane w procesie interakcji 
społecznej, na którą on sam ma wpływ ograniczony”2. Można więc 
wnioskować, że posiadanie autorytetu przez mediatora jest szczegól-
nym wyróżnieniem go przez strony postępowania mediacyjnego oraz 
wynikiem ich wzajemnych skutecznych oddziaływań. Rozpatrując 
autorytet w kontekście sposobu oddziaływania należy uwzględnić 
słowa B. Schlachty, który uważa, że autorytet to „Zjawisko doniosłego 
wpływu wywieranego przez osobę lub instytucję na rozwój umysło-
                                                 

1 J. M. Bocheński, Co to jest autorytet?[w]: J. Parys, Logika i filozofia. Wybór 
pism, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1993, s. 189. 

2 J. Szacki, Typy autorytetu w naukach społecznych, [w:] P. Rybicki, J. Goćkow-
ski (red.), Autorytet w nauce, Wyd. Ossolineum, Warszawa 1980, s. 158. 
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wości lub stosunku między ludźmi, przyjmującymi ulegle twierdzenia 
podmiotu autorytetu lub normy przezeń ustalone, odczuwającymi re-
spekt i uznającymi jego powagę wynikającą ze zwierzchnictwa lub 
kompetencji”3. Można więc przyjąć, że uznanie autorytetu mediatora 
przez strony mediacji, będzie miało ogromne, lecz nie decydujące zna-
czenie w jej przebiegu. Mediator uzyska możliwość oddziaływania na 
uczestników postępowania mediacyjnego poprzez swój autorytet, a 
więc zdobędzie ich przyzwolenie na ukazywanie nieznanych im dotąd 
perspektyw patrzenia na sytuację problemową, przez co pomoże w jej 
zrozumieniu, jak również przyczyni się do poprawy ich wzajemnych 
relacji. Ponadto na szczególne znaczenie autorytetu w życiu człowieka 
zwraca uwagę S. Jarmoszko, bowiem jego zdaniem „Negacja autoryte-
tu jako idei czy konstytutywnego elementu życia społecznego to droga 
do nikąd. Odrzucenie idei autorytetu to widmo anarchii i chaosu mo-
ralnego, to proceder całkowicie społecznie dysfunkcjonalny, destruk-
cyjny dla życia społecznego, szczególnie dla jego osnowy organizacyj-
nej, porządku i ładu”4.  

Ideą każdego rodzaju mediacji jest podjęcie przez uczestniczące w 
niej strony, dobrowolnych starań nad rozwiązaniem zaistniałej pomię-
dzy nimi sytuacji spornej. Trzeba też zaznaczyć, że warunkiem procesu 
mediacyjnego jest udział w nim neutralnego i bezstronnego mediatora. 
Aby jednak określać się mianem mediatora, należy spełnić szereg 
słusznie narzuconych wytycznych. Z Rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie postępowania me-
diacyjnego w sprawach karnych wynika, że „Postępowanie mediacyjne 
może prowadzić osoba godna zaufania, która: 

• posiada polskie obywatelstwo, 
• korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,  
• ukończyła 26 lat,  
• biegle włada językiem polskim, 
• nie była skazana za przestępstwo umyślne,  
• posiada odpowiednie umiejętności likwidowania konfliktów oraz 

wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w 

                                                 
3 B. Schlachta, Autorytet, [w:] B. Schlachta (red.), Słownik społeczny, Wyd. 

WAM, Kraków 2004, s. 27. 
4 S. Jarmoszko, Autorytet, kontrowersje i aksjomaty, Warszawa 2010, s. 299. 
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szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji 
lub prawa, i daję rękojmię należytego wykonywania obowiązków,  

• została wpisana do wykazu instytucji i osób godnych zaufania 
uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego”5. 

Słuszne jednak wydaje się być poddanie wątpliwości, czy 
wymienione powyżej kryteria wystarczą, aby przyszły mediator 
posiadał autorytet wśród uczestników procesu mediacyjnego. Nie 
bez przyczyny wśród wymagań stawianych kandydatowi na me-
diatora, pierwszorzędne znaczenie tuż obok doświadczenia życio-
wego mają również jego cechy osobowościowe. Zakładając, że au-
torytet jest wynikiem posiadanych przez mediatora cech osobo-
wych, należy też zaznaczyć, że cechy te muszą być atrakcyjne i po-
strzegane jako wartość przez uczestników mediacji. Z pewnością 
pomocną mediatorowi może okazać się posiadana przez niego cha-
ryzma, bowiem zdaniem S. Jarmoszko „Podstawowymi płaszczy-
znami generowania i funkcjonowania autorytetu personalnego są: 
kompetencje, moralność i charyzmatyczność”6. Można zatem 
wnioskować, że charyzma mediatora, jest równie ważna jak jego 
obszerna wiedza i zdobyte w praktyce umiejętności.  

Dokonując wartościującej refleksji, warto też zauważyć, że 
mediator niejednokrotnie porównywany jest do nauczyciela, który 
na fundamencie autentyczności buduje swój autorytet i wykonuje 
powierzone mu zadanie mediacyjne. Ponadto L. Winogrodzka do-
konując charakterystyki dobrego mediatora wymienia następujące 
jego cechy: 

• „Osoba o wysokich kwalifikacjach moralnych, etycznych, zawodowych 
oraz predyspozycjach psychicznych i doświadczeniu życiowym, 

• osoba dokonująca diagnozy konfliktu z pozycji neutralnego 
obserwatora, 

• bezstronny organizator procesu, 
• aktywny słuchacz, 

                                                 
5 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 roku w 

sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. Dz. U. z dnia 26 
czerwca 2003 r. 

6 S. Jarmoszko, Autorytet…, Op. Cit. , s. 49. 
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• osoba zachęcająca strony do poszukiwania alternatywnych rozwiązań 
sporu, 

• osoba stymulująca strony do samodzielnego poszukiwania informacji 
we własnej sprawie, 

• nauczyciel prowadzenia rozmów w duchu współpracy, 
• nauczyciel podejmowania kooperacyjnych negocjacji, 
• osoba czuwająca nad realnością i wykonalnością propozycji, 
• osoba wspomagająca strony w dochodzeniu do zakończenia sporu”7. 
Na koniec rozważań warto zaznaczyć, że praca z drugim 

człowiekiem wymaga od mediatora odpowiedniego podejścia do 
sprawy mediacyjnej, za którym niewątpliwie kryje się tylko jemu 
właściwy talent do pomocy drugiemu człowiekowi. Profesjonalny 
mediator powinien nie tylko zarządzać samym przebiegiem me-
diacji, lecz umiejętnie reagować na wszelkie, nieadekwatne do sy-
tuacji, zachowania stron postępowania. Z drugiej zaś strony zobo-
wiązany jest do nieustannego wzbogacania swojego warsztatu pra-
cy z drugim człowiekiem i w konsekwencji, także do budowania 
własnego autorytetu.  

 
1. Problematyka i metoda badań 
Niniejsze opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na następują-

ce pytanie problemowe: Jak postrzegany jest autorytet mediatora?. Ze 
względu na cel i specyfikę badań zastosowano metodę sondażu dia-
gnostycznego, ankietę jako technikę badawczą, zaś jako narzędzie 
posłużył kwestionariusz ankiety składający się zarówno z pytań 
otwartych jak i zamkniętych skierowanych do studentów pedagogiki, 
mając to na uwadze, że w przyszłości mogą oni również pracować na 
stanowisku mediatora. Zgromadzony materiał dostarczał informacji o 
cechach konstatujących autorytet mediatora, znaczeniu autorytetu 
mediatora w procesie mediacyjnym oraz sposobach oddziaływania 
mediatora poprzez swój autorytet na uczestników mediacji.  

Badania przeprowadzono wśród losowo wybranych studen-
tów pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

                                                 
7 L. Winogrodzka, Techniki negocjacyjne w pracy mediatora, [w:] A. Lewicka 

(red.),Profesjonalny mediator, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 92. 
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(200 osób w tym 132 kobiet i 68 mężczyzn). Materiał badawczy 
gromadzono w okresie od 01.12.2013 r. do 01.02.2014 r.  

 
2. Postrzeganie autorytetu mediatora w świetle badań własnych 

Tabela 1. Wiedza ankietowanych na temat mediacji 
Kobiety Mężczyźni 

 
Razem  

Wiedza 
N % N % N % 

Nie posiada 21 15,91 5 7,35 26 13,00 

Zdobyta na 
studiach 

97 73,48 59 86,76 156 78,00 

Własne do-
świadczenie 

13 9,85 3 4,41 16 8,00 

Pisanie pracy 
dyplomowej 

1 0,76 1 1,47 2 1,00 

Razem 132 100,00 68 100,00 200 100,00 
 
W badaniu wzięło udział 200 studentów pedagogiki (66% ko-

biet i 34% mężczyzn). Należy zaznaczyć, że 13% badanych osób 
nigdy wcześniej nie spotkało się z tematyką mediacji, zaś pozostałe 
osoby posiadały wiedzę z zakresu mediacji, uzyskaną podczas za-
jęć na uczelni (78%), pisania pracy dyplomowej dotyczącej mediacji 
(1%), jak również z własnego doświadczenia (8%). 

 
Tabela 2. Autorytet mediatora wśród stron postępowania 

mediacyjnego  
Kobiety Mężczyźni 

 
Razem  

Autorytet 
N % N % N % 

Tak 108 81,82 43 63,24 151 75,50 

Nie 
 

24 18,18 25 36,76 49 24,50 

Razem 132 100,00 68 100,00 200 100,00 
 
Na pytanie „Czy Twoim zdaniem mediator może posiadać autorytet 

wśród stron postępowania mediacyjnego?” 81,82% studentek oraz 
63,24% studentów odpowiedziało twierdząco. Wśród nich, 56,29% 
badanych uważa, że decyduje o tym doświadczenie mediatora, zaś 
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30,46% respondentów wskazuje jako uzasadnienie fakt, że jest on 
specjalistą w zakresie mediacji. Należy zatem przyjąć za podsta-
wowy czynnik warunkujący autorytet mediatora jego wieloletnie 
doświadczenie podparte bogatą osobowością oraz potwierdzone 
licznymi sukcesami zawodowymi. Ponadto w profesjonalnym po-
dejściu mediatora ceni się również neutralność i swobodę wypo-
wiedzi. Wszystko to sprawia, że mediator odbierany jest jako osoba 
kompetentna, doskonale znająca swój warsztat pracy i zdolna do 
wsparcia w rozwiązaniu problemów, co ułatwia mu kreowanie 
własnej osoby na autorytet. Tylko 13,25% ankietowanych osób jest 
zdania, że mediator może posiadać autorytet wśród stron postę-
powania ze względu na pełnioną przez niego funkcję przewodni-
czącego mediacji. Z kolei 18,18% kobiet oraz 36,76% mężczyzn 
uważa, że mediator nie może posiadać autorytetu wśród stron po-
stępowania mediacyjnego. Wśród nich 61,22% studentów jako uza-
sadnienie podaje, że mediator nie ma obowiązku posiadania auto-
rytetu wśród uczestników mediacji, aby mogli oni z jego pomocą 
dojść do porozumienia. Ponadto 32,65% ankietowanych wskazuje 
na potrzebę nie tyle posiadania autorytetu przez mediatora, co 
wiedzy i umiejętności, które z powodzeniem będzie mógł wyko-
rzystać w rozwiązywaniu zaistniałej sytuacji spornej pomiędzy 
stronami. Warto też dodać, że zdaniem 6,12% badanych osób auto-
rytet mediatora wśród uczestników mediacji, należy traktować je-
dynie jako dodatek umacniający proces wzajemnych oddziaływań 
mediacyjnych.  

 
Tabela 3. Cechy konstatujące autorytet mediatora a wiedza 

respondentów na temat mediacji 

 
N
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Wiedza o 
mediacji  
a cechy 

konstatu-
jące auto-

rytet 
N % N % N % N % N % 

sprawie-
dliwość 

3 11,54 31 19,87 5 31,25 1 50,00 40 20,00 

opanowa-
nie 

2 7,69 41 26,28 2 12,50 1 50,00 46 23,00 
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inteligen-
cja 

- - 28 17,95 3 18,75 - - 31 15,50 

prawdo-
mówność 

12 46,15 10 6,41 1 6,25 - - 23 11,50 

odwaga 
 

9 34,62 8 5,13 4 25,00 - - 21 10,50 

mądrość 2 7,69 40 25,64 4 25,00 - - 46 23,00 

szczerość 5 19,23 12 7,69 - - - - 17 8,50 

doświad-
czenie 

- - 26 16,67 - - - - 26 13,00 

odpowie-
dzialność 

4 15,38 34 21,79 7 43,75 1 50,00 46 23,00 

charyzma-
tyczność 

- - 24 15,38 3 18,75 1 50,00 27 13,50 

konse-
kwentność 

2 7,69 33 21,15 10 62,50 - - 45 22,50 

komuni-
katywność 

5 19,23 28 17,95 6 37,50 1 50,00 40 20,00 

bezintere-
sowność 

3 11,54 32 20,51 4 25,00 - - 39 19,59 

 
*Dane nie sumują się do 100% ze względu na możliwość 

udzielenia przez ankietowanego więcej niż jednej odpowiedzi.  
 
Z powyższej tabeli 3 zatytułowanej „Cechy konstatujące autory-

tet mediatora a wiedza respondentów na temat mediacji” można wnio-
skować, że o tym, czy mediator będzie posiadał autorytet wśród 
uczestników postępowania mediacyjnego będą decydowały przede 
wszystkim takie cechy jak: opanowanie (23%), mądrość (23%), od-
powiedzialność (23%), konsekwentność (22,5%) i komunikatyw-
ność (20%). Trzeba mieć na uwadze, że mediacja bywa niejedno-
krotnie skomplikowanym, zawiłym i burzliwie przebiegającym 
procesem, który nie zawsze kończy się sukcesem. Każde spotkanie 
mediacyjne wymaga od mediatora indywidualnego podejścia, stąd 
też uzasadnione wydaje się być, aby za każdym razem z opanowa-
niem śledził on tok następujących po sobie wydarzeń i przewodni-
czył im oraz odpowiedzialnie podejmował decyzje, które mogą 
mieć istotne znaczenie w przebiegu mediacji. Zdaniem ankietowa-
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nych studentów do cech konstatujących autorytet mediatora należy 
również konsekwentność i mądrość. Można przyjąć, że musi to być 
osoba, która wytrwale dąży do osiągnięcia zamierzonego celu, a 
więc satysfakcjonującego obie strony mediacji porozumienia oraz 
potrafi z łatwością zastosować w praktyce zdobytą wiedzę i do-
świadczenie w praktyce. Kolejną ważną cechą konstatującą autory-
tet mediatora jest komunikatywność. Warto zauważyć, że łatwość i 
szybkość nawiązywania oraz podtrzymywania kontaktu z uczest-
nikami mediacji oraz jakość relacji będzie w znacznym stopniu 
gwarantowała powodzenie procesu mediacyjnego.  

Ponadto trzeba zaznaczyć, że na jakość relacji łączących me-
diatora ze stronami spotkania, wpływa również szereg komunika-
tów werbalnych i niewerbalnych. O ich roli świadczyć może fakt, 
że wystarczy tylko jedno niewłaściwie wypowiedziane słowo, czy 
jeden niewłaściwie użyty gest, czy wyraz twarzy, aby spowodował 
sprzeczność komunikatów. Zdaniem respondentów najmniej istot-
nymi cechami mediatora decydującymi o posiadanym przez niego 
autorytecie wśród uczestników postępowania mediacyjnego są: 
prawdomówność (11,5%), odwagę (10,5%) i szczerość (8,5%). Nale-
ży jednak zaznaczyć, że wśród ankietowanych największy odsetek 
stanowią osoby, które zadeklarowały, że nigdy wcześniej nie spo-
tkały się z tematyką mediacji i nie posiadają wiedzy w jej zakresie. 
Wiadomo bowiem, że mediator jako osoba neutralna i całkowicie 
bezstronna nie może utajać jakichkolwiek informacji przed strona-
mi postępowania, zwłaszcza jeżeli informacje te miałyby istotne 
znaczenie na przebieg mediacji.  

 
Tabela 4. Rola autorytetu mediatora w procesie mediacyjnym  

 
Kobiety 

 
Mężczyźni 

 

 
Razem 

 
Rola autorytetu  

 
 
 

N % N % N % 

Zdecydowanie 
tak 

72 54,55 27 42,65 101 50,50 

Raczej tak 32 24,24 17 25,00 49 24,50 

Trudno powie-
dzieć 

12 9,09 9 13,24 21 10,50 
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Raczej nie 10 7,58 9 13,24 19 9,50 

Zdecydowanie 
nie 

6 4,55 4 5,88 10 5,00 

Razem 132 100,00 68 100,00 200 100,00 

 
Z powyższej tabeli 3 pt. „Rola autorytetu mediatora w procesie 

mediacyjnym” wynika, że zdaniem 75% ankietowanych osób posia-
danie autorytetu przez mediatora może mieć znaczenie w powo-
dzeniu procesu mediacyjnego. Zakładając, że rola mediatora 
przede wszystkim polega na umiejętnym prowadzeniu mediacji i 
zadawaniu pytań w taki sposób, aby niczego nie narzucać uczest-
nikom mediacji, a jedynie naprowadzać ich na właściwy tok rozu-
mowania, można przyjąć, że posiadany przez niego autorytet bę-
dzie mu w tym pomocny. Ponadto 5% badanych respondentów 
wskazuje kategorię „zdecydowanie nie”, 9,5% „raczej nie”, zaś 
10,50% „trudno powiedzieć”, co skłania do refleksji, że nie można 
zapominać o wzajemnych postawach i oczekiwaniach uczestników 
mediacji, które będą miały największe znaczenie w powodzeniu 
procesu mediacyjnego. Trzeba też zaznaczyć, że strony postępo-
wania mediacyjnego mimo iż posiadają taką możliwość, to nie są 
zobowiązani do uznania autorytetu mediatora, aby w efekcie koń-
cowym zawrzeć między sobą ugodę. Uznanie autorytetu mediatora 
nie warunkuje ugody mediacyjnej, lecz może mieć znaczenie w 
przebiegu procesu mediacyjnego.  

 
Tabela 5. Sposoby oddziaływania mediatora poprzez swój au-

torytet na strony mediacji 
 

Kobiety 
 
Mężczyźni 

 

 
Razem 

 
Oddziaływania 

mediatora  N % N % N % 
pomaga w zro-
zumieniu po-
staw  i oczeki-
wań 

25 18,94 12 17,65 37 18,50 
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motywuje do 
pozytywnych 
zmian i wyzna-
czania nowych 

25 18,94 11 16,18 36 18,00 

dostarcza pozy-
tywnych wzor-
ców 

21 15,91 10 14,71 31 15,50 

ukazuje kierunki 
działania, różne 
perspektywy 
patrzenia 

23 17,42 14 20,59 37 18,50 

uczy rozwiązy-
wania proble-
mów  i trudności 
życiowych 

24 18,18 13 19,12 37 18,50 

zmusza strony 
do refleksji nad 
ich postępowa-
niem  

14 10,61 8 11,76 22 11,00 

Razem 132 100,00 68 100,00 200 100,00 
 
Na pytanie „W jaki sposób mediator oddziałuje poprzez swój autorytet 

na uczestników mediacji?” 18,5% ankietowanych uważa, że pomaga on w 
zrozumieniu wzajemnych postaw i oczekiwań stron postępowania 
mediacyjnego. Niejednokrotnie zdarza się też, że osoby uczestniczące 
w mediacji nie potrafią w sposób precyzyjny formułować swoich ocze-
kiwań względem procesu mediacyjnego. Postawy, jakie przyjmują 
podczas mediacji bywają często trudne do wytłumaczenia, stąd też z 
pomocą im przychodzi mediator. Również 18,5% badanych jest zdania, 
że mediator oddziałując poprzez swój autorytet na uczestników spo-
tkania mediacyjnego ukazuje im kierunki działania oraz różnorodne 
perspektywy patrzenia na daną sytuację. Jest to tak ważne, ponieważ 
często strony postępowania mediacyjnego mają wrażenie, że tkwią w 
sytuacji bez wyjścia i nie potrafią sami rozwiązać piętrzących się pro-
blemów. Pełni nadziei decydują się na mediację, by w trakcie niej me-
diator pomógł im dostrzec dotąd nieznane im kierunki działania oraz 
ukazał dotąd nieznane im perspektywy patrzenia na ich sytuację pro-
blemową. 18,5% ankietowanych twierdzi, że mediator poprzez swój 
autorytet uczy rozwiązywania problemów i trudności życiowych. 
Można przyjąć, że nauka bezcennych i niezwykle przydatnych w co-
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dziennym życiu umiejętności psychospołecznych, będzie w przyszłości 
owocowała tym, że znajdując się w podobnej sytuacji, będą potrafili 
samodzielnie ją rozwiązać. Ważne jest również to, że poprzez mediację 
poszczególne zarówno sprawca, jak i ofiara sytuacji spornej nie uciekają 
od problemów, lecz osoby ochoczo uczą się je rozwiązywać. Ponadto 
18% respondentów wskazuje na motywację do pozytywnych 
zmian i wyznaczania nowych celów. Warto zauważyć, że bez auto-
rytetu mediator nie potrafiłby tak doskonale zmotywować strony 
postępowania mediacyjnego do dalszych działań oraz uświadomić 
jak ważne jest posiadanie w życiu celów, czy doskonalenie swoich 
umiejętności. Także 15,5% ankietowanych uważa, że mediator po-
przez swój autorytet dostarcza pozytywnych wzorców, a przede 
wszystkim pokazuje na własnym przykładzie jak ważne jest posia-
danie w życiu systemu norm, zasad i wartości. Reasumując, można 
przyjąć, że autorytet mediatora uznawany przez strony postępo-
wania mediacyjnego, staje się kluczem do osiągnięcia porozumie-
nia i zawarcia między nimi ugody.  

 
Tabela 6. Trudność w zdobyciu autorytetu przez mediatora 

wśród stron procesu mediacyjnego 
Kobiety Mężczyźni 

 
Razem  

Trudność 
 

N % N % N % 

Zdecydowanie 
tak 

73 55,30 29 42,65 102 55,50 

Raczej tak 30 22,73 21 30,88 51 25,50 

Trudno powie-
dzieć 

21 15,91 14 20,59 35 17,50 

Raczej nie 6 4,55 3 4,41 9 4,50 

Zdecydowanie nie 2 1,52 1 1,47 3 1,50 

Razem 132 100,00 68 100,00 200 100,00 

 
Jak słusznie respondenci zauważają, z ogromną trudnością 

przychodzi mediatorowi zdobycie autorytetu wśród stron postę-
powania mediacyjnego. Dowodem tego są dane zawarte w tabeli 5. 
55,5% ankietowanych na pytanie „Czy Twoim zdaniem trudno jest 
mediatorowi zdobyć autorytet wśród uczestników procesu mediacyjnego?” 
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wskazuje kategorię „zdecydowanie tak”, zaś 25,5% kategorię „ra-
czej tak”. Można zatem wnioskować, że o tym, czy mediator uzy-
ska autorytet wśród stron uczestniczących w mediacji, będzie de-
cydował szereg różnorodnych czynników. Należy jednak zazna-
czyć, że przede wszystkim to od stron postępowania mediacyjnego 
będzie zależało, czy mediator będzie się cieszył wśród nich autory-
tetem. Tym bardziej słuszne wydaje się być stwierdzenie, że auto-
rytet jaki posiada mediator z łatwością może jedynie stracić, ale już 
o wiele trudniej go zyskać, czy odbudować. Tylko 6% responden-
tów uważa, że mediator z łatwością buduje autorytet wśród 
uczestników spotkania. Ponadto 17,5% ankietowanych wskazało 
kategorię „trudno powiedzieć”. 

 
Podsumowanie i wnioski 
Podsumowując, zdaniem 75,5% respondentów mediator może 

posiadać autorytet wśród stron postępowania mediacyjnego. Wśród 
nich, 56,29% badanych uważa, że decyduje o tym doświadczenie me-
diatora, 30,46% uzasadnia, że jest on specjalistą w zakresie mediacji, zaś 
13,25% jako powód podaje pełnioną przez niego funkcję przewodni-
czącego mediacji. Z kolei 24,5% ankietowanych konstatuje, że mediator 
nie może posiadać autorytetu wśród stron postępowania mediacyjne-
go. Wśród nich 61,22% studentów jako uzasadnienie podaje, że nie po-
trzebny jest autorytet, aby mógł on pomagać w osiągnięciu porozu-
mienia, 32,65% ankietowanych wskazuje na potrzebę posiadania przez 
niego wiedzy i umiejętności, zaś zdaniem 6,12% badanych osób autory-
tet mediatora wśród uczestników mediacji, należy traktować jedynie 
jako dodatek ułatwiający powodzenie mediacji.  

Warto też zauważyć, że o tym, czy mediator będzie posiadał au-
torytet wśród uczestników postępowania mediacyjnego będą decydo-
wały przede wszystkim takie cechy jak: opanowanie (23%), mądrość 
(23%), odpowiedzialność (23%), konsekwentność (22,5%) i komunika-
tywność (20%). Jako najmniej istotne cechy ankietowani wskazują ko-
lejno: prawdomówność (11,5%), odwagę (10,5%) i szczerość (8,5%). 
Należy zaznaczyć, że zdaniem 50,5% ankietowanych osób posiadanie 
przez mediatora autorytetu może mieć decydujące znaczenie w powo-
dzeniu procesu mediacyjnego, zaś jedynie 5% uważa, że zdecydowanie 
nie odgrywa ono żadnej roli. Ponadto według badanych mediator od-
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działuje na uczestników mediacji poprzez swój autorytet w następujący 
sposób: pomaga w zrozumieniu postaw i oczekiwań (18,5%), ukazuje 
im kierunki działania oraz różnorodne perspektywy patrzenia (18,5%), 
uczy rozwiązywania problemów i trudności życiowych (18,5%), mo-
tywuje do pozytywnych zmian i wyznaczania nowych celów (18%) 
oraz dostarcza pozytywnych wzorców (15,5%).  

Uzyskane wyniki badań dowodzą, że w percepcji badanych stu-
dentów mediator może posiadać autorytet wśród stron postępowania 
mediacyjnego między innymi z powodu swojego wieloletniego do-
świadczenia i profesjonalizmu, jak również pełnionej podczas każdego 
spotkania funkcji przewodniczącego mediacji. Przy czym należy za-
znaczyć, że posiadanie autorytetu nie jest koniecznym warunkiem me-
diacji, dla którego zakończy się ona sukcesem. Nie wolno również za-
pominać, że na autorytet każdy mediator musi „ciężko zapracować”. Z 
pewnością pomocne w tym będą posiadane przez niego cechy takie 
jak: opanowanie, odpowiedzialność, mądrość, konsekwentność, czy 
komunikatywność. W świetle przedstawionych wyników badań empi-
rycznych można stwierdzić, iż niewątpliwie autorytet mediatora może 
mieć ogromne znaczenie w procesie mediacji i przyczynić się w efekcie 
do zawarcia ugody pomiędzy stronami postępowania. Dzieję się tak za 
sprawą różnego sposobu oddziaływań na osoby uczestniczące w me-
diacji i w efekcie zmiany ich wzajemnych relacji. Mediator poprzez 
swój autorytet pomaga w zrozumieniu postaw i oczekiwań, ukazuje 
kierunki działania i różne perspektywy patrzenia, czy uczy rozwiązy-
wania problemów i trudności życiowych. Ponadto motywuje do pozy-
tywnych zmian i wyznaczania nowych celów oraz dostarcza pozytyw-
nych wzorców.  

 
Streszczenie 
Nie zapominając, że bez osoby neutralnego i bezstronnego media-

tora, proces mediacyjny nie miałby żadnego znaczenia i w zasadzie nie 
mógłby się odbyć, należy poruszyć kwestię posiadanego przez niego, 
lub też nie, autorytetu wśród stron postępowania mediacyjnego. Ni-
niejsze opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie problemo-
we: Jak postrzegany jest autorytet mediatora? Badania przeprowadzono 
wśród studentów pedagogiki, mając na uwadze, że predysponują oni 
w przyszłości do pracy na stanowisku mediatora. Zgromadzony mate-
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riał dostarczał informacji o cechach konstatujących autorytet mediatora, 
znaczeniu autorytetu mediatora w procesie mediacyjnym oraz sposo-
bach oddziaływania mediatora poprzez swój autorytet na uczestników 
mediacji.  

 
Summary 
Students about the authority of the intermediate 
Not forgetting, that without the person of the neutral and impar-

tial intermediate, the mediatory process would not make any difference 
and in principle could not be held, one should address an issue had by 
him, or no, of authority amongst parties to proceedings mediatory. This 
study constitutes the attempt of the answer to a question problem: how 
is the authority perceived by the intermediate? They conducted re-
search amongst students of pedagogy, bearing in mind, that they were 
predisposing the intermediate in the future to the work on the position. 
Gathered material provided information about features stating the au-
thority of the intermediate, for significance of the authority of the in-
termediate in the mediatory process and ways of the influence of the 
intermediate through one's authority to participants in mediation. 
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Ochrona dóbr osobistych w prawie polskim 

 
Wstęp 
Ochrona dóbr osobistych człowieka jest nierozerwalnie zwią-

zana z pojęciem godności, ponieważ źródłem wszystkich dóbr oso-
bistych jest przyrodzona i niezbywalna godność każdego człowie-
ka, która posiada charakter uniwersalny i ponadczasowy. Może 
być rozpatrywana w wielu aspektach oraz wyznacza kryterium 
oceny wszystkich ludzkich działań. Godność stanowi pewnego ro-
dzaju łącznik pomiędzy prawem stanowionym a prawem natural-
nym. Zagadnieniem godności zajmują się niemal wszystkie nauki, 
które w mniejszym lub większym stopniu traktują o godności 
człowieka, wśród których należy wymienić przede wszystkim: filo-
zofię, religię, prawo, politologię, psychologię, medycynę, czy peda-
gogikę. Przez lata godność była uważana za element pozanorma-
tywny lub ponadnormatywny, stanowiący wyłącznie punkt odnie-
sienia do kształtowania lub interpretowania postanowień norm 
regulujących stosunki międzyludzkie. W czasach współczesnych 
godność pojmowana jest w kategoriach normatywnych, zatem sta-
nowi zasadę prawa, do której odwołują się akty prawa międzyna-
rodowego i krajowego, określające status prawny człowieka i 
wpływające na sposób rozumienia norm prawa stanowionego.  

Godność osoby ludzkiej jako wartość najwyższa akcentowana 
jest w dokumentach Kościoła. Wskazuje się na nią w dokumentach 
Soboru Watykańskiego II: Dignitatis humanae oraz Gaudium et spes. 
Również Jan Paweł II w wielu swoich wypowiedziach ukazywał 
prawa człowieka odpowiadające w polskim prawie cywilnym do-
brom osobistym. Zagadnieniu godności ludzkiej poświęcił swoja 
pierwszą encyklikę Redemptor hominis z 1979 r., podkreślając, że z 
godności wynikają wszelkie inne prawa człowieka, miedzy innymi 
prawo do życia, wolności i dobrego imienia. W encyklice Dives in 
Misericordia stwierdził, że poszanowanie praw człowieka nie ozna-
cza jedynie ich ochrony na płaszczyźnie prawnej, ale musi obej-
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mować wszystkie aspekty wynikające z pojęcia ludzkiej godności, 
stanowiącej podstawę wszelkich praw1.  

Dobra osobiste jako wartości najistotniejsze znajdują się pod 
wzmożoną ochroną prawną, z uwagi na fakt, iż ze swej istoty są 
zaliczane do najcenniejszych wartości w życiu człowieka.  

 
1. Pojęcie i rodzaje dóbr osobistych na gruncie Kodeksu 

cywilnego 
Pojęcie dóbr osobistych pojawia się w art. 23 i 24 k.c. Polski 

Kodeks cywilny nie zawiera ustawowej definicji dóbr osobistych, 
przepis art. 23 k.c. przykładowo wymienia wartości uznawane za 
dobra osobiste. Dlatego doprecyzowanie znaczenia tego sformuło-
wania spoczęło na przedstawicielach doktryny. Jednakże nie jest 
możliwe sformułowanie jednej, powszechnie akceptowanej defini-
cji dóbr osobistych. Wynika to nie tylko z różnych koncepcji dobra 
osobistego, ale głównie z bardzo szerokiego zakresu przedmioto-
wego, jakie ta instytucja prawa cywilnego obejmuje. Wreszcie ro-
zumienie dóbr osobistych jest często różne w zależności od przyję-
tych w danym ustawodawstwie czy kręgu kulturowym zasad 
ochrony praw jednostki do poszanowania jej godności osobistej i 
rozwijania osobowości2. 

Przedstawiając poglądy doktryny na rozumienie pojęcia dóbr 
osobistych, należy przytoczyć klasyczną definicję Stefana Grzy-
bowskiego, który twierdzi, że „wspólną charakterystyczną cechą 
wszelkich dóbr osobistych są niemajątkowe, indywidualne warto-
ści świata uczuć, stanu, życia psychicznego człowieka". Dla S. 
Grzybowskiego ich ochrona stanowi gwarancję przed „zmąceniem 
spokoju psychicznego i naruszaniem uczuć przez wyrządzenie 
krzywdy osobistej"3. Powszechnie pod pojęciem dóbr osobistych 
rozumie się uznane przez system prawny wartości obejmujące fi-

                                                 
1 J. Matys, Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w 

kodeksie cywilnym, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 105. 
2 M. Wujczyk, Prawo do prywatności jako dobro osobiste, [w:] Prawo pracownika 

do ochrony prywatności, Lex, WPK 2012. 
3 Ibidem. 
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zyczną i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność 
oraz godność i pozycję w społeczeństwie4.  

Sąd Najwyższy w jednym ze swoich wyroków sprecyzował 
dobra osobiste, „jako wartości związane z wewnętrzną stroną życia 
ludzi i w związku z tym niejednakowo wymierzalne, podlegają 
tylko wówczas cywilnej ochronie prawnej, gdy naruszenie tych 
dóbr nastąpiło w wyniku bezprawnego działania osoby dopuszcza-
jącej się naruszenia”5. Ochrona dóbr osobistych oparta jest na kon-
strukcji prawa podmiotowego. Dominujący pogląd zakłada wielość 
dóbr osobistych i wielość praw je chroniących, czyli dla poszcze-
gólnych typów dóbr osobistych należy konstruować odpowiadają-
ce im typy praw podmiotowych jest to tzw. koncepcja pluralistycz-
na. Jednak koncepcja przeciwna zakłada istnienie wielu dóbr osobi-
stych i jednego osobistego prawa podmiotowego – jest to tzw. pra-
wo osobowości6.  

Prawa podmiotowe osobiste, służące ochronie dóbr osobi-
stych, są prawami bezwzględnymi (skutecznymi erga omnes), tzn. 
każdy może żądać, by inni nie naruszali jego dóbr osobistych, bez-
pośrednimi, tzn. realizującymi się wprost poprzez korzystanie z 
określonych dóbr przez uprawnionego (bez udziału innych), nie-
zbywalnymi (są nierozłącznie związane z określoną istotą ludzką) 
oraz niepodlegającymi dziedziczeniu. Naruszenie tych praw bez-
względnych może rodzić prawa względne (roszczenia). Prawa 
osobiste stanowiące podstawę roszczeń niemajątkowych nie podle-
gają przedawnieniu. 

Dobra osobiste są atrybutem zarówno osób fizycznych, jak i osób 
prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobo-
wości prawnej, ale wyposażonych w zdolność prawną. Do kręgu dóbr 
osobistych osoby prawnej wchodzą dobra związane z jej nazwą, firmą, 
oraz dobre imię (sława, autorytet, reputacja) stanowiące odpowiednik 
czci osoby fizycznej. Dobra osobiste osób prawnych to wartości niema-

                                                 
4 A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. C.H. Beck, War-

szawa 2011, s. 122. 
5 Zob. Wyrok SN z 19 września 1968 r., II CR 291/68, OSNCP 1969, poz. 200. 
6 A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne – część ogólna,…, op. cit. 
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jątkowe, dzięki którym osoby te mogą funkcjonować zgodnie ze swoim 
zakresem działania.  

Prawo cywilne nie zna instytucji kompensaty wzajemnych 
naruszeń podobnych dóbr osobistych, a tylko wyjątkowo cel taki 
można osiągnąć przez zastosowanie art. 5 k.c. W razie przyjęcia 
poglądu, że doszło do naruszenia dobra osobistego powoda - jego 
dobrego imienia - należałoby rozważyć, czy powód może domagać 
się ochrony prawnej, skoro sam postępuje sprzecznie z zasadami 
współżycia społecznego. Wymaga bowiem szacunku dla swych 
dóbr osobistych, a tymczasem sam nie dba o zachowanie tych dóbr 
względem innych osób. Takie postępowanie może uzasadniać od-
mowę udzielenia poszkodowanemu ochrony prawnej na podsta-
wie art. 5 k.c.7 

Zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka w szczególności 
zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, 
wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twór-
czość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają 
pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w 
innych przepisach. Ustawodawca poprzez zwrot „w szczególności” z 
art. 23 k.c. nie zamyka katalogu dóbr osobistych nadając mu charakter 
otwarty8, dlatego należy go poszerzyć o dobra osobiste wyszczególnione 
w przepisach Konstytucji RP (przede wszystkim w rozdziale dotyczą-
cym praw i wolności obywatelskich), w konwencjach międzynarodo-
wych oraz doktrynę i orzecznictwo Sądu Najwyższego.  

Artykuł 23 k.c. wymienia wyraźnie jedynie zdrowie, ale jest 
oczywiste, że ochronie podlega również życie człowieka. Zgodnie z 
art. 38 Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu 
człowiekowi prawną ochronę życia. Według preambuły do ustawy 
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. 
Nr 17, poz. 78 z późn. zm.) - "życie jest fundamentalnym dobrem 
człowieka, a troska o życie i zdrowie należą do podstawowych 

                                                 
7 K. Piasecki, Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część ogólna, Lex, Za-

kamycze 2003. 
8 A. Wojciszke, Katalog dóbr osobistych w świetle przepisów Konstytucji i przepisów Ko-

deksu cywilnego, [w:] Gdańskie studia prawnicze, Tom VII, 2000, str. 659. 
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obowiązków państwa, społeczeństwa i obywatela". Zgodnie z art. 1 
tej ustawy prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fa-
zie prenatalnej w granicach określonych w ustawie. Życie chronio-
ne jest przede wszystkim przez przepisy karne (art. 148 k.k. i n.), 
prawo pracy (art. 15 i 207 k.p.), prawo medyczne. Znaczenie ochro-
ny życia w prawie cywilnym ma charakter przede wszystkim profi-
laktyczny, polegający na przyznaniu osobie zagrożonej roszczenia 
o zaniechanie (art. 24 i 439 k.c.). Wyraża się również w przyznaniu 
roszczeń osobom pośrednio poszkodowanym śmiercią innej osoby 
- art. 446 k.c.9. 

Wolność polega na zakazie ograniczania swobody poruszania 
się w sensie przestrzennym, ale również w sensie presji psychicznej 
na działanie człowieka. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyż-
szego, umieszczenie osoby pozbawionej wolności w celi o po-
wierzchni przypadającej na osadzonego mniejszej niż 3 m2 może 
stanowić wystarczającą przesłankę stwierdzenia naruszenia jej 
dóbr osobistych10. Wolność obejmuje stan wolny od obawy i stra-
chu, od działania pod przymusem, użycia przemocy lub groźby 
przez inną osobę, nękania przez inną osobę natrętnymi i uciążli-
wymi telefonami lub smsami. 

Cześć jest jednym z najczęściej naruszanych dóbr osobistych, 
jej ochrona przysługuje każdemu jako podmiotowi prawa, nieza-
leżnie od opinii jaką posiada w oczach innych osób, także tym oso-
bom, które dopuściły się naruszenia porządku prawnego i moral-
nego11. Cześć człowieka wiąże się ściśle z jego godnością, wyróżnia 
się jej dwie strony: stronę wewnętrzną, nazywaną godnością osobi-
stą, obejmującą wyobrażenie człowieka o własnej wartości oraz 
oczekiwanie szacunku ze strony innych ludzi oraz stronę ze-
wnętrzną oznaczającą dobrą sławę, dobrą opinię innych ludzi, sza-
cunek, którym obdarza daną osobę otoczenie. Dobre imię obejmuje 
wszystkie dziedziny aktywności życiowej człowieka: jego życie 

                                                 
9 M. Pyziak – Szafnicka i inni, Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, Lex 2009. 
10 Wyrok SN z dn. 14.11.2013 r. IV CSK 121/13 LEX nr 1413043. 
11 Por. Z. Bidziński, J. Serda, Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w praktyce 

sądowej, [w:] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym. (red.) J.S. 
Piątowski, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1986 r., str. 49. 
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osobiste, społeczne i zawodowe. Do naruszenia czci może dojść za 
pośrednictwem mowy lub pisma, w wypowiedziach w radiu i te-
lewizji, w parlamencie, na wiecach przedwyborczych, w listach, 
pismach kierowanych do urzędów, publikacjach prasowych lub 
książkowych, itp. Wśród wypowiedzi naruszających cześć i dobre 
imię odróżnia się wypowiedzi opisowe – podlegające weryfikacji z 
punktu widzenia prawdy lub fałszu oraz oceniające, wyrażające 
opinię, które są dozwolone jeżeli mieszczą się w granicach rzeczo-
wej i konstruktywnej krytyki12. Zgodnie z poglądem Sądu Najwyż-
szego wyrażonym w uchwale w składzie siedmiu sędziów13 „wy-
kazanie przez dziennikarza, że przy zbieraniu i wykorzystaniu ma-
teriałów prasowych działał w obronie społecznie uzasadnionego 
interesu oraz wypełnił obowiązek zachowania szczególnej staran-
ności i rzetelności, uchyla bezprawność dziennikarza. Jeżeli zarzut 
okaże się nieprawdziwy, dziennikarz zobowiązany jest do jego 
odwołania”.  

W sprawie o obrazę, przy ocenie naruszenia czci należy 
uwzględnić nie tylko znaczenie użytych słów, ale również cały 
kontekst sytuacyjny oraz jego społeczny odbiór, ocenianych we-
dług kryteriów właściwych dla ludzi rozsądnych i uczciwych. Ko-
nieczne jest zachowanie należytych proporcji i umiaru14.  

Zgodnie z art. 53 Konstytucji RP każdemu zapewnia się wol-
ność sumienia i religii. Wolność religii obejmuje wolność wyzna-
wania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz 
uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub pry-
watnie, swojej religii przez uprawnianie kultu, modlitwę, uczestni-
czenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Nikt nie może być 
zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w prakty-
kach religijnych. Nikt nie może być obowiązany przez organy wła-
dzy publicznej do ujawniania swego światopoglądu, przekonań 
religijnych lub wyznania. Szczegółowe regulacje odnoszące się do 

                                                 
12 K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. C. H. Beck, Warszawa 

2011, s. 125 – 128. 
13 Uchwała SN z dn 18.02.05 r. III CZP 53/04, OSNC 2005, Nr 7-8, poz. 114. 
14 Wyrok SN z dn. 23.05.2002 r., IV CKN 1076/00, OSNC 2003, Nr 9, poz. 121. 
Wyrok SN z dn. 28.02.2003 r., IV CK 308/02, OSNC 2004, Nr 5, poz. 82. 
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wolności religii zawiera ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwaran-
cjach wolności sumienia i wyznania (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 
231, poz. 1965 z późn. zm.). Ochronę wolności sumienia i wyznania 
zapewniają przepisy Kodeksu karnego (art. 194-196 k.k.)15. Ochro-
na wizerunku obejmuje wszystkie postacie wyrażające wizerunek 
np. fotografia, plakat, w gazecie, telewizji, itp. Według art. 81 pra-
wa auorskiego rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia 
osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia 
zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną 
zapłatę za pozowanie16. 

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w 

związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, społecznych, za-
wodowych, 

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgro-
madzenie, krajobraz, publiczna impreza17. 

Obok przedstawionych dóbr osobistych doktryna i orzecznictwo 
wskazują na istnienie jeszcze wielu innych rodzajów dóbr osobistych, 
w szczególności: kult pamięci osoby zmarłej, integralność seksualna, 
poczucie przynależności do danej płci, sfera prywatności, korzystanie z 
nieskażonego środowiska naturalnego, wstęp do publicznych miejsc 
wypoczynku i rozrywki. 

 
2. Dobra osobiste w ujęciu Konstytucji RP 
Przepisy Konstytucja RP z 1997 r. zawierają następujące po-

stanowienia mające na celu ochronę dóbr osobistych: 
1. zapewniają każdemu człowiekowi prawną ochronę życia (art. 38), 
2. zakazują eksperymentów naukowych w tym medycznych 

na człowieku bez jego zgody (art. 39), 
3. zakazują tortu, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania, karania oraz stosowania kar cielesnych (art. 40), 
4. zapewniają nietykalność osobistą i wolność osobistą (art. 41), 

                                                 
15 M. Pyziak – Szafnicka i inni, Kodeks cywilny,…, op. cit. 
16 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 
17 K. Piasecki, Kodeks cywilny,…, op. cit. 
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5. przyznają każdemu prawo do ochrony prawnej życia 
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania 
o własnym życiu osobistym (art. 47), 

6. zapewniają wolność i ochronę tajemnicy komunikowania 
się (art. 49), 

7. zapewniają nienaruszalność mieszkania (art. 50)18. 
Oddziaływanie przepisów Konstytucji RP przejawia się bez-

pośrednio w kreowaniu praw podmiotowych oraz wpływaniu na 
wykładnię przepisów prawa cywilnego. 

Na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 
2002r., bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych ulega ograni-
czeniu, ponieważ „żaden z przepisów Konstytucji nie stwarza podstaw 
do wyprowadzania z niego roszczenia o nakazanie sprawcy naruszenia 
cudzego dobra osobistego złożenia odpowiedniego oświadczenia lub o 
zapłatę zadośćuczynienia. Konstytucja jest ustawą zasadniczą, a jej dy-
rektywy doznają konkretyzacji w ustawodawstwie "zwykłym" i dopiero 
te ostatnie normy prawa stanowionego są podstawą rozstrzygania spo-
rów sądowych”19. Omawiane orzeczenie, odsłania główny problem 
przy bezpośrednim zastosowaniu w tym wypadku norm konstytucyj-
nych, jaką jest brak sankcji za naruszenie opisanych dóbr. 

 
3. Dobra osobiste w świetle konwencji z dnia 4 listopada 1950 r. 

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
Doniosłe znaczenie dla ochrony dóbr osobistych ma konwencja o 

Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w 
Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. Konwencja szerzej niż polskie prawo 
wewnętrzne ujmuje podstawowe prawa i wolności człowieka. Nie 
wszystkie prawa i wolności człowieka w tym ujęciu pokrywają się z 
ochroną dóbr osobistych20. Omawianą problematykę wspomniana 
konwencja reguluje w następujący sposób: 

                                                 
18 Opracowano na podstawie Konstytucji RP z dn. 2.04.1997 r. (Dz.U. 1997 nr 

78 poz. 483). 
19 Orzeczenie SN z dnia 7 listopada 2002r. V CKN 1493/00 LEX nr 57238. 
20 Zmieniona Protokołami Nr 3, 5 i 8 i uzupełniona Protokołem Nr 2. (Dz.U. z 1993 r. 

Nr 61, poz. 284 ze zm.). W skrócie "Konwencja Europejska" lub EKPC – jest to umowa 
międzynarodowa z zakresu ochrony praw człowieka zawarta przez państwa członkow-
skie Rady Europy. Konwencja została otwarta do podpisu 4 listopada 1950 r., a po uzy-
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- prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez 
ustawę. Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy 
przypadki wykonania wyroku sądowego, skazującego za przestęp-
stwo, za które ustawa przewiduje taką karę. Pozbawienie życia nie 
będzie uznane za sprzeczne z tym przepisem, jeżeli nastąpi w wy-
niku bezwzględnie koniecznego użycia siły: 

a) w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawną przemocą; 
b) w celu wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub unie-

możliwienia ucieczki osobie pozbawionej wolności zgodnie z prawem; 
c) w działaniach podjętych zgodnie z prawem w celu stłu-

mienia zamieszek lub powstania. 
- nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub 

poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Nikt nie może być trzy-
many w niewoli lub w poddaństwie21. 

 
4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, przyjęta w Ni-

cei, w następujący sposób reguluje dobra osobiste: 
- Godność ludzka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i 

chroniona. Każdy ma prawo do poszanowania swej integralności 
fizycznej i psychicznej. 

W medycynie i biologii muszą być przestrzegane szczególnie 
następujące zasady: 

                                                                                                                         
skaniu niezbędnych 10 ratyfikacji weszła w życie 3 września 1953 r. Stronami Konwencji 
jest wszystkie 47 państw członkowskich Rady Europy (jest to obecnie warunek członko-
stwa w tej organizacji). Na podstawie Konwencji powołano do życia Europejski Trybu-
nał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu. Skargi do Trybunału mogą składać za-
równo osoby indywidualne, grupy osób i organizacje pozarządowe (tzw. skargi indy-
widualne), jak i państwa - strony Konwencji (tzw. skargi międzypaństwowe). Polska 
przystąpiła do Rady Europy 26 listopada 1991 r. Tego samego dnia Polska podpisała 
Europejską Konwencję Praw Człowieka (co było politycznym wymogiem uzyskania 
członkostwa w Radzie Europy). Konwencja zaś została ratyfikowana 19 stycznia 1993 r. i 
tego samego dnia Konwencja Europejska weszła w życie w stosunku do Polski. Deklara-
cję o uznaniu jurysdykcji Trybunału złożono 1 maja 1993 roku. Po uznaniu przez Polski 
Rząd jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka można już było składać 
skargi do Trybunału w Strasburgu przeciwko Państwu Polskiemu. 

21 K. Piasecki, Kodeks cywilny, …, op. cit. 
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- dobrowolna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wy-
rażona zgodnie z warunkami określonymi przez prawo; 

- zakaz praktyk eugenicznych, zwłaszcza tych, których celem 
jest selekcja osób; 

- zakaz wykorzystywania ciała ludzkiego i jego organów, jako 
takich, jako źródła zysku; 

- zakaz reproduktywnego klonowania istot ludzkich. 
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jest w tym 

względzie ważnym dokumentem22. 
 
5. Przesłanki ochrony dóbr osobistych 
Przepis art. 24 k.c. przedstawia przesłanki i środki sądowej 

ochrony dóbr osobistych. Przesłankami ochrony dóbr osobistych, 
które muszą być spełnione łącznie, są: istnienie dobra osobistego, 
zagrożenie lub naruszenie tego dobra, oraz bezprawność zagroże-
nia lub naruszenia.  

Ustawodawca chroni nie tylko przed naruszeniem dóbr oso-
bistych, ale również przed ich zagrożeniem naruszenia. Ochrona 
dóbr osobistych przewidziana jest tylko przed bezprawnym dzia-
łaniem. W sytuacji gdy dobra zagrożone są naruszeniem można 
żądać zaniechania tych działań, a w sytuacji go do naruszenia już 
doszło przysługuje szereg środków ochrony. 

Ciężar udowodnienia zagrożenia lub naruszenia spoczywa na 
powodzie dochodzącym ochrony; z kolei pozwany może bronić się, 
wykazując, że nie działał bezprawnie. Jest to bardzo korzystne dla 
powoda rozłożenie ciężaru dowodu. Przykładowo, w razie opubli-
kowania w prasie zniesławiających informacji, powód nie musi nic 
więcej udowadniać, niż to, że artykuł taki się ukazał i że doszło do 
naruszenia czci, przy czym ta ostatnia okoliczność, z uwagi na ko-

                                                 
22 Stanowi zbiór fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich uchwa-
lony i podpisany w dniu 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei w 
imieniu trzech organów Unii Europejskiej: Parlamentu, Rady UE oraz Komisji, powtór-
nie, z pewnymi poprawkami, podpisany przez przewodniczących tych organów pod-
czas szczytu w Lizbonie 12 grudnia 2007 r. Moc wiążąca dokumentu została mu nadana 
przez Traktat Lizboński podpisany 13 grudnia 2007 roku, który wszedł w życie 1 grud-
nia 2009 r. Karta Praw Podstawowych została przyjęta przez państwo polskie, lecz w 
ograniczonym zakresie. 



979 
 

nieczność obiektywnej oceny, w zasadzie oceniana jest autono-
micznie przez sąd, co ogranicza rolę powoda do złożenia pozwu 
wraz z załącznikiem w postaci kserokopii artykułu. Na pozwanym 
spoczywać będzie natomiast ciężar udowodnienia, że naruszenie 
nie było bezprawne23. 

Domniemanie bezprawności wprowadzone w art. 24 k.c. do-
tyczy zachowania się sprzecznego z normami prawa lub zasadami 
współżycia społecznego, bez względu na winę lub świadomość 
sprawcy24. 

 
6. Okoliczności wyłączające bezprawność 
Domniemanie bezprawności wyłączają niektóre okoliczności, 

których zaistnienie powoduje, że zagrożenie lub naruszenie dobra 
osobistego, nawet jeżeli nastąpiło, nie jest działaniem bezprawnym. 
Zatem bezprawnym jest każde działanie naruszające dobro osobi-
ste, jeżeli nie zachodzi żadna ze szczególnych okoliczności uspra-
wiedliwiających takie działanie. A. Szpunar określa działanie bez-
prawne jako sprzeciwiające się prawu podmiotowemu a nawet wy-
starczające jest, iż będzie sprzeczne z „dobrymi obyczajami”25. Do 
okoliczności wyłączających bezprawność naruszenia dóbr osobi-
stych na ogół zalicza się:  

a) zgoda uprawnionego - brak bezprawności może wynikać 
przede wszystkim ze zgody podmiotu prawa osobistego26. Zgoda 
nie może mieć charakteru ogólnego, lecz powinna dotyczyć 
konkretnego dobra osobistego. Powinna odnosić się wyłącznie do 
dobra osoby udzielającej zgody, nie wywiera ona skutków gdy 
naruszenie dobra tej osoby pociągnęłoby naruszenie dobra także 
innej osoby. Skutki prawne wywołuje tylko zgoda wyrażona przed 
spowodowaniem zagrożenia lub po dokonaniu naruszenia dobra, 
najpóźniej jednak w chwili naruszenia dobra. Zgoda udzielona ex 

                                                 
23 P. Księżak, Komentarz do art. 24 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. 

Część ogólna. Komentarz, pod red. M. Pyziak – Szafnicka, Lex 2009. 
24 Wyrok SN z 19.07.1982 r., I CR 225/82, niepubl. 
25 Zob. A. Szpunar, Nadużycie prawa podmiotowego, Polska Akademia Umie-

jętności, Kraków 1947, str. 113. 
26 T. Sokołowski, Komentarz do art. 24 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cy-

wilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, pod. red. A. Kidyba, Lex, WPK, 2012.  
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post nie wyłącza bezprawności naruszenia, jednak sąd w toczącym 
się postepowaniu, powinien taką zgodę traktować jako jedną z 
okoliczności stanu faktycznego. Również cofnięcie zgody przed 
podjęciem działania jest skuteczne jak i w trakcie działań 
naruszających dobro osobiste. Zgoda może zostać wyrażona w 
dowolny sposób zarówno w sposób wyraźny jak i dorozumiany 
(per facta concludentia). Zgoda wyrażona w sposób dorozumiany jest 
zgodą rzeczywistą, powinna wynikać z zachowania osoby 
udzielającej zgodę, jednak nie chodzi tu o zachowanie podjęte 
wprost w celu wyrażenia zgody. Ewentualny wymóg zachowania 
formy pisemnej może wynikać z przepisów szczególnych27.  

Zgoda uprawnionego może odgrywać pewną rolę w razie 
naruszenia czci. Można wskazać wypadek dokonania przez kogoś 
autoryzacji przedstawienia pewnych faktów z jego życia w filmie, 
programie telewizyjnym czy reportażu. Jeśli potem okaże się, że 
obiektywnie doszło tu do zniesławienia, wyłączona będzie 
bezprawność naruszenia dobra osobistego. Godność może być 
również naruszona za zgodą uprawnionego m.in. w związku z 
działaniami artystycznymi, satyrycznymi itp28. 

b) działanie w ramach obowiązującego porządku prawnego 
lub w wykonaniu prawa podmiotowego – obejmuje te sytuacje, 
kiedy przepisy prawa zezwalają na ingerencję w sferę cudzych 
dóbr osobistych. Na równi z tym należy sytuować przypadki, gdy 
uprawnienie do ingerencji w sferę cudzych dóbr osobistych 
wypływa z prawa podmiotowego29. Pozbawienie człowieka 
wolności np. w przypadku tymczasowego aresztowania, stanowi 
naruszenie dobra osobistego, ale nie prawa podmiotowego, tylko 
wtedy jeżeli nastąpiło na podstawie odpowiedniej decyzji 
uprawnionego podmiotu. Odnosi się to również do publikacji 
imienia, nazwiska i wizerunku osoby, przeciwko której toczy się 
postępowanie karne jak i osób poddanych przymusowemu 
leczeniu30. Dopuszczalne jest publikowanie informacji oraz danych 

                                                 
27 K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz,…, op. cit., s. 158 – 160. 
28 P. Księżak, Komentarz do art. 24 Kodeksu cywilnego, …, op. cit. 
29 K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz,…, op. cit., s. 161 – 162. 
30 A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne – część ogólna, …, op. cit. 
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dotyczących prywatnej sfery życia, jeżeli wiąże się to bezpośrednio 
z działalnością publiczną danej osoby31. Z kolei działania podjęte w 
obronie koniecznej jak i stanie wyższej konieczności nie stanowią 
bezprawnego naruszenia dóbr osobistych. 

c) dozwolona krytyka w interesie społecznym – wyłącza 
bezprawność, jeżeli stanowi działanie społecznie pożyteczne i 
pożądane, oraz została podjęta w interesie społecznym, jeśli jej 
celem nie jest dokuczenie innej osobie i cechuje się rzetelnością i 
rzeczowością, dotyczy publicznej działalności osoby, a nie jej życia 
prywatnego. Możliwość wyłączenia bezprawności krytyki ma 
miejsce tylko wtedy, gdy dla obrony społecznie uzasadnionego 
interesu, konieczne jest naruszenie dobrego imienia innej osoby lub 
podmiotu zbiorowego (np. spółki, partii politycznej, 
stowarzyszenia). Sąd Apelacyjny w Gdańsku stwierdził, że 
„istotnym czynnikiem mającym wpływ na ocenę bezprawności 
publikacji prasowej, w przypadku wypowiedzi naruszających 
dobra osobiste innej osoby, jest cel publikacji, a mianowicie, czy 
zmierza ona do ochrony określonych i ważnych wartości w 
społeczeństwie demokratycznym, czy też do poniżenia 
krytykowanej osoby.” Działania sprzeczne z powyższymi 
zasadami mogą stanowić naruszenie prawa i skutkować 
odpowiedzialnością za zniesławienie32. 

d) nadużycie prawa podmiotowego – w myśl art. 5 k.c. nie 
można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z 
zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie 
uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa, dlatego 
takie postepowanie może uzasadniać odmowę udzielenia 
poszkodowanemu ochrony prawnej.  

                                                 
31 Art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, (Dz.U. 1984 

nr 5 poz. 24). 
32 E. Książkiewicz, Granice dopuszczalnej krytyki prasowej i roszczenia związane z ich 

przekroczeniem, 
http://www.proto.pl/artykuly/info?itemId=129733&rob=Eunika_Ksiazkiewicz_-
_asystentka_Kancelarii_Palucki_Trusinski,_Marcin_Palucki_-
_wspolnik_i_radca_prawny_w_Kancelarii_Palucki_Trusinski__Granice_dopuszczalnej_
krytyki_prasowej_i_roszczeni (24.02.2014 r.). 
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e) obrona konieczna i stan wyższej konieczności – wszelkie 
działania podjęte w ramach obrony koniecznej (art. 423 k.c.) i stanu 
wyższej konieczności (art. 424 k.c.) nie stanowią bezprawnego 
naruszenia dóbr osobistych. Przepis art. 423 k.c. wyłącza 
odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę napastnikowi jeżeli nastąpiła 
ona podczas odpierania „obroną konieczną” bezpośredniego i 
bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby. 
Wynika to ze społecznych reguł, iż nie można zmuszać kogokolwiek 
do bierności podczas naruszania dóbr tej osoby czy też cudzych33. 
Obrona powinna być ograniczona tylko do odparcia samego zamachu. 
Podobnym unormowaniem do obrony koniecznej jest stan wyższej 
konieczności, który ma zastosowanie w razie niebezpieczeństwa 
grożącemu dobru wywołanemu przez cudzą rzecz bądź cudze 
zwierzę.  

 
7. Środki ochrony dóbr osobistych 
Żądanie ochrony dobra osobistego dotyczy prawa osobistego, 

które są ściśle związane z podmiotem, dlatego mają charakter nie-
majątkowy. Zgodnie z art. 17 pkt. 1 k.p.c., sprawy o prawa niema-
jątkowe rozpoznają sądy okręgowe. Sposób ochrony dobra osobi-
stego powinien być adekwatny do jego naruszenia, przede wszyst-
kim do rodzaju naruszonego dobra i rozmiaru naruszenia, 
uwzględniać całokształt okoliczności, w tym zachowanie osoby, 
której dobra zostały naruszone oraz powinien dawać satysfakcję 
poszkodowanemu, jednak nie powinien prowadzić do upokorzenia 
sprawcy naruszenia34.  

Ochronie dóbr osobistych służą środki w postaci roszczeń cywil-
noprawnych wskazanych w art. 24 k.c. oraz art. 444 – 448 k.c. Również 
ustawy, takie jak: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
ustawa Prawo prasowe, ustawa Prawo własności przemysłowej prze-
widują ochronę poszczególnych dóbr osobistych. Obok ochrony cywil-
noprawnej dobra osobiste podlegają ochronie na podstawie przepisów 
prawa karnego oraz prawa pracy. 

                                                 
33 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska – Bocian, Zobo-

wiązania zarys wykładu, Warszawa 2003. 
34 Wyrok SA w Lublinie z 10.07.1998 r., I ACa 202/98, OSA 2000, Nr 2, poz. 6.  
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Środki ochrony dóbr osobistych dzielą się na niemajątkowe i 
majątkowe. Do środków niemajątkowych należy roszczenie o za-
niechanie, roszczenie o usunięcie skutków naruszenia oraz po-
wództwo o ustalenie. Środkami majątkowymi są: roszczenie o za-
dośćuczynienie za szkodę niemajątkową, roszczenie o odszkodo-
wanie za szkodę majątkową oraz roszczenie o zwrot bezpodstaw-
nego wzbogacenia35. Wyróżnia się również środki o charakterze 
pośrednim, czyli częściowo majątkowe i częściowo niemajątkowe, 
np. roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. 

Przepis art. 24 k.c. reguluje sankcje na wypadek naruszenia 
praw osobistych. W grę wchodzą sankcje o charakterze niemająt-
kowym. W żadnym jednak wypadku nie można tych sankcji okre-
ślać mianem "konwalidacja naruszeń dóbr osobistych". Istota tych 
sankcji polega na usunięciu skutków naruszenia dóbr osobistych, a 
ich podstawą jest deklaratywne stwierdzenie naruszenia określo-
nego dobra osobistego36. 

Roszczenia w ramach art. 24 mogą mieć charakter roszczeń 
represyjnych lub prewencyjnych. W szczególności w grę wchodzą 
następujące roszczenia37: 

1. Powództwo o ustalenie 
W myśl art. 189 k.p.c. powód może żądać ustalenia przez sąd 

istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w 
tym interes prawny. Ustalenie to może iść w trzech kierunkach, 
dotycząc stwierdzenia przysługiwania określonego dobra osobiste-
go, ustalenia faktu jego zagrożenia lub dokonanego już narusze-
nia38. Uprawniony może więc wystąpić z powództwem ustalają-
cym do sądu, w sytuacji kiedy określone dobro osobiste mu przy-
sługuje lub kiedy zostało ono naruszone lub zagrożone. Niekiedy 
samo orzeczenie ustalające, że danej osobie przysługuje określone 
dobro osobiste, wystarczy by zapobiec dalszym jego naruszeniom 
bądź by uchylić niebezpieczeństwo dokonania naruszenia w przy-
szłości. 

                                                 
35 P. Księżak, Komentarz do art. 24 Kodeksu cywilnego, …, op. cit. 
36 K. Piasecki, Wstęp do nauki prawa cywilnego, …, op. cit. 213 – 214. 
37 K. Piasecki, Kodeks cywilny, …, op. cit. 
38 T. Sokołowski, Komentarz do art. 24 Kodeksu cywilnego, …, op. cit. 
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2. Powództwo o zaniechanie naruszeń 
Powstaje wówczas, gdy dobro osobiste oznaczonej osoby zo-

staje jedynie zagrożone cudzym działaniem, zaś do naruszenie 
jeszcze nie doszło. Podstawową przesłanką uwzględnienia po-
wództwa o zaniechanie jest istnienie zagrożenia danego dobra. W 
takim wypadku towarzyszyć ono będzie z reguły roszczeniom wy-
nikłym z naruszenia, tj. o usunięcie skutków naruszenia lub za-
dośćuczynienia. Na przykład w przypadku roszczenia o zaniecha-
nie naruszenia czci, jest ono aktualne tylko wówczas, gdy istnieje 
uzasadniona obawa dalszego jej naruszania39. 

3. Powództwo o dopełnienie czynności potrzebnych do 
usunięcia skutków naruszenia 

Treść żądania usunięcia skutków naruszenia powinna być 
dostosowana do charakteru i rodzaju naruszenia dobra osobistego. 
Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia powstaje tylko w razie 
już dokonanego naruszenia. Treścią tego roszczenia jest żądanie od 
osoby, która dopuściła się naruszenia, aby dokonała czynności po-
trzebnych do usunięcia skutków naruszenia, w szczególności przez 
złożenie stosownego oświadczenia w odpowiedniej formie i treści. 
Obok tego roszczenia można żądać zaniechania dalszych naruszeń, 
o ile istnieje uzasadniona obawa i prawdopodobieństwo dalszych 
naruszeń40.  

Złożenie oświadczenia jest najpopularniejszym środkiem słu-
żącym usunięciu skutków naruszenia czci, prawa do prywatności, 
nietykalności cielesnej. Treść i forma oświadczenia zależy od oko-
liczności sprawy. Może ono przybrać formę odwołania, przepro-
szenia, wyrażenia ubolewania, sprostowania, czy wyjaśnienia 
pewnych faktów. Równocześnie przez odpowiednią formę należy 
rozumieć sposób zakomunikowania oświadczenia osobom trzecim 
lub ogółowi, zaś koszty oświadczenia ponosi sprawca. W szczegól-
ności chodzi o publikację oświadczenia w prasie. Środek ten nie 
powinien być jednak stosowany w takiej formie, gdy samo zajście, 
w toku którego doszło do naruszenia dobra osobistego, jest znane 
tylko wąskiemu gronu osób. W takim wypadku wystarczające mo-

                                                 
39 Wyrok SN z dnia 26 lutego 1965 r., II CR 13/65, OSNCP 1965, nr 10, poz. 174. 
40 K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz,…, op. cit., s. 168 – 170. 
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że być oświadczenie na tablicy ogłoszeń (np. w miejscu pracy) czy 
w czasie zebrania itp. Z reguły usprawiedliwione będzie żądanie 
złożenia oświadczenia w tej samej gazecie, czasopiśmie, w której 
doszło do naruszenia. Jeśli podana informacja naruszająca dobra 
osobiste stała się szerzej znana, można domagać się złożenia 
oświadczenia w taki sposób, by mogło ono dotrzeć do większości 
potencjalnych jej odbiorców41. 

 
4. Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne lub zapłatę na 

cel społeczny 
Przepis art. 24 § 1 zd. 3 odsyła do art. 445 i 448 k.c. Przewidują 

one możliwość zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę, natomiast art. 448 k.c. dopuszcza alternatywnie zasądzenie 
odpowiedniej sumy na wskazany przez powoda cel społeczny42. Za-
dośćuczynienie stanowi formę rekompensaty pieniężnej z tytułu 
szkody niemajątkowej. Podstawą jego żądania jest krzywda niemająt-
kowa w postaci ujemnych przeżyć związanych z cierpieniami psy-
chicznymi i fizycznymi43. Jednak szkody niemajątkowej nie sposób 
wyrównać za pomocą świadczeń pieniężnych, ale świadczenia te mo-
gą łagodzić ujemne przeżycia pokrzywdzonego poprzez dostarczenie 
mu środków pozwalających w szerszym stopniu zaspokoić jego po-
trzeby i pragnienia. Zadośćuczynienie ma charakter uznaniowy. Jego 
przyznanie nie jest obligatoryjne w każdej sytuacji, gdy zaistnieje 
krzywda, lecz zależy od uznania i oceny sądu konkretnych okoliczno-
ści sprawy44. 

Według art. 445 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę przysługuje w następujących wypadkach: uszko-
dzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia; pozbawienia wolności 
oraz skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku 
zależności do poddania się czynowi nierządnemu. Przepis ten stano-
wi podstawę zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego jedynie w 
przypadkach w nim wskazanych. Zadośćuczynienia w razie narusze-

                                                 
41 P. Księżak, Komentarz do art. 24 Kodeksu cywilnego, …, op. cit. 
42 K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz,…, op. cit., s. 170. 
43 Wyrok SN z 9.07.2009 r., II PK 311/08, MoPr 2010, Nr 3, s. 143, teza 2. 
44 Wyrok SN z dnia 27 sierpnia 1969 r., I PR 224/69, OSNCP 1970, nr 6, poz. 111. 
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nia innych dóbr osobistych można domagać się na podstawie art. 448 
k.c. W razie naruszenia dobra osobistego dopuszczalna jest kumulacja 
roszczeń określonych w art. 448 k.c.45 

 
5. Roszczenie odszkodowawcze 
Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego doszło do po-

wstania szkody majątkowej, poszkodowany może żądać jej napra-
wienia na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywil-
nym. Uwzględnienie roszczenia zależy od zaistnienia szkody, winy 
sprawcy i adekwatnego związku przyczynowego między działa-
niem sprawcy, a powstaniem szkody. 

 
Streszczenie 
Dobra osobiste pozostają pod ochroną Kodeksu cywilnego, do 

której odnoszą się art. 23 – 24 k.c. Kwestia ta jest regulowana również na 
poziomie konstytucyjnym oraz przez akty prawa międzynarodowego 
ratyfikowane przez Polskę - na przykład Europejska Konwencja o 
ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w brzmieniu 
zmienionym przez protokoły nr 11 i nr 14. Przepis art. 23 Kodeksu cy-
wilnego stanowi otwarty katalog dóbr osobistych (m. in. wymienia takie 
dobra jak zdrowie, cześć, wolność) i stwierdza, że takie prawa są chro-
nione na mocy prawa cywilnego niezależnie od ich ochrony w innych 
ustawach. Przyjmuje się, że dobra osobiste mają charakter praw bez-
względnych, które wygasają wraz z ze śmiercią osoby uprawnionej. Art. 
24 Kodeksu cywilnego przedstawia przesłanki i środki sądowej ochrony 
dóbr osobistych i obejmuje wykonanie wszystkich działań niezbędnych 
do usunięcia skutków naruszenia, w szczególności poprzez wydanie 
odpowiedniego oświadczenia, żądania zadośćuczynienia lub zapłaty 
odpowiedniej sumy na wyznaczony cel społeczny. W przypadku wy-
rządzenia szkody majątkowej można żądać jej naprawienia na zasadach 
ogólnych. Ciężar udowodnienia bezprawności działania spoczywa na 
powodzie, jednak pozwany może być zwolniony z odpowiedzialności, 
powołując się na okoliczności wyłączające bezprawność.  

 
Summary  

                                                 
45 Uchwała SN z 19.06.2007 r., III CZP 54/07, Biul. SN 2007, Nr 6, poz. 9. 
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Protection of personal rights in Polish law 
Personality rights are protected in the Polish law by the 

regulations of art. 23-24 of the Civil Code (Act of 23 April 1964). 
However, the issue is regulated on the constitutional level as well 
and also acts of international law ratified by Polish Government – 
for example European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocols No. 11 
and No. 14. Art. 23 of the Polish Civil Code, which provides a non - 
exhaustive list of rights of personality of individuals (including, 
inter alia image, health, liberty), stating that such rights are 
protected under civil law notwithstanding their protection in any 
other laws and regulations. It is accepted that personality rights are 
of the legal unconditional rights character. Personality rights expire 
alongside with the death of the entitled person. Remedies for the 
infringement of personal interests are governed by art. 24 of Civil 
Code and include performance of all acts necessary to remove the 
effects of infringement, in particular the issuing of an appropriate 
statement, discretionary, in particular the issuing of an appropriate 
sum for a designated social purpose and compensatory damages 
for the loss suffered. The structure of those remedies is based on the 
presumption of illegality, which in practice shifts the burden of 
proof onto the infringer. He can be released from liability by 
relying on circumstances which exclude illegality.  
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Dominika Wójcik (Wr) 

 
Skłonność do podejmowania ryzykownych zachowań drogowych 

a autorytet prezentowany w mediach 
 
1. Ryzykowne zachowania drogowe 
Ryzykowne zachowania drogowe nie stanowią kategorii ryzy-

kownych zachowań, których typologię przedstawia literatura ( np. B. 
Urban, J. M. Stanik, i inni). W praktyce odnoszą się one raczej do staty-
styk drogowych kolizji1. W kontekście zachowań podejmowanych w 
ruchu drogowym istotne zdaje się rozróżnienie zachowań ryzykow-
nych od zachowań niebezpiecznych. Nie każde zachowanie niebez-
pieczne, które może lub naraża kierującego pojazdem i innych użyt-
kowników dróg na straty jest zachowaniem ryzykownym2. O ryzyku 
można mówić gdy jednostka świadoma możliwych, negatywnych 
konsekwencji swojego działania, spodziewając się potencjalnej graty-
fikacji owe działanie podejmie. Przekładając to na sytuacje drogowe, 
ryzykownym zachowaniem będzie przekroczenie prędkości jazdy, 
która kierowcy dostarcza np. przyjemności, choć świadomy jest on 
łamania prawa i niebezpieczeństwa. Natomiast jeżeli kierowca ten 
uzna prędkość (wyższą niż dopuszczalna przez przepisy ruchu dro-
gowego) za bezpieczną zachowuje się niebezpiecznie – nie podejmuje 
on bowiem ryzyka, gdyż go nie dostrzega3. Niezależnie jednak od 
przedstawionego rozróżnienia zachowania stwarzające realne, obiek-
tywne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym określane będą w ni-
niejszym opracowaniu zachowaniami ryzykownymi. Z uwagi na 
                                                 

1 M. Cybulski, Wybrane uwarunkowania zachowań ryzykownych dla zdrowia u 
kierowców na przykładzie transportu sanitarnego w województwie wielkopolskim, Praca 
doktorska napisana pod kierunkiem Marii Danuty Głowackiej, Katedra Nauk o 
Zdrowiu na Wydziele Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 14. 

2 R. Cibor, Percepcja ryzyka i zachowania ryzykowne, Artykuł dostępny w 
serwisie Academio: 
http://www.academia.edu/3637677/Percepcja_ryzyka_i_zachowania_ryzykow
ne, dostęp; 08.03.2014. 

3 Ibidem. 
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przedmiot rozważań kwestia postrzegania sytuacji przez kierowcę nie 
ma tu większego znaczenia – ryzykownymi zachowaniami drogo-
wymi nazywać będę wszelkie zachowania kierowcy, które stanowią 
ryzyko, postrzegane w sposób obiektywny, a więc takie, które mogą 
przyczynić się i przyczyniają do powstania realnego zagrożenia dla 
otoczenia i samego kierowcy. 

Ofiarami wypadków drogowych na Świecie corocznie pada po-
nad 50 milionów osób! W krajach europejskich wypadki drogowe są 
szóstą przyczyną trwałego inwalidztwa i trzynastą pod względem 
częstości przyczyną zgonu4. Co więcej, Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO) przewiduje, ze do 2020 roku wypadku komunikacyjne 
staną się główną przyczyną przedwczesnej śmierci5. Już teraz ofiara-
mi wypadków drogowych pada tak wiele osób, że Wiceprzewodni-
czący delegacji Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwone-
go Krzyża i Czerwonego Półksiężyca przy ONZ Michael Schulz ogło-
sił, że w 2008 roku wypadki drogowe były główną przyczyną zgonów 
na świecie obok malarii i gruźlicy6. 

W Polsce problem przestępczości drogowej również jest bar-
dzo widoczny. Przestępstwa te stanowią przeszło 15% ogólnej licz-
by stwierdzonych przestępstw. W 2012 r. na drogach doszło do 36,5 
tys. wypadków; zginęło w nich 3,5 tys. osób, a 45 tys. zostało ran-
nych. Wśród zabitych na drogach w 2012 r. było 1138 pieszych, 657 
pasażerów; reszta to kierujący7. 

Pomimo iż orzecznictwo polskich sądów wobec „drogowych 
wariatów” jest coraz ostrzejsze, nie stanowi to wystarczającej bariery 

                                                 
4 D. Ścigała, Przetwarzanie bodźców afektywnych przez ofiary i sprawców 

wypadków komunikacyjnych, Artykuł dostępny w Internecie: fi-
le:///C:/Users/D/Downloads/6-%C5%9Aciga%C5%82a-
Przetwarzanie%20bod%C5%BAc%C3%B3w....pdf, dostęp: 08.03.2014. 

5 Ibidem. 
6 W wypadkach drogowych ginie 1,2 mln osób rocznie, Artykuł dostępny w 

Internecie: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,W-wypadkach-drogowych-
ginie-12-mln-osob-rocznie,wid,9810515,wiadomosc.html?ticaid=112554, dostęp: 
08.03.2014. 

7 D. Wójcik, Samotność sumienia. O konsekwencjach ryzykownych zacho-
wań drogowych w erze ponowoczesności [w:] Samotność – rzeczywistość czy 
fikcja, red. J. Zimny, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola 2013, s. 740. 
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przed popełnianiem drogowych wybryków. Z danych statystycznych 
Służby Więziennej wynika, iż sprawcy przestępstw komunikacyjnych 
stanowią druga, pod względem liczebności, grupę osadzonych w pla-
cówkach penitencjarnych8. Na podstawie tych danych postawić moż-
na hipotezę, że w przypadku tej, bez wątpienia specyficznej grupy 
osób, prewencyjna funkcja kary kryminalnej nie odnosi zakładanych 
rezultatów. Co więcej, jak donoszą badania TNS, większość spośród 
osób deklarujących przekraczanie prędkości i łamanie innych przepi-
sów ruchu drogowego (co jest jednoznaczne z powodowaniem nie-
bezpieczeństwa) posiada wystarczającą wiedzę prawną, pozwalającą 
na ocenę potencjalnego zagrożenia karą, grożących im kar i mimo to 
podejmuje się ryzykownego zachowania9. 

 
2. Autorytet w ujęciu definicyjnym 
Autorytet z łaciny auctoritas oznacza powagę moralną, zna-

czenie. Mianem autorytetu określa się osobę, grupę czy organizację 
posiadającą swoisty prestiż oparty na uznawanych i szczególnie 
cenionych w środowisku wartościach, np. religii, prawie, nauce. Jak 
pisze Jacek Pawłowicz u podstaw autorytetu leżą moralne wartości 
wyznaczające stosunek do drugiego człowieka i samego siebie10. 
Autor wskazuje na fakt, iż dla człowieka niezaprzeczalną wartość 
stanowią potrzeby szacunku, uznania, akceptacji oraz poczucie 
własnej wartości. Deprywacja tych ( i innych podstawowych) po-
trzeb człowieka prowadzić może do różnorakich zaburzeń w za-
chowaniu, a nawet patologii społecznej. Potrzeby odgrywają rów-
nież znaczącą rolę w powstawaniu autorytetu - a zarazem powstały 

                                                 
8 Dane statystyczne Służby Więziennej, Dostępne na stronie internetowej: 

www.sw.pl 
9 Raport z badań jakościowych dla Ministra Infrastruktury Rzeczpospolitej 

Polskiej, Implementacja kampanii budującej świadomość prędkości z serii kam-
panii „Włącz Myślenie” organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Se-
kretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, finansowanej z fun-
duszy Banku światowego (numer pożyczki: 7384-POL), „Legend Group” Sp. z o. 
o. w Konsorcjum z MEC Sp. z o. o i „On Board Public Relations” Sp z o. o., kwie-
cień 2011. 

10 Pawłowicz J., Wpływ autorytetu na wybory człowieka – rozpocząć na nowo od 
Chrystusa, COLLECTANEA THEOLOGICA, 74(2004) NR 2, s. 185-195. 
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autorytet łączy się z ich zaspokajaniem. Autorytet ustanawia i 
wspiera kodeks moralny, a z nim normy zachowań prowadzące ku 
życiu godnemu i zasobnemu w chwilach spokoju, w przypadku 
zaś kryzysu łagodzi zagrożenia i pozwala przetrwać. Autorytet 
reprezentuje i oznacza wartości ważne nie tylko dla powstawania 
więzi międzyludzkiej, ale przede wszystkim poczucia bezpieczeń-
stwa i poczucia własnej wartości jednostki11. 

Autorytet to zjawisko o charakterze społecznym. Jak pisze W. 
Stróżewski: być autorytetem to być za autorytet uznanym. Być uzna-
nym – to znaczy być kimś, a czyim zdaniem czy postępowaniem ktoś 
inny się liczy.[…] Nie można bezpośrednio stworzyć autorytetu, nie 
można arbitralnie powołać go do istnienia. Na autorytet trzeba zasłu-
żyć. To znaczy, ze podmiot autorytetu musi odznaczać się obiektyw-
nymi cechami, które urzeczywistniają się w nim w stopniu nieprzecięt-
nym […]12. 

Wincenty Okoń dopełnia definicję autorytetu o jego wartość i 
rolę jaką odgrywa w działaniach pedagogicznych: „pedagogika 
współczesna docenia rolę autorytetu rodziców i nauczycieli, łączy 
wszakże tę rolę z rolą świadomej dyscypliny i z takim kształtowa-
niem wzajemnych stosunków wychowawców z wychowankami, 
aby cechowało je pełne zrozumienie zdań obu stron, połączone z 
obustronnym szacunkiem”13. 

Z autorytetem często kojarzone są pewne symbole, takie jak: 
ubiór (np. toga, mundur, sutanna), wielkość ciała czy tytuły. Zasada 
autorytetu jest warunkiem umożliwiającym funkcjonowanie każdego 
systemu politycznego oraz każdej formacji społecznej14. 

Nauka jednak napotyka na spore problemy ze zdefiniowa-
niem samego jednak pojęcia autorytetu. Próby takie podejmowali 
między innymi: Gorski, Łobocki, Murwaski, Pociej, Muzińska, 
Raczkowska czy Wysocka. Pisze się o kryzysie autorytetu, stwier-
dza ich potrzebę, natomiast trudno jednoznacznie zdefiniować 
                                                 

11 Ibidem 
12 W. Stróżewski, W kręgu wartości, Wydawnictwo Naukowe „Znak”, Kra-

ków 1992, s. 27-28. 
13 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Wydanie czwarte uzupełnione i 

poprawione, Warszawa 2004,s. 37. 
14 A. Aleksander, A. Panek, D. Topa, tamże. 
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czym autorytet jest. Na potrzeby niniejszych rozważań przyjmę, 
czerpiąc z każdej przytoczonej definicji, że autorytet to pewien 
wzór osobowy, który z różnych powodów uważany jest za godny 
naśladowania. 

 
3. Rola mediów w kreowaniu autorytetów 
Współcześnie pojęcie autorytetu zdaje się być mocno rozmyte. 

Wszechobecny pluralizm nie pozwala już na stawianie na piedestale 
społecznie uznanych autorytetów – przywódców, mędrców, ojców 
narodów. Słusznie zauważą W. Stróżewski – dziś na autorytet trzeba 
sobie zasłużyć. Niewątpliwie jednak ogromną rolę w kształtowaniu 
autorytetów mają obecnie media. Ostatnie lata pokazują, jak w niewia-
rygodnym tempie dokonuje się postęp technologiczny. Największy 
wzrost zanotował przemysł telekomunikacyjny, a to dzięki rozwojowi 
telefonii komórkowej, usług transmisji danych i szerokopasmowego 
dostępu do Internetu. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w 
2008 roku 59% wszystkich gospodarstw domowych dysponowało 
komputerem osobistym, a 48% posiadało techniczną możliwość dostę-
pu do Internetu15. Emitowane przez media treści stają się częścią do-
świadczeń odbiorców, którzy nabywają je bez faktycznego uczestnic-
twa w konkretnych sytuacjach16. Polska telewizja wciąż rozszerza re-
pertuar, a sami Polacy coraz częściej i dłużej korzystają z tej oferty. Z 
raportu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że w II kwartale 
2012 roku statystyczny Polak oglądał telewizję przez niemal 4 godziny 
dziennie17. Natomiast raport Centrum Badania Opinii Społecznej 
wskazuje, że oglądanie telewizji jest nadal najpopularniejszym sposo-
bem spędzania wolnego czasu18. Istnienie wpływu mediów i prezen-
towanych za ich pośrednictwem treści na ich odbiorców jest niezaprze-
czalne. 

                                                 
15 J. Jaroszyński, Autorytety w świecie stereotypów - krytyczna ocena medialnego 

obrazu osobowości, "Kultura - Media - Teologia", 2010( 3) nr 3, s. 59. 
16 D. Kubicka, Trzy spojrzenia na media masowe, [w:] Psychologia wpływu me-

diów, D. Kubicka, Kołodzieczyk A. (red.), Kraków 2007, s. 14. 
17 Rynek telewizyjny w II kwartale 2012 r., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 

Warszawa 2012. 
18 A. Stasik, Komunikat z badań – Czas wolny Polaków, CBOS, Warszawa 2010, s. 8 
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Podejmowanie decyzji i wyborów odbywa się w odniesieniu – a 
więc na podjęcie konkretnej decyzji (zachowania) wpływa wiele czyn-
ników, między innymi autorytetów. Potwierdza to szereg naukowych 
analiz, między innymi osławiony eksperyment Stanleya Milgrama. 
Badacz na potrzeby eksperymentu zaprojektował wówczas groźnie 
wyglądające urządzenie – generator wstrząsów elektrycznych. Uczest-
nicy badania proszeni byli o „karanie” za każdą złą odpowiedz, prze-
pytywanego przez nich ucznia (współpracownika Milgrama) odpo-
wiednio zwiększaną dawką elektrycznych wstrząsów elektrycznych19. 
Oczywiście w badaniu zastosowano tzw. instrukcję maskującą – w rze-
czywistości rażenie prądem nie miało miejsca (choć uczestnicy badania, 
aż do jego zakończenia nie byli świadomi tego, ze uczestniczą w misty-
fikacji). Ten, bez wątpienia kontrowersyjny, eksperyment dowiódł, iż 
wpływ autorytetu na podejmowanie decyzji (zachowań) jest bardzo 
duży. Do podobnych wniosków skłania się analiza innych, znanych 
eksperymentów, np. Stanfordzkiego Eksperymentu Więzienny Phillip-
pa Zimbardo. 

Podejmowanie decyzji (zachowań) wyjaśniać można z zastoso-
waniem teorii społecznego uczenia się Alberta Bandury. Autor teorii co 
prawda wskazuje na dwie formy uczenia się zachowań, jednak na po-
trzeby artykułu omówiona zostanie jedynie jedna z nich. Tą, istotniej-
szą z punktu widzenia niniejszego opracowani formą jest uczenie się 
przez modelowanie – czyli otrzymywanie informacji (wskazówek), 
dotyczących pożądanych sposobów zachowania. Informacje te jed-
nostka otrzymuje w wyniku złożonej obserwacji. A. Bandura wyróżnił 
procesy, składające się na obserwacyjne uczenie się. Należą do nich: 

• Procesy uwagi – a więc skierowanie szczególnej uwagi danej 
osoby na konkretny fragment rzeczywistości, który zaintryguje ją 
spośród wielu modelów. 

• Procesy przechowywania–zapamiętywania – czyli 
przetwarzanie pozyskanych informacji w reprezentacje wyobrażeniowe 
(obrazy pamięciowe) oraz (najczęstsze) werbalne (przekształcanie 
obrazów w werbalne treści). 

                                                 
19 R. Hock, 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii, Gdańskie Wy-

dawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 438. 
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• Procesy odtwarzania motorycznego – uczenie się 
zaobserwowanego wzorca przez rzeczywiste wykonanie danej 
czynności. 

• Procesy motywacyjne – nabycie przeświadczenia, iż warto 
powtarzać konkretne zachowanie, ponieważ może ono wywoływać 
efekt nagradzający20. 

W myśl teorii społecznego uczenia się człowiek uczy się kon-
kretnego zachowania przetwarzając informacje o nim i jego następ-
stwach jeszcze przed jego podjęciem – w sposób symboliczny21. 
Innymi słowami oznacza to, że możliwe jest uczenie (i przyjmowa-
nie jako własnych) zachowań czy reakcji poprzez obserwowanie 
modela. Założenia teorii widoczne są już „gołym okiem”. Przykła-
dem może tu być uczenie się prze ucznia wykonywania konkretne-
go ćwiczenia, płynące z obserwacji nauczyciela. 

Kwestia uczenia się przez obserwację była szeroko rozpatry-
wana pod kątem uczenia się agresywnych zachowań prezentowa-
nych w mediach. Mirosława Wawrzak – Chodaczek wskazuje, iż 
nie ma jednorodnego stanowiska badawczego, co do wpływu 
oglądania telewizji na przejawy i uczenie się zachowań agresyw-
nych22. Agresja, w psychologii, najczęściej definiowana jest jako 
gama zachowań wrogich, spowodowanych instynktami pierwot-
nymi (ujęcie etiologiczne), strachem i frustracją (teoria frustracji – 
agresji Rebera), czynnikami endogennymi, ale też odpowiedzią na 
obserwację i naśladownictwo zachowań innych (w myśl koncepcji 
uczenia się)23. Agresja jako cecha osobowości oznacza względnie 
stałą predyspozycję do agresywnego zachowania, wynikającego 

                                                 
20 A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2007, s.38. 
21 Tamże, s. 48. 
22 M. Wawrzak – Chodaczek, Czy programy telewizyjne i filmy wideo są źródłem 

agresji u dzieci? w: Agresja dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna, 
Frączek A., Pufal – Struzik I. (red.), Kielce 1996, s. 84. 

23 M. Cybulski, Wybrane uwarunkowania zachowań ryzykownych dla 
zdrowia u kierowców na przykładzie transportu sanitarnego w województwie 
wielkopolskim, Praca doktorska napisana pod kierunkiem Marii Danuty Gło-
wackiej, Katedra Nauk o Zdrowiu na Wydziele Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 14-15. 
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również ze sposobu postrzegania rzeczywistości24. Dlatego też 
kwestię podejmowania ryzykownych zachowań drogowych wyja-
śniać można z uwzględnieniem teorii społecznego uczenia się oraz 
uwzględniając rolę mediów w kreowaniu postaw wobec ryzyka. 

 
4. Medialne kreowanie postaw wobec ryzyka  
Jakie autorytety kreowane są przez współczesne media? Z 

pewnością „lansowane” są obecnie takie wartości jak: prestiż, 
uznanie, siła, władza. W roli autorytetu stawiane są osoby piękne i 
bogate. I kreacje te kierowane są do wszystkich odbiorców, już on 
najmłodszych lat. Przykładem służą tu filmy i seriale dla dzieci i 
młodzieży emitowane przez popularne stacje telewizyjne: Disney-
XD oraz Disney Chanel. Do nieco starszej młodzieży kierowane są 
bijące rekordy popularności seriale takie jak: Gossip Girl (polska 
Plotkara), Pretty Little Liars, Ravengers, czy rodzime produkcje jak: 
Miłość na bogato. Wspominając o stacjach adresowanych głównie 
do młodzieży, a więc tych, które nie tylko z założenia kreują system 
wartości, zachowania i poglądy młodych ludzi trudno nie wspo-
mnieć o stacjach tzw. muzycznych – MTV, VIVA itp. Stacje te poza 
emisją teledysków muzycznych i programów, których treść oscylu-
je wokół zagadnień muzycznych zajmują się produkcją i emisją 
„sitcomów”. Na antenę polskich stacji muzycznych zaczęły napły-
wać adaptacje zagranicznych programów rozrywkowych np. 
„Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy", których uczestnicy i ich zacho-
wania są co najmniej kontrowersyjne. Programy promują luźny, 
wręcz rozwiązły styl życia, brak wszelkich oporów i ograniczeń, 
całkowitą swobodę: podstawową wartością jest tu dobra zabawa, 
bez zważania na konsekwencje. Jak pisze Jacek Pawłowicz, „me-
dialne pseudoautorytety sączą nam do głów słodką pieśń o rzeko-
mej wolności we wszystkich płaszczyznach naszego życia począw-
szy od zachowania na ulicy, przez szkołę, dom rodzinny nie omija-
jąc sfery seksualnej człowieka, na której szczególnie chętnie się za-

                                                 
24 A. Suchańska, Autodestruktywność pośrednia – samoagresja czy deficyt ochro-

ny? [w:] M. Binczycka-Anholcer (red.) Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne. Pol-
skie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa-Poznań 2001, s. 125. 
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trzymują”25. Co ważne, szczególnie młodzi ludzie, którzy nie są 
jeszcze wystarczająco odporni na tego typu wpływy, dają posłuch 
autorytetom kreowanym przez media.  

Postawy wobec ryzyka uwarunkowane są również kulturo-
wo. A media jak wiadomo są jednym z elementów kulturowego 
oddziaływania. W kontekście ryzykownych zachowań podejmo-
wanych w ruchu drogowym warto przyjrzeć się medialnym kre-
acjom kierowców. Przykładem są tu między innymi bohaterowie 
filmu „Szybcy i wściekli”, którzy prezentują określony sposób po-
ruszania się na drodze. Nadmierna prędkość, brawura, dynamicz-
ne zakręty i inne obiektywnie niebezpieczne zachowania zestawio-
ne z innymi cechami bohaterów – męskością, siłą, prestiżem stają 
się elementem swoistego stylu – stylu bohatera. 

Podobnie przedstawia się kreacja kultowego Agenta 007, któ-
ry również nie zważając na innych uczestników ruchu drogowego i 
przypadkowych przechodniów brawurowo ściga się coraz to szyb-
szymi samochodami. Innymi przykładami mogą być tu filmy: „60 
sekund”, „Matrix”, czy „Bullitt”. Bohaterowie filmów akcji, pomi-
mo rozbicia setek a nawet tysięcy samochodów nadal są bohatera-
mi. Co ważne sceny pościgów nie przedstawiają żadnych możli-
wych konsekwencji brawurowych wyczynów kierowców – odbior-
ca przekazu otrzymuje zatem prostą informację: tego typu zacho-
wania nie wiążą się z konsekwencjami. W myśl teorii społecznego 
uczenia się ludzie wykazują naturalną tendencję do identyfikowa-
nia się z bohaterami medialnych przekazów – autorytetów, oraz 
powtarzania jego zachowań, szczególnie gdy zachowanie modelo-
we nie zostało ukarane26.  

Jak wykazały badania jakościowe TNS realizowane w 2011 
roku, prędkość , czyli szybka jazda samochodem wywołuje u więk-
szości badanych respondentów pozytywne asocjacje, które w dużej 
mierze odnoszą się do medialnych kreacji: młodość, męskość, siła, 
odwaga, wolność, swoboda, niezależność, imponowanie innym. 

                                                 
25 J. Pawłowicz, Wpływ autorytetów na wybory człowieka – rozpocząć na 

nowo od Chrystusa, COLLECTANEA THEOLOGICA, 74(2004) NR 2, s. 185-195. 
26 A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2007, s. 40. 
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Jazda z dużą prędkością (która oczywiście różnie definiowana jest 
w zależności od płci i doświadczenia kierowcy) sprawia przyjem-
ność. Co więcej respondenci badania postrzegali siebie jako do-
brych, wprawnych kierowców, a wypadki spowodowane nad-
mierną prędkością (która jest dominującą przyczyną wypadków w 
ogóle) jako zdarzenia nie dotyczące ich samych – wypadki popeł-
niają „inni”27. Co szczególnie istotne, swobodny stosunek do zasad 
ruchu drogowego nie jest kojarzony negatywnie, w przeciwień-
stwie do kierowcy stosującego się do zapisów prawa. Badania TNS 
wykazały funkcjonowanie stereotypy osoby przestrzegające prze-
pisy ruchu drogowego. Osoby te postrzegane są jako osoby starsze 
lub niepewne swoich kompetencji – tzw. „niedzielni kierowcy”. 
Dodatkowo, kierowca taki nie jest mile widzianym użytkownikiem 
drogi – utrudnia przejazd, spowalnia, zmusza do wyprzedzania28.  

Naturalnie, ryzykowne zachowania są dodatkowo kształto-
wane i umacniane przez wzorce rodzinne i środowiskowe. Zwią-
zane są również z szeregiem innych czynników je warunkujących, 
które dość szeroko opisywane są w literaturze. Jednak sam stosu-
nek do podejmowania ryzykownych zachowań drogowych kształ-
towany jest także przez przekaz medialny – kreowany w mediach 
autorytet. Jest to temat szczególnie istotny w dzisiejszych czasach – 
dobie pluralizmu wartości, swobody. Media poprzez bardzo szero-
ki zakres ich odbioru posiadają szerokie możliwości konstytuowa-
nia autorytetów odnoszących się do niemal wszystkich sfer ludz-
kiego życia.  

 
 
Streszczenie 

                                                 
27 Raport z badań jakościowych dla Ministra Infrastruktury Rzeczpospolitej 

Polskiej, Implementacja kampanii budującej świadomość prędkości z serii kam-
panii „Włącz Myślenie” organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Se-
kretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, finansowanej z fun-
duszy Banku światowego (numer pożyczki: 7384-POL), „Legend Group” Sp. z o. 
o. w Konsorcjum z MEC Sp. z o. o i „On Board Public Relations” Sp z o. o., kwie-
cień 2011. 

28 Ibidem. 
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Ryzykowne zachowania drogowe, które przyczyniają się do 
drogowych wypadków i kolizji, a co za tym idzie do cierpienia 
ofiar, ich rodzin ale też samych sprawców są obecnie poważnym 
problemem polskiego społeczeństwa. Corocznie na walkę z „dro-
gowymi wariatami” wydawane są ogromne sumy, przy czym w 
mediach nieustannie kreowany jest zupełnie odmienny (od pożą-
danego) wizerunek kierowcy. Artykuł przedstawia medialny auto-
rytet wprawnego kierowcy oraz poszukuje odniesień medialnych 
kreacji w rzeczywistości – szczególnie w opiniach użytkowników 
dróg. 

 
Abstract 
Propensity to take risky behaviors of road a authority presented in 

the media 
Road risky behavior that contribute to road accidents and 

collisions, and hence to the suffering of the victims and their 
families but also the perpetrators themselves are now a serious 
problem of Polish society. Every year for the fight against "crazy 
traffic" huge sums are spent, and the media constantly creating is 
completely different (than desired) image of the driver. The article 
presents the media authority is looking for a skilled driver and 
media references creations in reality - especially in the road user. 
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Radosław Pietrak (KUL) 
 

Autorytety tworzenia prawa RP: sumienie i wyznanie 
 
Wprowadzenie 
Czym dziś jest prawo? Jak faktycznie działa i jak je stosować? 

Czy prawo posiada swój autorytet1? Na te i wiele innych pytań sta-
rają się odpowiadać nie tylko prawnicy, ale i zwykli obywatele, nie 
związani z tą dyscypliną. W ostatnim czasie na przełomie tego za-
gadnienia rodzi sie jeszcze dodatkowo szereg innych rozważań i 
niepewności związanych z powszechnymi przepisami i jakością ich 
stosowania w demokratycznych strukturach państwa. Z docierają-
cych sygnałów wywnioskować można, że problem ten dotyczy nie 
tylko Polski, lecz szeregu innych państw. 

Podejmowane próby odpowiedzi, prowadzą do tego, iż coraz 
więcej uwagi zaczyna się poświęcać kwestiom związanym z kształtem 
poszczególnych ustaw. Co ciekawe różnorakich wypowiedzi, często 
nawet opinii, udzielają osoby na co dzień nie zajmujące się nauką pra-
wa. Wśród tych poglądów jawi się coraz więcej krytyki, która w wielu 
przypadkach jest na pewno konstruktywna i oddająca sedno proble-
mu. Chodzi tu przede wszystkim o niespójności wielu korespondują-
cych ze sobą aktów prawnych, czy też ostatnio wyrażany pogląd odno-
śnie tzw. ,,pisania ustaw na kolanie”, czego jednym z wymienianych 
przykładów są choćby nowelizacje do ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach2.  

Jednakże całokształt problemu krąży nie tylko wokół szybko-
ści sporządzania kolejnych aktów prawnych, czy ich nowelizowa-

                                                 
1 Autorytet: ,,powszechnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie; po-

słuch, poważanie, szacunek, respekt; człowiek mający duże poważanie ze 
względu na swą wiedzę lub postawę moralną, stawiany za wzór do naśladowa-
nia, mający wpływ na postawy i myślenie innych ludzi; chodząca encyklopedia, 
augur; ciesząca się dużym szacunkiem instytucja, doktryna, pismo itp.”. Defini-
cja pochodzi ze strony internetowej http://sjp.pl/autorytet (25.02.2014 r). 

2 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, Dz. U. z 1996, Nr 132, poz. 622 ze zm. 
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nia i stosowania, ale również tego, czym tak na prawdę kieruje się 
konstruktor ustaw wcielając określone przepisy w obrót rzeczywi-
sty. Ten obrót rzeczywisty pokazuje, jak bardzo uprzedmiotowione 
jest prawo, a przecież nie tak powinno być, gdyż zgodnie z powie-
dzeniem Ius est ars boni et eaqui, należy traktować je jak coś niezwy-
kle szlachetnego. W tym miejscu nieodzownym jest wskazanie róż-
nicy pomiędzy powstawaniem prawa a jego tworzeniem. Otóż pro-
ces powstawania prawa nie oferuje nam prawa jako bezpośrednie-
go produktu, lecz formuje pewne uwarunkowania i czynniki. Na-
tomiast tworzenie prawa wiąże się z działalnością mającą na celu 
wydanie takiego aktu prawnego, który wytworzy zamierzone kon-
sekwencje prawne3. Jest to bardzo ważne, gdyż dla skuteczności 
stworzonych przepisów niezbędne jest wywoływanie przez nie 
zamierzonych przez prawodawcę skutków, a tym samym oddzia-
ływanie na typowe problemy. 

Mając zatem na uwadze powyżej przytoczone pytania i zagad-
nienia, należy zastanowić się na tym, czy dla niniejszej materii 
,,argumenty jakimi są sumienie i wyznanie to faktyczne autorytety? 
Zasadniczym będzie więc ukazanie roli tych czynników w polskim 
procesie legislacyjnym, przede wszystkim ich konstytucyjnym umiej-
scowieniu. Takie przedstawienie ma swoją argumentację, co oczywi-
ste w tym, iż Konstytucja jest priorytetowym aktem normatywnym. 
Co za tym idzie, należytym jest odniesienie się do ustaw i orzecznic-
twa z tego zakresu, wraz ze wskazaniem prawnych gwarancji wolno-
ści sumienia i wyznania. Wielopoziomowość prawna zagadnień wy-
znaniowych z tego zakresu tworzy potrzebę dotknięcia problemu na 
płaszczyźnie prawa karnego, choćby ze względu na pojawiające się 
tendencje bezprawnego ingerowania w te wartości. 

 
2. Sumienie i wyznanie jako gwarancje konstytucyjne. 
Sumienie i wyznanie to obecnie dwa pojawiające się w Polsce 

hasła, które kolokwialnie rzecz ujmując, w rozumowaniu społecz-
nym, z automatu zaczynają kojarzyć się z Kościołem Katolickim. 
Jednakże niewielu zastanawia się nad tym, iż są to jedne z funda-
mentalnych praw, które dotyczą każdego z nas oraz są związane 

                                                 
3 A. Bałaban, Polskie problemy ustrojowe, Kraków 2003, s. 69. 
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nie tylko z Kościołem Katolickim ale również pozostałymi związ-
kami wyznaniowymi i wierzeniami funkcjonującymi w RP4. Dla 
kontynuacji rozważań dotyczących sumienia i wyznania zasadni-
czym jest wskazanie ich definicji, gdyż wówczas łatwiej zanalizo-
wać ich znaczenie i usytuowanie prawne. 

Zgodnie z definicją słownikową sumieniem jest sfera psy-
chiczna człowieka, a także zdolność pozwalająca w należyty spo-
sób oceniać nasze postępowanie za zgodne lub sprzeczne z zasa-
dami etycznymi. To także świadomość moralna za własne czyny, 
np. niepokój spowodowany własnym poczuciem zawinienia5. Ta 
świadomość moralna i ocenianie wartości moralnej czynów doko-
nywanych przez człowieka, prowadzi do ukierunkowania się na 
odpowiednią religię, a w konsekwencji do jej wyboru (może być 
jednak przejawem areligijnym)6. Sumienie jest więc psychicznym 
obszarem ludzkim, pozwalającym na dokładne analizowanie okre-
ślonych spraw i problemów za ich zgodność z prawdą oraz wycią-
ganie z nich wniosków na przyszłość. Jako element składowy defi-
nicji sumienia wskazać warto również to, iż jest jednym z dóbr 
osobistych człowieka, a tym samym jego niezbywalnym prawem7. 
Podobnie jak sumienie, integralną i indywidualną częścią każdego 
z nas jest wyznanie (lub jego brak, co również odnosi sie do czło-
wieka). Jest ono określoną religią lub wiarą w byt nadprzyrodzony 
i wierność temu bytowi. To także przekonanie o słuszności i praw-
dziwości, że coś w co wierzymy spełni się w rzeczywistości8. Krót-
ko konkludując zjawiskowość tych definicji nie sposób nie zauwa-
żyć, że dotyczą sfery stricte psychicznej (duchowej). Można powie-
dzieć, iż bardzo mocno korespondują ze sobą, gdyż praktycznie 
niemożliwe jest, aby istniała wiara w ,,coś” bez sumienia i na od-
wrót. Nawiązując natomiast do wewnętrznej sfery istnienia czło-
wieka, godzi się powiedzieć, iż konstytucyjne prawa funkcjonujące 

                                                 
4 Szerz. M. Pietrzak, Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Warszawa 1999, 

s. 287-288. 
5 http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=59558%3E (18.02.2014 r.). 
6 H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 509. 
7 Tak art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., kodeks cywilny, Dz. U. z 1964, 

Nr 16, poz. 93, ze zm., zwany w dalszej części k.c.  
8 http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=wiara (18.02.2013 r.). 



1006 
 

w niej oznaczają swobodę samookreślenia siebie w sprawach reli-
gijnych9. Jest to bezdyskusyjny głos dotyczący tego, iż te prawa 
człowieka, odnoszą się do różnych wyznań, a tym samym pozwa-
lają nam na nieskrępowane dysponowanie własnymi przekona-
niami religijnymi w wybranym przez siebie kierunku. 

Skłaniając się w stronę zakorzenienia tych praw wypada się 
zastanowić jakie mają one znaczenie dla polskiej Konstytucji, wraz 
ze wskazaniem ich miejsca. Wydaje się to bardzo proste, gdyż już 
sama preambuła do tego aktu odnosi się do sumienia, gdzie akcen-
towane jest poczucie odpowiedzialności przed Bogiem i własnym 
sumieniem dla ustanowienia Konstytucji. Jednak bezpośredni 
związek z sumieniem i wyznaniem ma art. 48 ust. 1 Konstytucji, w 
myśl którego rodzice wychowujący dziecko, winni respektować 
wolność jego sumienia i wyznania10. Świadczy to o tym, że te jego 
prawa stanowią swoiste wyznaczniki dla rodziców, którzy w tej 
dziedzinie życia nie posiadają nad nim arbitralnej władzy religijnej. 
Pokazują, że dziecko nie jest ich własnością i winni respektować 
jego przekonania11. Przy czym nie należy zapominać o tym, że ni-
niejszy przepis gwarantuje również owe prawa samym rodzicom i 
nakłada na nich obowiązek kierowania się tymi prerogatywami w 
całym toku wychowywania swojego potomstwa. Z całości konsty-
tucyjnego przepisu wywieść zaś należy fakt dotyczący tego, że ja-
kiekolwiek pojawiające się sporne kwestie w tym zakresie roz-
strzygnie sąd rodzinny12. Toteż zauważając pewną złożoność za-
równo praw jak i obowiązków wszystkich stron w rodzinie, nie 
można jednoznacznie którejkolwiek z nich umniejszać praw, a ele-

                                                 
9 Tak P. Stanisz [w:] A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe. 

Wydanie 2, Warszawa 2008, s. 82. 
10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona 

przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród 
w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz. U z 1997, Nr 78, poz. 
483,. ze zm., zwana w dalszej części Konstytucją lub Ustawą Zasadniczą. 

11 P. Borecki, Status prawny wyznawców judaizmu w Polsce [w:] Państwo i Prawo 
2010/9/46-59, s. 51. 

12 Komentarz do art. 48 Konstytucji [w:] W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Komentarz, wyd. VII, Warszawa 2013, Lex Nr 8778. 
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mentem dotyczącym wszystkich jest wzajemne poszanowanie swoich 
przekonań religijnych i autonomiczne dysponowanie sumieniem. Au-
tonomiczny sposób dysponowania przez dziecko swoim postępowa-
niem w tych kwestiach ma także unormowanie w prawie unijnym, 
gdzie jest mowa o pluralizmie szkolnym, który obok szkół państwo-
wych dopuszcza do funkcjonowania też prywatne. Wskazuje się, iż 
zarówno prywatne, jak i publiczne szkoły mają być zrównane w pra-
wach, a tym samym stwarzać rodzicom dziecka możliwość wyboru 
szkoły zgodnej z ich światopoglądem religijnym13. 

Unormowania konstytucyjne w kolejnym przepisie, którym jest 
art. 53 stanowią, że wolność sumienia i religii zapewnia się każdemu 
obywatelowi, jednocześnie określając zakres tych swobód obywatel-
skich oraz ich nienaruszalność14. Niezwykle istotnych argumentów dla 
omówienia tego przepisu użył w swoim wyroku Sąd Najwyższy (zwa-
ny w dalszej części SN), który wyliczył elementy składające się na cało-
kształt swobody sumienia określonej osoby wierzącej. Jako składowe 
wskazał wolność wyrażania swoich przekonań religijnych i wykony-
wanych praktyk z tym związanych. Zaznaczył przy tym jednak, iż 
osoby niewierzące mogą oczekiwać, że nie będą poddawane prakty-
kom religijnym wbrew swojej woli15. Wzmożone jak widać zakreślenie 
pewnych granic dla obywateli w związku z ich sferą duchowo-
psychiczną świadczy o tym, że dla ustawodawcy te kwestie nie pozo-
stały obojętne. Co więcej, są one prawami podmiotowymi o fundamen-
talnym charakterze16, na tyle znaczące, że zostały odpowiednio wy-
szczególnione w najważniejszym hierarchicznie źródle prawa w Polsce. 
Jak więc widać prawa te dotyczą ogółu, a zatem są skuteczne erga 
omnes. W myśl ustawy zasadniczej sama wolność religijna dotyczy nie 
tylko wyznawania określonej wiary, ale również jej praktykowania i 

                                                 
13 Szerzej M. Pietrzak, Polskie Prawo Wyznaniowe wobec standardów prawa Unii 

Europejskiej [w:] red. C. Janik, Polska w Unii Europejskiej a stosunki wyznaniowe, 
Toruń 2006, s. 21-25. 

14 Tak art. 53 Konstytucji, Dz. U z 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm. 
15 Wyrok SN z dnia 20 września 2013 r., II CSK 1-13, LEX nr 1388592 oraz J. 

Szymenek, Wolność sumienia i wyznania w Konstytucji RP [w:] ,,Przegląd Sejmowy" 
2(73)/2006 Studia i Materiały, s. 45-46. 

16 Za W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Kon-
stytucji RP, Warszawa 2011, s. 63. 
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uzewnętrzniania. Czyni to te prawa specyficznymi w kontekście in-
nych aktywności obywatelskich, gdyż odzwierciedlają one religijno - 
światopoglądową działalność człowieka. Jest to, co oczywiste, na tyle 
delikatna sfera życia ludzkiego, iż dostrzeżenie przypadków narusze-
nia dobra osobistego w postaci wolności sumienia jest bardzo trudne 
do zobrazowania. Śmiało można powiedzieć o jego płynności17.  

Nieco dalej w swoich rozważaniach zagłębił się Sąd Okręgowy 
(zwany w dalszej części SO) w Szczecinie, który to zauważył, że wol-
ność sumienia i wyznania nie ogranicza się jedynie do wyznawania 
przekonań religijnych, lecz w równym stopniu odnosi się do każdych 
przekonań akceptowalnych przez jednostkę na podstawie jej własne-
go niczym nieograniczonego wyboru18. Jak zatem widać głos sądow-
nictwa i literatury przedmiotu w Polsce bardzo daleko podąża w swo-
ich zapatrywaniach na kwestie wolności sumienia i wyznania. Te da-
lekosiężne wnioski i prawdziwe rozłożenie tych zagadnień na czyn-
niki pierwsze pokazuje, że wolność ta jest czymś nadrzędnym dla 
kreowania poszczególnych przepisów prawnych w demokratycznym 
systemie jurydycznym. 

Konstytucyjne ujęcie materii sensu stricto wyznaniowej w pierw-
szym rzędzie odnosi się do wolności sumienia i wyznania. Najważniej-
szym obiektem w całokształcie przepisów konstytucyjnych jest osoba, 
od której wywodzi się dalszy łańcuch następstw. Powstaje on, gdyż 
osoba jako pierwotny posiadacz wolności religijnej może się dobrowol-
nie zrzeszać, a w następstwie tego również tworzyć, czy współtworzyć 
związki wyznaniowe, których zadaniem jest zapewnienie realizacji 
indywidualnych praw19. Odnosząc się do nadrzędności jednostki przy 
nadaniu jej praw wolnościowych w zakresie wyznaniowym, śmiało 
należy wskazać, iż mamy tu do czynienia z tzw. zamkniętym kołem. 
Wytłumaczeniem tego jest koncentracja przepisów konstytucyjnych 
wokół jednostki, od której rozpoczyna się droga nadania tych praw, a 

                                                 
17 H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych...s. 507-508. 
18 Wyrok SO w Szczecinie z dnia 26 marca 2010 r., I C 28/10, Lex nr 1135961. 
19 J. Szymanek, Stosunki wyznaniowe we współczesnej Polsce (elementy prawa i 

praktyki) [w:] red. C. Janik, Polska w Unii Europejskiej a stosunki wyznaniowe, Toruń 
2006, s. 61. 
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także na niej się kończy poprzez utworzony kościół bądź związek wy-
znaniowy, bezpośrednio realizujący obrany przez nią pogląd.  

Podsumowując problematykę związaną z sumieniem i wyzna-
niem jako elementami, a raczej fundamentalnymi prawami zawartymi 
w Konstytucji, nie można oprzeć się wrażeniu, iż wprawdzie są one 
niezwykle ważnymi, ale jednak pozostawionymi gdzieś w cieniu gwa-
rancjami. Podążając dalej nie sposób nie odnieść się do tego, czy powa-
ga tych praw zasługuje na miano autorytetu dla twórców Konstytucji, 
czy jest tylko suchym zapisem zastosowanym jako tzw. pro forma? 
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć w tym momencie na tak posta-
wione zapytanie, gdyż z jednej strony nie słychać o dalekoidących 
nadużyciach w tym zakresie, jednak z drugiej pojawiają się komentarze 
i opracowania odnoszące się do tych spraw. Innym argumentem 
przemawiających za pojmowaniem tych praw jako autorytety jest fakt 
odwołania się do nich w preambule Ustawy Zasadniczej, w sposób 
informujący o odpowiedzialności przed Bogiem i sumieniem dla usta-
nowienia głównego aktu prawnego. Należy także zaznaczyć, iż praw-
ne regulacje w kwestiach wyznaniowych (nie umniejszając im) kształ-
tują tylko model teoretyczny dla stosunków wyznaniowych, gdyż nie 
zawsze jest realizowany cel tych przepisów jaki wywodzi się z zamy-
słów ustawodawcy. W tych wypadkach nie zawsze teoria ma coś 
wspólnego z praktyką20. Skoro zatem osoby odpowiedzialne za kształt 
Konstytucji mają baczyć na swoje sumienie, oznacza to w dalszej per-
spektywie troskę o inne akty prawne, gdyż dla niekolizyjnego wejścia 
w życie każdego z nich nieodzowna jest jego zgodność z Konstytucją. 

 
3. Ustawowe gwarancje wolności sumienia i wyznania. 
Oprócz wspomnianej już Konstytucji, dla regulowania bezpo-

średniego prawa wolności sumienia i wyznania powstał całkowicie 
odrębny akt normatywny, czyli ustawa. Pierwszy artykuł stanowi ja-
sno, że swobodne wybieranie określonej religii, czy też przekonań oraz 
wyrażanie ich w określonych gremiach, samodzielnie lub publicznie, 
mieści się w wolności sumienia i wyznania21. Doniosłość praw jakie 

                                                 
20 Tamże, s. 63 i nast. 
21 Tak art 1 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., o gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, Dz. U. z 1989, Nr 29, poz. 155 ze zm., zwanej dalej GwWolSU. 
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rodzi w ogólności cały przywołany przepis ma swoją relację z prawem 
europejskim, co najlepiej oddaje Decyzja Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka (zwany w dalszej części ETPCz). ETPCz przypomina, 
że fundamentem każdego demokratycznego społeczeństwa jest wol-
ność sumienia i wyznania, gdyż tylko poprzez jej poszanowanie i zro-
zumienie możemy mówić o pluralizmie w demokratycznych struktu-
rach społecznych22. Śmiało można wiec rzec, iż powstanie odrębnej 
ustawy gwarantującej ,,spokojne” praktykowanie w wierze, koreluje 
nie tylko z aktami międzynarodowymi na jakich opiera się ETPCz23, 
lecz również z Ustawą Zasadniczą, do czego można odnieść powyższe 
rozważania. Jest to potwierdzenie tego, że każde unormowanie konsty-
tucyjne musi mieć swoje odnośniki w postaci ustaw, czy innych aktów 
powszechnie obowiązujących (po przystąpieniu do struktur unijnych 
również i przepisów UE), tak też jest i w tym przypadku. Ustawodaw-
ca pozwolił sobie na wyszczególnienie wolności sumienia i wyznania 
wyliczając je w jednym z pierwszych przepisów24. Zgodnie z głosem 

                                                 
22 Zob. Decyzja ETPCz z dnia 26 czerwca 2001 r., 40319/98, LEX nr 48032. 
23 Tak art. 9 sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej na-

stępnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2, Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz. U. z 1993, nr 61 poz. 284 
(zwanej EKPC) w brzmieniu następującym: ,, 1. Każdy ma prawo do wolności myśli, 
sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz 
wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywat-
nie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i 
czynności rytualne. 

2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim 
ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie demo-
kratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku publicz-
nego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób” oraz wyrok 
ETPCz z dnia 13 grudnia 2001 r., w sprawie Metropolitalny Kościół Besarabii i inni v. 
Mołdawia, skarga nr 45701/99, LEX nr 75817. 

24 Tak art. 2 GwWolSU,, Korzystając z wolności sumienia i wyznania obywatele 
mogą w szczególności: 

 1) tworzyć wspólnoty religijne, zwane dalej "kościołami i innymi związkami wy-
znaniowymi", zakładane w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadające 
własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe; 

 2) zgodnie z zasadami swojego wyznania uczestniczyć w czynnościach i obrzędach 
religijnych oraz wypełniać obowiązki religijne i obchodzić święta religijne; 

 2a) należeć lub nie należeć do kościołów i innych związków wyznaniowych; 
 3) głosić swoją religię lub przekonania; 
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badaczy prawa wyznaniowego, świecki model państwa obowiązujący 
w Polsce nie odnosi się do konkretnego światopoglądu, co świadczy o 
bezstronności w tych kwestiach, a także nie formułuje ocen stanowią-
cych o prawdziwości lub nieprawdziwości danego poglądu. Pogląd ten 
dotyczyć może zarówno uwarunkowań religijnych jak i niereligijnych. 
Ponadto wskazuje się jasno, że dana jednostka samodzielnie może 
ukierunkować sie co do swoich poglądów, a nawet wybrać takie, które 
będą indywidualne25. Z tak zakrojonym punktem widzenia należałoby 
się jak najbardziej zgodzić, gdyż biorąc całą strukturę art. 2 GwWolSU 
widać, że pozwala on danej jednostce do wykonywania swojego prawa 
jakim jest wolność sumienia i wyznania, w sposób dowolny i autono-
miczny. Zaznaczyć jednak w tym miejscy trzeba to, iż autonomiczność 
nie może ingerować negatywnie w inne ustawy i przyjęte prawa26. 

O ile sama Konstytucja wspomina w sposób ogólny o tych 
prawach, o tyle ustawa odnosi się do bardziej rozszerzonej materii, 
choćby w aspekcie wszystkich prawnie działających związków 
wyznaniowych w RP. Świadczy to o tym, iż mylne jest pojęcie wie-
lu obywateli (choć obecnie coraz mniejszej liczby) co do tego, że 
wyznanie i sumienie są charakterystycznymi jedynie dla Kościoła 
Katolickiego. 

                                                                                                                         
 4) wychowywać dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami w sprawach religii; 
 5) zachowywać milczenie w sprawach swojej religii lub przekonań; 
 6) utrzymywać kontakty ze współwyznawcami, w tym uczestniczyć w pracach or-

ganizacji religijnych o zasięgu międzynarodowym; 
 7) korzystać ze źródeł informacji na temat religii; 
 8) wytwarzać i nabywać przedmioty potrzebne do celów kultu i praktyk religijnych 

oraz korzystać z nich; 
 9) wytwarzać, nabywać i posiadać artykuły potrzebne do przestrzegania reguł reli-

gijnych; 
 10) wybrać stan duchowny lub zakonny; 
 11) zrzeszać się w organizacjach świeckich w celu realizacji zadań wynikających z 

wyznawanej religii bądź przekonań w sprawach religii; 
 12) otrzymać pochówek zgodny z wyznawanymi zasadami religijnymi lub z przeko-

naniami w sprawach religii”. 
25 P. Stanisz..., s. 83-84. 
26 Zob. decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2013, o 

utrzymaniu w mocy odmownej decyzji w sprawie wpisu do właściwego rejestru Kościoła 
Latającego Potwora Spaghetti, , nr DWRMNiE-WROOA-6725-2/12. 
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Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania wprost 
formułuje odpowiednie wytyczne, które dotyczą wszystkich działają-
cych na terenie RP kościołów i związków wyznaniowych27. Otóż 
wskazuje wprost, że gwarancjami obowiązującymi w stosunkach pań-
stwa z wszystkimi kościołami i związkami wyznaniowymi są przede 
wszystkim oddzielenie grup wyznaniowych od państwa oraz swoboda 
wypełniania przez nie funkcji religijnych. Nie bez powodu wskazuje 
się też równouprawnienie wszystkich kościołów i innych związków 
wyznaniowych, bez względu na formę uregulowania ich sytuacji 
prawnej28. 

Takie ujęcie jednoznacznie pokazuje, iż Polska to państwo 
świeckie nie protegujące określonej religii w systemie prawnym29. 

Autonomia wspólnot wyznaniowych ma również odzwier-
ciedlenie respektowaniu przez państwo praw jednostki, gdyż to 
człowiek jest beneficjentem prawa do wyznawania określonej reli-
gii. Co za tym idzie dotyczy to zarówno wolności myśli, sumienia i 
wyznania jak i wielu innych związanych z religią praw. Ponadto 
wskazuje się, że aparat państwowy nie może ingerować w struktu-
ry organizacyjne grup wyznaniowych, czyli m. in. w kwestiach de-
cydowania o ich składzie, werbowaniu czy wykluczaniu swoich 
członków, decyzjach personalnych dotyczących obsadzania stano-
wisk kościelnych. Jednak nie należy zapominać o tym, że wszystkie 
grupy wyznaniowe funkcjonują wyłącznie w oparciu o własne 
przepisy. Dlatego też autonomii w tym przypadku nie należy poj-
mować jako brak podporządkowania przepisom powszechnym. 
Przykładem takiej sytuacji są choćby regulacje dotyczące porządku 
publicznego, które są skuteczne erga omnes30. 

  
 
 

                                                 
27 Należy pamiętać, iż dotyczy to zarówno tych grup religijnych, które dzia-

łają poza właściwym rejestrem, jak i tych, które mają swoją sytuację uregulowaną 
prawnie. 

28 Patrz art. 9 ust. 2 GwWolSU. 
29 Art. 10 ust. 1 GwWolSU. 
30 Za A. Wiśniewski [w:] red. R. Wieruszyński, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-

Bryzik, Prawne granice wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2012, s. 254-255. 
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4. Prawno - karne aspekty wyznaniowe. 
Regulacja prawa w związku z gwarancjami wolności sumienia i 

wyznania nie jest obca również dla nauki prawa karnego, które rów-
nież dość mocno koresponduje z wyznaniowymi elementami praw-
nymi. W perspektywie ogółu rozważań oddających specyfikę oma-
wianego tematu, prawo karne określa konsekwencje jakie grożą za 
bezprawne ingerowanie w tę delikatną sferę życia ludzkiego. Prawo 
karne wprost wskazuje określone przestępstwa ,,przeciwko świato-
poglądowi religijnemu” i penalizuje je w odpowiedni sposób. 

Wzmiankowanie o przestępstwach odnoszących się do wol-
ności sumienia i wyznania (nota bene nazwany został tak dział XXIV 
kodeksu karnego) zawiera się w art. 194 do 196 kodeksu karnego 
(zwanego w dalszej części k.k.). Powstanie odrębnego działu sku-
pionego ściśle na tych elementarnych prawach pokazuje ich rangę i 
wskazuje jako podstawowe dobra prawne. Dodatkowo wzmacnia 
ją hierarchiczne przesunięcie w aktualnym kodeksie tego działu do 
przodu w strukturze części szczególnej (w poprzednim kodeksie 
dział XXVIII)31.  

Najprościej rzecz ujmując przestępstwa związane z naruszeniem 
swobodnego dysponowania własnymi przekonaniami ograniczają się 
właściwie do kilku zwrotów rozpoczynających poszczególne artykuły 
k.k., tj. ,,Kto ogranicza człowieka...”, ,,Kto złośliwie przeszkadza...”, 
,,Kto obraża uczucia religijne innych osób...”32. Kondensując wskazane 
                                                 

31 M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w Kodeksie 
karnym z 1997 roku, Lublin 2005, s. 66. 

32 Dział XXIV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., kodeks karny, Dz. U. z 1997, Nr 
88, poz. 553 ze zm. w następującym brzmieniu: 

,,Art. 194. Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na 
jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.; 

Art. 195. § 1. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego 
kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom 
lub obrzędom żałobnym.; 

Art. 196. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przed-
miot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów 
religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2”. 
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zwroty jeszcze bardziej, zauważamy, iż słowami oddającymi sedno są 
dla całego działu w zasadzie trzy, czyli ograniczanie, przeszkadzanie 
oraz obrażanie.  

Odnosząc się w kolejności chronologicznej (w zasadzie jedy-
nie sygnalizacyjnie) do pierwszego z przestępstw, widać ograni-
czenie jednej osoby przez drugą w jej prawach, związanych z kwe-
stiami wyznania. Jako przedmiot ochrony prawnej wskazuje się 
prawo do zachowania określonego światopoglądu religijnego. Jest 
to swoboda, polegająca na dokonaniu wyboru co do wyznawania 
określonej religii lub zrezygnowania z zapatrywań na temat wiary, 
bez jakiegokolwiek nacisku33. Przez pryzmat struktury tego prawa 
wyróżnić można zatem to, że dana osoba może być związana z da-
ną religią lub być nie związana z żadną, a mimo to jest zrównana w 
przysługujących jej możliwościach. Widzimy w tym miejscu kore-
lację tego konkretnego przepisu z tym, który jest zawarty w Gw-
WolSU34. 

Ze względu na okoliczności urzeczywistniania relacji sumie-
nia i wyznania jako pewnych wyznaczników wprowadzania do 
obiegu nowych przepisów zostało wspomniane, że są to atrybuty 
dotyczące bardzo wrażliwej sfery ludzkiej. W prawie karnym za-
chowania związane z obrazą tych uczuć są pod szczególną ochro-
ną, gdyż przestępstwo zostało poddane szczególnej analizie. 
Świadczy o tym znalezienie wytłumaczenia dla słów ,,obrażać” 
oraz ,,znieważać”. Pomimo ich bliskoznaczności, niezwykle istot-
nym, jak się okazuje jest ich rozgraniczenie. Konkretniej rzecz uj-
mując w odniesieniu do całokształtu tego czynu słowo 
,,znieważając” odnosi się do czynności wykonawczej, zaś ,,obraża” 
do skutku35. Uczucia religijne stanowią najważniejszy element 
układanki pod nazwą ,,wolność religijna”, który zawiera się nie 

                                                 
33 Szerz. na ten temat W. Wróbel, Komentarz do art. 194 kodeksu karnego [w:] 

red. A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., 
Kraków 2006, taki pogląd również wyraża H. Szewczyk, Ochrona ..., s. 621-622 

34 Por. art. 1 ust. 1 i 3 GwWolSU. 
35 Szerz. na ten temat Uchwała SN z dnia 29 października 2012 r., I KZP 

12/12, LEX nr 1224752, Biul.SN 2012/10/16. 
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tylko w polskich aktach prawnych, ale też europejskich36. Umiej-
scowienie problematyki w tak wielu przepisach, orzecznictwie i 
wypowiedziach prawniczych, świadczy o faktycznym zagadnieniu 
jakie ma miejsce w związku z sumieniem i religią.  

Prawno - karne ramy związane z sumieniem i wyznaniem poka-
zują, że te wartości nie są wprowadzone jedynie po to, aby współgrały 
z prawem wspólnotowym, czy innymi międzynarodowymi standar-
dami, lecz po to, aby przestrzec określone grupy społeczne przed agre-
sywnymi zachowaniami wymierzonymi w dany światopogląd. 
Owszem zrozumiałe jest to, iż proces dowodzenia pokrzywdzenia w 
tych przypadkach jest niesamowicie utrudniony. Świadczy o tym cho-
ciażby to, że pokrzywdzony musi udowodnić swoje przekonania oraz 
wskazać w jaki sposób nastąpiła ingerencja w nie. Pomimo trudności 
nie jest to jednakże proces niemożliwy, dlatego zapewne powstały wła-
śnie odrębne przepisy w k.k., mające w tym pomóc.  

 
Podsumowanie 
Tworzenie przepisów prawnych to bardzo karkołomny i długo-

trwały proces. Ma to związek z tym, iż ustawodawca musi tak dobierać 
każdą normę, aby była ona zgodna nie tylko z zamierzeniem tego kon-
kretnego aktu prawnego, który tworzy, ale również korespondowała z 
innymi już funkcjonującymi. Nadrzędne jest jednak stworzenie przepi-
sów w taki sposób, aby były zgodne z Konstytucją, a tym samym nie 
dawały, kolokwialnie rzecz ujmując ,,pożywki” Trybunałowi Konsty-
tucyjnemu. Toteż staranność i skrupulatność w takim procesie jest jak 
najbardziej wskazana. 

Innymi wyzwaniami dla twórcy ustawy są powszechnie poja-
wiające się problemy i ich intensywność. Ma to jak wiadome swoje 
podstawy w społeczeństwie i dotyczy, najogólniej rzecz ujmując 
wszystkich ludzi. Wobec powyższego, podczas procesu zmierzającego 
do wydania określonego aktu prawnego niezbędnym jest zwrócenie 
uwagi na prawa jakie dotyczą jednostki. A ta ma dwojako zagwaran-

                                                 
36 Por. m. in. art. 9 EKPC; art. 10 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 

dnia 14 grudnia 2007 r., Dz. U. UE. C. z 2007, Nr 303, poz. 1 ze zm.; art. 18 Mię-
dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w 
Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. U. z 1977, Nr 38, poz. 167. 
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towane prawa, po pierwsze poprzez akty prawa wewnętrznego, a po 
drugie poprzez prawo międzynarodowe. W rzeczywistości oznacza to 
nic innego, jak ochronę podstawowych praw i wolności w szerokim 
aspekcie, gdyż te systemy prawne muszą ze sobą korespondować. 
Związane jest to z coraz bardziej rozprzestrzeniającym się procesem 
globalizacji37. 

Wśród praw przyznanych jednostce są zarówno wolność sumie-
nia jak i wyznania (również korespondujące ze sobą, o czym wcze-
śniej), co oznacza, iż zajmują one tym samym swoje miejsce w schema-
cie legislacyjnym. Miejsce to jest na pewno znaczące, gdyż bez posza-
nowania tak fundamentalnych wartości, nie da się wprowadzić okre-
ślonego aktu prawnego w życie. Podążając sformułowaną w ten spo-
sób myślą, należy stwierdzić, że skoro pewna czynność nie może się 
obejść bez respektowania określonych wartości, oznacza to nic innego 
jak autorytet wartości dla danego procesu38. Tym samym odnosząc się 
bezpośrednio do analizowanej problematyki, wypadałoby stwierdzić, 
iż wartości takie jak sumienie i wyznanie stanowią pewnego rodzaju 
autorytety w procesie budowy określonych aktów prawnych. Świad-
czy o tym m. in. to, że dana ustawa musi być zgodna z Konstytucją, a ta 
w swoich przepisach jasno wskazuje poszanowanie wolności sumienia 
i wyznania. Ponadto każda nowa norma winna być zgodna z innymi 
ustawami i aktami powszechnie obowiązującymi dla swej skuteczno-
ści, a wśród nich znajduje się chociażby ustawa bezpośrednio gwaran-
tująca wolność sumienia i wyznania.  

Konkludując, godzi się zauważyć, że całokształt procesów zmie-
rzających do wprowadzeni nowych aktów prawnych w machinę sys-
temu danego państwa jest uzależniony od wielu czynników. Każdy z 
tych czynników śmiało może nosić rangę autorytetu, gdyż każdy z nich 
wpływa bezpośrednio lub pośrednio na takie zabiegi legislacyjne. Jest 
to nieodzowne, gdyż dla uformowania danego tekstu, stanowiącego w 

                                                 
37 Szerz. na temat praw człowieka i obywatela A. Bałaban..., s. 140 i nast. 
38 Por. z definicją autorytetu, kluczowe znaczenie ma stwierdzenie ,,... po-

wszechnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie...”. 
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późniejszym czasie prawo, niezbędna jest precyzja, poprawność oraz 
jasność39. 

 
Streszczenie 
Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie znaczenia takich 

wartości jak wolność sumienia i wyznania dla procesu tworzenia 
prawa. Ukazuje rolę tych czynników w polskim procesie legislacyj-
nym, przede wszystkim ich konstytucyjne miejsce. Wiąże się to z 
tym, iż Konstytucja jest hierarchicznie priorytetowym aktem nor-
matywnym. Na potrzeby artykułu krótko omówione zostały usta-
wy i orzecznictwo w kontekście relacji prawnych gwarancji wolno-
ści sumienia i wyznania z całym systemem prawnym. Temat uka-
zano na przykładzie zarówno wewnętrznych regulacji prawnych, 
jak i międzynarodowych standardów i wytycznych. 

 
Summary 
This study aims to show the importance of such values as free-

dom of conscience and religion for law-making process. Distributed 
role of these factors in the Polish legislative process, especially their 
constitutional place. This is due to the fact that the Constitution is a hi-
erarchical priority normative act. For the purposes of the article briefly 
discusses the law and case law in the context of the relationship legal 
guarantees of freedom of conscience and religion with the entire legal 
system. This process shown on the example internal regulations and 
international standards and guidelines. 
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Konrad Kozioł (KUL) 
 

Instytucja prokuratury w Konstytucji RP? 
 
Wstęp 
W doktrynie można wykreować i uzasadnić wiele modeli 

ustrojowych prokuratury. Jednakże zauważyć należy, że pozycję 
wyznacza prokuraturze katalog konkretnych zadań, które są na-
kładane przez państwo na tą instytucję. Rozstrzygnięcie kwestii, 
czy prokuratura będzie w pełnym tego słowa znaczeniu organem 
ścigania, czy organem nadzorującym organy ścigania, czy też bę-
dzie pełniła tylko funkcję oskarżyciela publicznego, ma ważne zna-
czenie dla jej pozycji ustrojowej. Nie budzi wątpliwości, że każde z 
tych rozwiązań jest ustrojowo możliwe do zaakceptowania. Cha-
rakter i znaczenie zadań państwowych, które sprawuje lub powin-
na sprawować prokuratura, powinny wyznaczać tej instytucji na-
leżne jej miejsce w systemie organów władzy państwowej. Prawi-
dłowo określone zadania powinny określać zarówno ustrojowe 
usytuowanie prokuratury, jej strukturę i organizację wewnętrzną, 
relacje w stosunku do innych organów oraz jak się wydaję jej nie-
zbędną konstytucjonalizację1.  

 
1. Brak uregulowania instytucji prokuratury w Konstytucji RP 
Pominięcie prokuratury w Konstytucji RP z 1997 r. nie ma 

żadnego racjonalnego uzasadnienia tym bardziej, że rangę orga-
nów konstytucyjnych uzyskało wiele nowych podmiotów pań-
stwowych, których doniosłość w państwie prawa jest o wiele niż-
sza. Sytuacja ta jest następstwem braku pomysłu czy przejrzystej 
koncepcji umiejscowienia prokuratury w strukturze organów pań-
stwa. Uregulowanie konstytucyjne ma istotne znaczenie jeśli cho-
dzi o niezależność prokuratorów. Daje bowiem mniejszą możli-

                                                 
1 S. J. Jaworski, Rozważania na temat modelu prokuratury, „Prokuratura i Pra-

wo” 2005, nr 5, s. 8-9. 
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wość dość częstego zmieniania kluczowych przepisów regulują-
cych funkcjonowanie instytucji i całej grupy zawodowej2. 

Bardzo liczne są w Europie Zachodniej konstytucje, które zawie-
rają postanowienia dotyczące prokuratury. Już w XIX wieku, Konsty-
tucja belgijska z 7 lutego 1883 roku, która wielokrotnie poddawana była 
nowelizacji ustaliła, że Król mianuje i odwołuje prokuratorów przy 
sądach i trybunałach. Również podobne rozwiązanie ma miejsce w 
przypadku Konstytucji włoskiej z 27 grudnia 1947 r., która reguluje 
prokuraturę w rozdziale o sądownictwie, podkreślając jej niezależność i 
zadanie ścigania karnego. Konstytucja grecka z 1975 r. zawiera posta-
nowienia dotyczące pozycji prokuratury w artykułach, które są po-
święcone władzy sądowej. Konstytucja portugalska z 2 kwietnia 1976 r. 
cały rozdział IV poświęca prokuraturze, która posiada prawo do „re-
prezentowania państwa, wykonywania czynności publicznych, obrony 
legalności demokratycznych oraz interesów określonych przez prawo”. 
W Konstytucji hiszpańskiej z 27 grudnia 1978 r., o prokuraturze mowa 
jest w artykułach od 124 do 1273. Prokuraturę znajdziemy także w kon-
stytucjach Macedonii, Bułgarii, Słowenii, Węgier, Litwy, Łotwy Chor-
wacji, Słowacji, Czech, Rumunii, Ukrainy, Cypru, Andory, Szwecji i 
Turcji4.. 

Konstytucja nie zawiera bezpośrednich postanowień, które okre-
ślają prawny model prokuratury i jej pozycję w strukturze ustrojowej 
państwa. Wskazania takie nie wynikają również z wiążących Polskę 
aktów prawa międzynarodowego publicznego. Na podstawie treści 
zalecenia Rady Europy, nie ma znaczenia i praktycznej różnicy, czy 
prokuratura jest niezależna od rządu, czy też stanowi jego część lub jest 
mu podległa. Istotne są wymagania, które muszą być spełnione w 
przypadku każdego z tych rozwiązań. W państwach, gdzie prokuratu-
ra jest niezależna od rządu, państwo powinno podejmować skuteczne 
kroki w celu zagwarantowania prawnego ustanowienia charakteru 
oraz zakresu niezależności prokuratury. W sytuacji, gdy prokuratura 
                                                 

2 K. Parulski, Prokuratura jutra, http://www.zielona-
gora.po.gov.pl/index.php?id=26, 16.01.2013. 

3 J. Toman, Konstytucyjna i ustawowa pozycja prokuratury w państwach – człon-
kach Rady Europy, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 5, s. 10. 

4 A. Siemaszko, M. Jankowski, M. Wojtaszek, Usytuowanie prokuratury w wy-
branych krajach, „Prokurator” 2000, nr 2, s. 13. 
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stanowi część rządu lub jest mu podległa, państwo powinno podej-
mować skuteczne kroki w celu zagwarantowania prawnego ustano-
wienia natury i zakresu władzy, jaką rząd posiada nad prokuraturą; 
korzystania przez rząd ze swojej władzy w przejrzysty sposób, zgodny 
z traktatami międzynarodowymi, ustawodawstwem i ogólnymi zasa-
dami prawnymi; udzielania instrukcji na piśmie i publikowania ich w 
odpowiedni sposób w przypadkach instrukcji natury ogólnej; zapew-
nienia odpowiedniej gwarancji poszanowania zasad przejrzystości i 
równości zgodnie z prawem narodowym, w przypadkach instrukcji 
dotyczących poszczególnej sprawy, gdy rząd ma taki obowiązek; po-
zostawienia wolności prokuratorom do przedkładania w sądzie wszel-
kich prawnych argumentów według własnego wyboru, nawet jeżeli 
mają obowiązek wyrażenia na piśmie otrzymanych instrukcji; zakazu z 
zasady przekazywania instrukcji co do zaniechania ścigania, a w przy-
padkach, gdy taki zakaz nie istnieje, zarezerwowanie instrukcji dla wy-
jątkowych sytuacji, z zapewnieniem ich odpowiedniej kontroli i przej-
rzystości5. 

 
2. Jaka prokuratura? 
Dla pełnej analizy omawianej problematyki za kluczowe 

uznać należy znalezienie odpowiedzi na postawione pytania: jaka 
ma być prokuratura i czym powinna być prokuratura? Nie powin-
no rozpatrywać się tego zagadnienia na płaszczyźnie niezależności 
prokuratury przez dążenia do jej wzmocnienia. Można uznać, że 
problemem nie jest pojęcie niezależności prokuratury, tylko nieza-
leżność prokuratora6. Pomiędzy niezależnością ustrojową prokura-
tury, jaką stwarza jej pozycja Prokuratora Generalnego, a niezależ-
nością prokuratora w spełnianiu jego powinności nie istnieje zwią-
zek bezpośredni, a nawet nie musi istnieć nawet pośredni, ponie-
waż wszystkie przepisy prawne regulujące działalność prokuratury 
przyznają określone kompetencje nie prokuraturze, a samym pro-

                                                 
5 Zalecenie Rady Europy, REC (2000) 19 z dnia 6 października 2000 r., doty-

czące roli prokuratury w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych, opubl. 
w „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 1, s. 129. 

6 A. Gaberle, O nowy kształt prokuratury w Polsce, „Państwo i Prawo” 2007, nr 
8, s. 9. 
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kuratorom. Zatem czy można pokusić się o wniosek, że organem 
państwowym być może nie jest prokuratura, lecz prokurator?7 

Prokurator może być przy wykonywaniu swoich obowiąz-
ków w odpowiednim stopniu niezależny, gdy zostaną ustalone 
odpowiednie mechanizmy i gwarancje prawne, podobnie jak nieza-
leżny jest sędzia. Minister Sprawiedliwości, jako co do zasady re-
prezentant większości parlamentarnej, może znacząco wpływać na 
kształt ustroju sądownictwa. Dysponuje on instrumentami pozwa-
lającymi hamować lub przyspieszać karierę zawodową sędziów 
oraz dyscyplinować ich. Sędzia ma poza tym nad sobą prezesa są-
du, będącego urzędnikiem działającym z namaszczenia ministra, 
słuchającego jego wskazań oraz sztab ministerialnych i prezesow-
skich wizytatorów. Nie świadczy to jednak o uzależnieniu sędziów 
od władzy wykonawczej8. 

Pojęcie niezależności prokuratury należy zatem traktować 
wyłącznie tylko jako postulat i zarazem konieczność ustanowienia 
odpowiednich mechanizmów oraz instrumentów prawnych nieza-
leżności prokuratora, przy wykonywaniu obowiązków i czynności 
z obszaru ścigania karnego i czynności z zakresu wymiaru spra-
wiedliwości. Natomiast pozycja Prokuratora Generalnego i usytu-
owanie prokuratury w systemie organów państwowych powinny 
zależeć wyłącznie od przyjętej koncepcji prokuratury9. 

 
3. Postulaty uregulowania prokuratury 
Zgodnie z art. 1 ustawy o prokuraturze, prokuratura jest or-

ganem ochrony prawnej. Do zadeklarowania tego w ustawie być 
może skłoniła prawodawcę opinia, która została wyrażona w pro-
jekcie nowelizacji, że takie stanowisko miał wyrazić Trybunał Kon-
stytucyjny w swoim orzeczeniu. Jednakże Trybunał takiego zagad-
nienia prawnego w przywołanym orzeczeniu nie rozważał wprost 
czy pośrednio, a tylko w jednym zdaniu w uzasadnieniu stwier-

                                                 
7 H. Zięba-Załucka, Instytucja prokuratury w Polsce, Warszawa 2003, s. 88. 
8 A. Gaberle, O nowy kształt…, s. 9. 
9 S. Waltoś, Prokuratura - jej miejsce wśród organów władzy, struktura i funkcje, 

„Państwo i Prawo” 2002, nr 4, s. 8. 
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dził, że prokuratura jest organem ochrony prawa, nie wskazując 
jednak, w jakim kontekście charakteryzuje jej naturę10. 

Część przedstawicieli doktryny uważa, że usytuowanie proku-
ratury pod względem rodzajowym jako organu ochrony prawa jest 
mocno dyskusyjne, ponieważ w świetle ustawy zasadniczej, samo-
dzielnym organem ochrony prawa prokuratura nie jest. W rozdziale 
IX Konstytucji nie ustanowiono zamkniętego katalogu organów kon-
troli państwowej i ochrony prawa. Są to jednak takie organy kontroli 
państwowej i ochrony prawa, które zostały przez Konstytucję wyod-
rębnione poza system władzy w państwie, przyznając im przez to 
pozycję niezależną od organów władzy, jednocześnie poddając jedy-
nie mechanizmom równoważenia wpływów. Żaden z organów 
ochrony prawa o randze nadanej mu przez Konstytucję w rozdziale 
IX nie jest organem władzy w rozumieniu art. 10 Konstytucji11. Orga-
ny te posiadają tylko zakres władztwa potrzebnego do sprawowania 
funkcji ochronnej i kontrolnej, czyli głównie o charakterze zabezpie-
czającym dla systemu władzy w państwie sprawowanej na podstawie 
prawa. Mało trafny zatem byłby wniosek, że ustawa zasadnicza zaka-
zuje tworzenia innych organów kontroli państwowej i ochrony pra-
wa. Konstytucja nie przewiduje jednak przyznania im takiej pozycji i 
niezależności ustrojowej. Stwierdzenie, że prokuratura nie jest orga-
nem ochrony prawa, co nie kwalifikowałoby jej podobnie jak Najwyż-
szą Izbę Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich czy Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji do umieszczenia w Konstytucji w rozdziale IX 
byłoby jednak błędne. Jeżeli zatem prokuratura uważana jest jako or-
gan ochrony prawa czy nazywana jest organem ochrony prawnej, to 
jest ona organem, który funkcjonuje na gruncie konstytucyjnym we-
wnątrz systemu władzy w państwie, a nie w sposób niezależny12. 

Konstytucja niekoniecznie musi zawierać unormowania do-
tyczące prokuratury. W tej kwestii kompetencje do decydowania 
można przekazać zwykłemu ustawodawcy. Nie jest jednak słusz-
                                                 

10 Wyrok TK z 6 marca 2007 r. SK 54/06 (OTK nr 3A/2007, poz. 23). 
11 Mowa tu o trójpodziale władz, gdzie władzę ustawodawczą sprawuje 

Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent RP i Rada Ministrów, a władzę 
sądownicza sądy i trybunały. 

12 D. Wysocki, Nowe usytuowanie prokuratury w systemie organów państwowych, 
„Państwo i Prawo” 2010, nr 5, s. 11. 
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nym stanowisko, że nie regulując usytuowania prokuratury w sys-
temie organów państwowych, nasza obecna ustawa zasadnicza 
pozostawia całkowitą dowolność decydowania ustawodawcy 
zwykłemu. Jeżeli w danej materii Konstytucja nie wypowiada się 
wprost, to jej interpretator powinien postępować zgodnie z zasadą, 
że brak pozytywnej wypowiedzi normatywnej należy ocenić nie 
tylko przez pryzmat owego braku, lecz w jego normatywnym oto-
czeniu, który stanowi określony kontekst interpretacyjny. Do sys-
temu prawnego należą bowiem nie tylko takie normy, które zostały 
wyraźnie sformułowane, ale także te, których istnienie wynika z 
określonego związku z tymi pierwszymi.13 

Nie można również mówić, że brak prokuratury w Konstytu-
cji jest jedną z wad tego aktu i nie znajduje żadnego wytłumacze-
nia, z tego względu że rangę organów konstytucyjnych uzyskało 
kilka nowych podmiotów państwowych, których funkcje w pań-
stwie nie są pod żadnym względem bardziej doniosłe niż te, które 
są powierzone prokuraturze14. Okoliczność, że prokuratura nie 
znalazła miejsca w Konstytucji, można rozumieć jako nieprzyzna-
nie jej przez ustawę zasadniczą samodzielnej pozycji w polskim 
systemie organów władzy państwowej15. 

Milczenie Konstytucji w sprawie prokuratury należy w 
pierwszej kolejności rozpatrywać na tle regulacji zapisanych w tre-
ści ustawy zasadniczej. Władza prokuratorska nie została wymie-
niona jako odrębna wśród rodzajów władzy w art. 10 Konstytucji. 
Nie można jej w związku z tym za taką uznawać. Konstytucja nie 
wymienia również prokuratury jako jednego z przewidzianych 
organów władzy wykonawczej czy sądowniczej. Jednocześnie w 
rozdziale IX Konstytucja nie zalicza również prokuratury do kate-
gorii organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Stwierdzenie, 
że w Konstytucji nie przewidziano miejsca dla prokuratury nie jest 
jednak do końca prawdziwe. Obowiązująca ustawa zasadnicza 
przewiduje urząd Prokuratora Generalnego, wymieniając ten urząd 

                                                 
13 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 155. 
14 K. Parulski, Instytucja polskiej prokuratury i jej faktyczne usytuowanie ustrojo-

we, „Prokurator” 2008, nr 4, s. 8. 
15 Por. A. Gaberle, O nowy kształt…, s. 5. 
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wśród organów państwowych uprawnionych do wystąpienia z 
wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Nie można zatem w 
pełni uznać, że prawodawca konstytucyjny o prokuraturze zapo-
mniał. Zgodnie z wykładnią, na gruncie Konstytucji w państwie nie 
mógłby istnieć Prokurator Generalny bez prokuratury, gdyż byłoby 
to oczywiście niedorzeczne. Łatwiejszym jest, odwołując się do 
Konstytucji, stwierdzić, że milczenie na temat prokuratury i nie 
wypowiadanie się wprost na temat urzędu Prokuratora Generalne-
go, wskazuje, że prokuratura nie jest organem odrębnie usytuowa-
nym w określonej konstytucyjnie strukturze organów państwo-
wych. Gdyby prokuratura miała być potraktowana przez prawo-
dawcę konstytucyjnego jako organ odrębny, który usytuowany jest 
poza ośrodkiem władzy wykonawczej lub wykonawczej i sądow-
niczej, to koniecznie musiałaby zostać wymieniona osobno albo 
znaleźć się w rozdziale VIII, który nosiłby pewnie wtedy tytuł „Są-
dy, trybunały i prokuratura”. Jeżeli zatem władza prokuratorska w 
państwie nie stanowi władzy odrębnej, niezależnej od innych 
władz w rozumieniu art. 10 Konstytucji oraz prokuratura nie jest 
odrębnym organem władzy wykonawczej ani sądowniczej i rów-
nież nie jest odrębnym, usytuowanym niezależnie organem pań-
stwowym, określonym w rozdziale IX lub w innym rozdziale Kon-
stytucji to wynika z tego, że miejsce Prokuratora Generalnego i 
prokuratury jest ustrojowo powiązane z jednym z organów władzy 
wymienionej w art. 10, bowiem nie sposób rozważać organizacyjnej 
podległości prokuratury organom wymienionym w rozdziale IX 
Konstytucji16.  

Jedną z propozycji jest już wspominane umieszczenie przepi-
sów o prokuraturze w rozdziale VIII Konstytucji ze względu na 
charakter zadań prokuratury dotyczących czuwania nad ściganiem 
przestępstw, które ściśle powiązane są z działalnością sądów po-
wszechnych, głównie karnych, ale także cywilnych i rodzinnych, w 
zakresie inicjowania czy uczestniczenia w zainicjowanych przez 
inne podmioty postępowaniach przed tymi sądami w sprawach 
mających związek z postępowaniami karnymi i sądów wojskowych 
oraz Trybunału Stanu. Udział prokuratora w postępowaniach 

                                                 
16 D. Wysocki, Nowe usytuowanie prokuratury…, s. 13-14. 
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przed sądami: cywilnym, rodzinnym, gospodarczym oraz sądem 
ochrony konkurencji i konsumentów oraz przed sądami admini-
stracyjnymi ukształtowany został przez ustawodawcę zwykłego 
jako forma realizacji celu czy pewnego rodzaju misji, którą można 
najogólniej określić jako strzeżenie praworządności, lecz nie tylko 
w zakresie powiązanym z czuwaniem nad ściganiem przestępstw. 
Realizacją obu wspomnianych celów, czyli zarówno czuwaniu nad 
ściganiem przestępstw i strzeżeniu praworządności, służą zadania i 
kompetencje prokuratora, zwłaszcza Prokuratora Generalnego w 
postępowaniu przed Sądem Najwyższym, który został wyłączony 
na mocy ustawy zasadniczej z systemu sądów powszechnych. Re-
alizacji celu, jakim jest strzeżenie praworządności, służą także za-
dania i kompetencje, jakie posiada Prokurator Generalny w postę-
powaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Należy podkreślić, 
że kompetencja do inicjowania postępowania przed „sądem pra-
wa”, za jaki w polskim modelu sądownictwa konstytucyjnego 
uważany jest Trybunał Konstytucyjny, to jedyna konstytucyjna 
kompetencja Prokuratora Generalnego w obowiązującym stanie 
prawnym17.  

Nie ma uzasadnienia propozycja uznania, że w świetle Konsty-
tucji prokuratura może być organem usytuowanym pośrednio, mię-
dzy dwoma lub kilkoma organami, z których każdy z nich ma wobec 
niej pewien zakres kompetencji władczych. Wewnętrzne struktury 
poszczególnych organów nie posiadają pełnego uregulowania w 
Konstytucji, dlatego też wszelkie struktury pośrednie wymagałyby 
regulacji pozytywnej. Konstytucja nie zabrania związania prokuratu-
ry z innymi organami władzy, jednakże niezależnej jej pozycji w 
strukturze organów państwowych nie przewiduje18. 

Obecnie obowiązująca Konstytucja nie nadaje prokuraturze nie-
zależnej pozycji w systemie organów władzy państwowej. Dlatego 
właśnie tej władzy, przyznanej jej przez ustawę zwykłą prokuratura 
nie ma. Z drugiej strony władzy w państwie sprawować nie musi i nie 
powinna, ponieważ takiej pozycji prokuratury nie udałoby się do po-

                                                 
17 A. Stankowski, Propozycja unormowań prokuratury w Konstytucji RP, „Proku-

ratura i Prawo” 2009, nr 10, s. 8-9. 
18 D. Wysocki, Nowe usytuowanie prokuratury…, s. 13-14. 
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godzić z zasadami demokratycznego państwa prawnego19. Rzeczywi-
stą władzę prokuratorską w demokratycznym państwie prawnym 
powinien posiadać prokurator. Jednakże nie można mylić pojęcia 
„władza prokuratorska”, która oznacza w istocie zakres pewnych 
uprawnień prokuratora, pozostawiających mu określoną niezależność, 
objętych pewnym systemem gwarancji prawnych z tworzonym niepo-
trzebnie pojęciem „władza prokuratury”20. 

Po wielu debatach i rozważaniach ostatecznie więcej zwolen-
ników uzyskał postulat umieszczenia prokuratury w rozdziale IX 
Konstytucji – Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Posel-
ski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP przedstawiam poniżej 
w oryginalnej pisowni: 

Po art. 203 dodaje się podtytuł w brzmieniu: „Prokuratura”. 
Art. 201a. 1. Prokuratura jest organem ochrony prawej.  
2. Zadaniem prokuratury jest stanie na straży praworządno-

ści oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.  
Art. 201b. 1. Naczelnym organem prokuratury jest Prokurator 

Generalny. 
2. Prokurator Generalny powoływany jest przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej na 6 lat, spośród kandydatów przedstawionych 
przez Krajową Radę Sądownictwa oraz Krajową Radę Prokuratury. 

3. Prokurator Generalny, po zakończeniu kadencji, nie może być 
ponownie powołany na to stanowisko. 

4. Prokurator Generalny nie może należeć do partii politycznej, 
związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dają-
cej się pogodzić z godnością jego urzędu. 

5. Inne przypadki zakazu łączenia urzędu określa ustawa.  
Art. 201c. 1. Prokurator Generalny nie może być bez uprzedniej 

zgody sądu dyscyplinarnego pociągnięty do odpowiedzialności karnej 
ani pozbawiony wolności.  

2. Prokurator Generalny nie może być zatrzymany lub areszto-
wany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku popełnienia prze-

                                                 
19 Zob. R. Kmiecik: Prokuratura w „demokratycznym państwie prawnym”, „Pro-

kurator” 2000, nr 1, s. 16 
20 P. Winczorek, Minister sprawiedliwości i prokurator generalny: razem czy 

osobno, „Rzeczpospolita” z 24 IX 2009. 
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stępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia pra-
widłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powia-
damia się Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który może nakazać 
natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. 

Art. 201d. Zasady i tryb działania prokuratury, jej organizację, za-
sady powoływania i odwoływania Prokuratora Generalnego i prokura-
torów jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prawa i obowiązki 
prokuratorów określa ustawa.” 

Art. 201e. 1. Krajowa Rada Prokuratury stoi na straży niezależno-
ści prokuratorów21. 

W uzasadnieniu projektu w szczególności zaakcentowano, że 
Konstytucja jest aktem prawnym na którym opiera się ustrój pań-
stwa, a w konsekwencji cały system tworzonego przez to państwo 
prawa i jako taka powinna być dokumentem stabilnym. Stabilność 
Konstytucji nie może oznaczać stagnacji, a treść Konstytucji nie 
może być niezmienna i oderwana od rzeczywistości społeczno - 
prawnej. W takiej bowiem sytuacji Konstytucja, zamiast inspirować 
obywateli mogłaby stać się jedynie obciążeniem dla procesów spo-
łecznych. W literaturze polskiego prawa konstytucyjnego wielo-
krotnie podnoszona jest kwestia stabilności prawa. Dość często 
spotkać się można z twierdzeniami, które podkreślają, że jeśli pra-
wo zawiera treści pożądane przez społeczeństwo, to jego stabilność i 
pewność powinno stanowić bardzo dużą wartość. Należy pamiętać, 
że stabilność prawa jest wartością względną. Osoba, która negatyw-
nie ocenia obowiązujące prawo, często bywa zadeklarowanym prze-
ciwnikiem jego stabilności. Zauważyć należy, że stabilność prawa nie 
identyfikuje się z jego niezmiennością.  

Proponowane zmiany polegają na dodaniu w rozdziale IX 
Konstytucji RP nowego podtytułu, który reguluję pozycję, strukturę i 
zadania prokuratury. Proponowane zmiany polegają na wyznacze-
niu zadań prokuratury jako organu ochrony prawnej, określeniu 
funkcji, trybu powoływania i kadencji Prokuratora Generalnego, 
określeniu immunitetu Prokuratora Generalnego, delegacji do szcze-

                                                 
21 Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP, 

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/0/AE6D4427F5C96244C12577D1004F4092?O
penDocument, 16.01.2013. 
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gółowego uregulowania zasad i trybu działania prokuratury, jej 
organizacji, zasady powoływania, a także odwoływania Prokurato-
ra Generalnego i prokuratorów jednostek organizacyjnych proku-
ratury oraz praw i obowiązków prokuratorów w ustawie oraz kon-
stytucjonalizacji Krajowej Rady Prokuratury. 

W tym miejscu chciałbym zaprezentować opinię na temat po-
selskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP prof. Dariusza 
Dudka, konstytucjonalisty, który trafnie stwierdził, że projekt za-
wiera pożądane rozwiązanie, polegające na przywróceniu statusu 
konstytucyjnego instytucji prokuratury, słusznie zaliczonej do pio-
nu tzw. czwartej władzy, czyli organów kontroli państwowej i 
ochrony prawa, unormowanych w rozdziale IX Konstytucji, nada-
jąc jej nowy podtytuł, który reguluje pozycję, strukturę i zadania 
prokuratury. Od dawna wskazuje on na potrzebę konstytucyjnego 
określenia zadań prokuratury, funkcji, trybu powoływania i kaden-
cji oraz immunitetu Prokuratora Generalnego, a także Krajowej 
Rady Prokuratury, która powołana została w 2010 r na podstawie 
przepisów ustawowych. Za oczywiste uznać należy konieczność 
odesłania do ustawowego uregulowania zasad i trybu działania 
prokuratury, jej organizacji, zasad powoływania i odwoływania 
Prokuratora Generalnego i prokuratorów jednostek organizacyj-
nych prokuratury, a także praw i obowiązków prokuratorów. 

 
Zakończenie 
Brak poświęcenia przez Konstytucję swojej uwagi pozycji i roli 

prokuratury można odczytywać jako pewnego rodzaju aprobatę dla 
takiego stanu rzeczy. Wydaje się, że takie było zamierzenie „potrakto-
wania” prokuratury w czasie tworzenia Konstytucji i właśnie temu 
stanowi odpowiada obecny brak przepisów konstytucyjnych dotyczą-
cych tej instytucji. Jednakże nie oznacza to, że brak w ustawie zasadni-
czej uregulowania, które pozostaje bezpośrednio w kręgu zaintereso-
wania prokuratury, było równoznaczne z wyrażeniem zgody na do-
wolne normowanie prokuratury przez ustawodawcę. Inną kwestią 
dotyczącą wprowadzenia proponowanych zmian jest problem nad-
miernie „usztywnionej” Konstytucji. Z jednej strony w takiej formie 
może ona utrzymywać stan niepożądany i nieadekwatny do zmienia-
jących się warunków, ponieważ taka konstrukcja może doprowadzić 
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do konfliktu pomiędzy istniejącym stanem faktycznym, a obowiązują-
cym stanem prawnym, co zauważyli w przeszłości sami twórcy usta-
wy zasadniczej. Z drugiej strony nazbyt uproszczona procedura zmia-
ny Konstytucji mogłaby tworzyć pokusę dostosowywania jej przepi-
sów zgodnie z preferencjami politycznymi osób sprawujących władzę 
w danym czasie. Być może odpowiednim rozwiązaniem byłoby 
wprowadzenie obowiązku dokonywania cyklicznej oceny aktualności 
rozwiązań konstytucyjnych. 

 
Streszczenie 
Charakter i znaczenie zadań państwowych, które sprawuje 

lub powinna sprawować prokuratura, powinny wyznaczać tej in-
stytucji należne jej miejsce w systemie organów władzy państwo-
wej. Prawidłowo określone zadania powinny określać zarówno 
ustrojowe usytuowanie prokuratury, jej strukturę i organizację 
wewnętrzną, relacje w stosunku do innych organów oraz jak się 
wydaję umieszczenie jej w Konstytucji RP. 

 
Summary 
The nature and importance of state’s tasks, which engaged in 

or shall engaged in the prosecutor’s office, should set this institu-
tion rightful place in the system of state power. Properly defined 
tasks should specify both the location of the prosecutor’s office po-
litical system, its structure and internal organization, the relation-
ship in relation to other authorities and regulation in the Constitu-
tion.  
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Ewa Kopeć (KUL) 

 
Autorytet sądowego kuratora społecznego 

 
 „Kurator to sługa ludzkości. Tej ludzkości,  

 która cierpi sama i przez swoje błędy  
 powodujące cierpienie innych.  

Tę właśnie nieszczęśliwą ludzkość –  
nieszczęśliwą i unieszczęśliwiającą,  

zmienia i ratuje uświadomiony kurator” 
 Viscount Samuel 

 
Wprowadzenie 
Z natury swej człowiek potrzebuje autorytetu, określonego 

wzorca zachowań i postępowania. Potrzebuje go dziecko, człowiek 
młody, osoba w pełni wieku, nawet i starzec. Jest on potrzebny lu-
dziom wszelkich profesji. Zapewne najbardziej poszukują go ludzie 
młodzi w okresie, kiedy szukają wzorów dla swojego dorosłego 
życia1. Źródłem autorytetu są zazwyczaj rodzice, nauczyciele, oso-
by duchowne, postaci literackie, filmowe, znane i cenione osobo-
wości, ale też i inne osoby, znajdujące się blisko nas, które z racji 
wykonywanej pracy społecznego zaufania, powinny wykazać się 
autorytetem. Do takich zawodów niewątpliwie należy kurator są-
dowy, zwłaszcza społeczny, który z uwagi na to, że nie jest pod-
dawany określonym procedurom rekrutacyjnym, powinien posia-
dać wyróżniającą się osobowość z wyszczególnieniem zasad etycz-
nych, moralnych, kulturalnych, powinien posiadać odpowiednią 
wiedzę, doświadczenie i umiejętności oraz nieposzlakowaną opi-
nię. Z racji tego, że współczesne społeczeństwo polskie boryka się z 
wieloma problemami, głównie z bezrobociem, ubóstwem, emigra-
cjami, dodatkowo stale wzrasta skala rozmaitych uzależnień u lu-
dzi w różnym wieku, zwłaszcza alkoholizm i narkomania, instytu-
cja kurateli systematycznie się rozwija. Czynności kuratora skiero-
wane są głównie do nieletnich oraz rodzin, które są zagrożone 

                                                 
1 J. Zimny. Współczesny model autorytetu. Rużomberok 2006 s. 7. 
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utratą pełnienia swoich funkcji wychowawczych wobec swoich 
małoletnich dzieci.  

Powstanie instytucji nadzoru kuratorskiego wiąże się z po-
wstaniem i rozwojem sądownictwa dla nieletnich, który przypada 
na koniec XIX wieku. Pierwsze formy kurateli sądowej zaczęły się 
w tym czasie kształtować w Stanach Zjednoczonych i w Anglii. 
Wyodrębniły się wówczas jako samodzielne i autonomiczne insty-
tucje pomocowo-interwencyjne. Zmiany, jakie zaszły w praktyce i 
prawie obu krajów, w istotny sposób wpłynęły na inne. Na prze-
strzeni lat powstał tzw. „model społeczno-zawodowy" pracy po-
mocowej, który obecnie funkcjonuje również w naszym kraju. 
Opiera się on na kadrze kuratorów zawodowych oraz pracujących 
pod ich opieką kuratorów społecznych, zatrudnionych przy Sądach 
Rejonowych. Na gruncie polskim nadzór kuratorski polega między 
innymi na indywidualnym oddziaływaniu wychowawczym na 
nieletniego. Stanowi to formę stałej ingerencji władzy sądowej w 
wychowanie nieletniego2. Zadaniem instytucji kuratora sądowego 
jest zrozumienie sytuacji społecznej podopiecznych, ich sposobu 
odczuwania, a następnie podjęcie działań interwencyjnych i 
ochronnych w zakresie zdiagnozowanych form niedostosowania 
społecznego3. Kurator społeczny - pełni funkcję społeczną i współ-
pracuje z kuratorem zawodowym, nie jest pracownikiem sądu, stąd 
podejmując swoje działania kieruje się zwykle zamiarem udzielenia 
potrzebnej pomocy, wsparcia, motywuje nadzorowanych do pracy 
nad sobą i poprawy swojej trudnej sytuacji życiowej.  

W przypadku nadzorów nad nieletnimi, szersza refleksja nad 
przyczynami powodującymi orzeczenia sądowe, gdzie sędzia 
przyznaje nadzór kuratora sprawia, że należałoby podjąć analizę 
kluczowych problemów społecznych, na podstawie której wnio-
skuje się, że istnieje wielka konieczność powrotu do wychowania 
dzieci i młodzieży według modelu „w granicach i zgodnie z nor-
mami”, to znaczy takiego modelu edukacji, w którym „przy za-
chowaniu podmiotowości dziecka, będzie on wiedział, iż ma do 

                                                 
2 B. Sarnacka. Rola kuratora sądowego w pracy z rodziną. W: Wybrane zagadnienia 

pedagogiki rodziny. Red. A. Błasiak, E. Dybowska. Kraków 2010 s. 334. 
3 M. Kalinowski. Vademecum rodzinnego kuratora sądowego. Warszawa 1984 s. 36-37. 
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czynienia z mistrzem, od którego może nauczyć się wiele w wiel-
kiej sztuce życia”. Współczesne społeczeństwo wygenerowało wi-
doczną zmianę w podejściu do tego, co jeszcze dwie dekady temu 
uznawano za normę i tego, co określano jako patologiczne (dewia-
cyjne). Gdyby sięgnąć np. do klasyki literatury na temat narkoma-
nii z lat 70 i 80 XX wieku (Cz. Cekiera, K. Frieske, B. Hołyst, R. Mer-
ton), szybko można zauważyć stanowisko jej twórców, według któ-
rych każde używanie narkotyków (pomińmy tu przyczyny) uzna-
wano za zachowanie dewiacyjne, z towarzyszącym temu nazna-
czeniem, nierzadko wykluczeniem i licznymi reperkusjami. Tym-
czasem w 2013 roku przez wielu Polaków używanie niektórych 
narkotyków jest niczym innym, jak „zachowaniem mniej szkodli-
wym niż picie alkoholu”, „prawem człowieka o decydowaniu o 
sobie”, co jest wspierane dodatkowo marszami na rzecz legalizacji 
marihuany oraz ekscentrycznymi sposobami zachowania. Należy 
przy tym zwrócić dodatkowo uwagę na wygląd wielu młodych 
ludzi, sfeminizowanych młodzieńców, zmaskulinizowane dziew-
częta, na brzydotę, której nadano nazwę „super moda”. I nic chodzi 
tu wcale o jednolite mundurki i wyprasowane spodnie, czy gładkie 
fryzurki, lecz o coś, co jest standardem kultury oraz zapomnianym 
pięknym słowem: „stosownością co do czasu i miejsca”4. 

Inne zagrożenia, dotyczące współczesnych polskich rodzin, 
należy łączyć z procesami transformacji społeczno-politycznej prze-
łomu XX i XXI wieku i globalizacji. Niewątpliwie procesy te zmie-
niają charakter codziennych ludzkich doświadczeń, przekształcają 
też w pewnym sensie życie osobiste człowieka, świadomość spo-
łeczną, związki z innymi ludźmi, stosunek do pracy i rodziny. No-
we technologie informacyjne, globalna migracja oraz media o cha-
rakterze międzynarodowym, umożliwiają różne formy komunika-
cji międzyludzkiej, wymianę międzykulturową, co z jednej strony 
należy oceniać pozytywnie, ale z drugiej strony rozprzestrzenianie 
różnych wzorów kultury zachodu wpływa na dewaluację tradycyj-
nych wartości życia rodzinnego i obniżanie autorytetu rodziny. 
Oprócz powyżej wspomnianych zmian i przeobrażeń w kontekście 
globalizacji, obserwuje się takie przykre zjawisk jak: ubożenie jed-

                                                 
4 M. Jędrzejko. Pigmalion i aureola. Warszawa 2013 s. 18. 
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nostek, rodzin i grup społecznych, bezrobocie, bezdomność, libera-
lizacja norm współżycia, uzależnienia, przemoc itp. Aktualne staty-
styki donoszą, że obszar zagrożeń obejmuje ponad 40% polskich 
gospodarstw domowych, co stanowi ogromne wyzwanie dla poli-
tyków społecznych, pracowników socjalnych, pedagogów5, gmin-
nych asystentów rodziny oraz sądowych kuratorów społecznych, 
którzy jako pracownicy społeczni mają wspierać jednostki i rodziny 
narażone na wykluczenie społeczne oraz podejmować działania 
integracyjne oraz motywujące do pracy nad zmianą sytuacji, w ja-
kiej się znaleźli, zmierzając tym samym do odzyskania pełni swo-
ich praw. 

 
2. Znaczenie słowa autorytet  
Autorytet (z j. łac. auctoritas - powaga, znaczenie) należy ro-

zumieć jako wpływ osoby lub organizacji cieszącej się ogólnym 
uznaniem na określoną sferę życia społecznego. Pedagogika 
współczesna docenia rolę zwłaszcza nauczycieli oraz rodziców, 
łączy ją z rolą świadomej dyscypliny i z takim kształtowaniem 
wzajemnych stosunków wychowawców z wychowankami, aby 
cechowało je pełne zrozumienie zadań obu stron, połączone z obu-
stronnym szacunkiem. Na autorytet składa się taki zespół cech, jaki 
stanowi warunek powodzenia nauczyciela w jego pracy, zależy on 
od wiedzy i mądrości oraz doświadczenia, umiejętności, emocjo-
nalnego stosunku do osób i spraw oraz postaw6. 

Samo pojęcie „autorytet” jest wyrażeniem często spotykanym 
w codziennym życiu. Na ogół nadaje mu się wiele znaczeń. Temu 
właśnie wyrażeniu przypisuje się różne określenia w zależności od 
danej dziedziny naukowej. W ujęciu socjologicznym autorytet jest 
rozumiany jako zdolność jednostki, grupy czy też instytucji do 
uzyskania posłuchu lub uznania bez konieczności stosowania ja-
kiegokolwiek przymusu. W psychologii autorytet dotyczy kon-
kretnej jednostki, stanowi jej cechę lub właściwość, którą dany 
człowiek ma albo jest mu przypisywana. Natomiast w pedagogice 

                                                 
5 E. Kantowicz. Zagrożenia współczesnej rodziny wyzwaniem dla pracy socjalnej. 

W: Zagrożenia współczesnej rodziny. Red. E. Lisowska. Kielce 2008 s. 22. 
6 W. Okoń. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2007 s. 38. 
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autorytet traktowany jest jako cecha konkretnego zawodu i zwią-
zanej z nim zazwyczaj osoby nauczyciela. Tak rozumiany autorytet 
to zespół wielu różnorodnych właściwości osobowych, dzięki któ-
rym wychowanek bez strachu przed karą ulega jego wychowaw-
czemu wpływowi. Autorytet jest tu wobec tego nieodzownym ele-
mentem, który nie może być zastąpiony czymś innym7. 

Termin „autorytet” można też rozumieć jako wpływ osoby 
cieszącej się ogólnym uznaniem na określoną sferę życia społecz-
nego. Współczesna pedagogika szczególnie docenia rolę autorytetu 
rodziców i nauczycieli, łączy tę rolę z rolą świadomej dyscypliny i z 
takim kształtowaniem wzajemnych stosunków wychowawców z 
wychowankami, aby cechowało je pełne zrozumienie realizacji za-
dań poprzez obie strony, połączone obopólnym szacunkiem. Zja-
wisko autorytetu w stosunkach między ludźmi występuje wów-
czas, gdy osoby kontaktują się z sobą bezpośrednio lub pośrednio8. 

Mówiąc o autorytecie należy postrzegać go w świetle teorii 
personalistycznej, będącej według ks. prof. Czesława Stanisława 
Bartnika systemem intelektualnym, który bada, poznaje i interpre-
tuje, a także przedkłada na odpowiednią praktykę, wszelką rze-
czywistość z punktu fenomenu osoby ludzkiej. Personalizm, mimo, 
że rozwija się od dawna już jako system, wciąż jest mało znany. Nie 
ogranicza się do samej personologii, czyli nauki o bycie osoby, lecz 
traktuje także o bycie jako takim w aspekcie relacji ku-osobowej. 
Personalizm jest „dualizmem w jedności”, dualizmem materii i du-
cha, ale w jedności w osobie9. 

W rozumieniu autorytetu, będącego niewątpliwie rolą w wy-
chowaniu, należy podjąć analizę dwóch form wyrażających jego 
istnienie: „mieć autorytet” i „być autorytetem”. Odzwierciedlają 
one różne stopnie zespolenia umiejętności z wartościami osobo-
wymi. Jeśli mówimy, że ktoś „ma autorytet”, przypisujemy mu go 
z pewną ostrożnością, obawiając się niejako, że nie jest to jego cecha 
bezwzględna i trwała, a więc, że może ją nawet utracić. „Być auto-

                                                 
7 J. Kułaczkowski. Aspekty autorytetu rodziców wobec dziecka. „Studia Warmiń-

skie” nr XLIII/2006 s. 237-244. 
8 W Okoń W. Nowy Słownik Pedagogiczny. Warszawa 2007 s. 37-38. 
9 J. Zimny. Współczesny model autorytetu. Rużomberok 2006 s. 65. 
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rytetem” oznaczy być nim bezwzględnie, a więc tak zespolić 
sprawność w uprawianiu swej dziedziny wiedzy czy sztuki ze swą 
osobowością, że jedna nie może istnieć bez drugiej. Autorytet w 
dziedzinie wychowania, a więc autorytet moralny jest czymś 
znacznie trudniejszym niż autorytet znawstwa czy umiejętności. W 
tej dziedzinie nie można mieć autorytetu: trzeba nim być10. 

Autorytet kuratora, który podejmuje zadania m.in. o charakterze 
wychowawczo-resocjalizacyjnym, czy profilaktycznym, trzeba anali-
zować i rozumować w świetle pojęcia autorytetu nauczyciela, który 
nurtuje teoretyków i praktyków nauk pedagogicznych, psychologicz-
nych i filozoficznych. Przedstawiciele poszczególnych dyscyplin intere-
sowali się tą problematyką na przestrzeni lat poszukując określenia 
sylwetki nauczyciela idealnego i rzeczywistego. Poznawanie istoty i 
uwarunkowań tego rodzaju autorytetu ma znaczenie praktyczne. Po-
budza zmysł pedagogiczny nauczyciela nad sobą i własną pracą, sto-
sunkiem do niej, swoim rozwojem zawodowym. Podjęta tego rodzaju 
refleksja pozwala na drodze samodoskonalenia zwiększyć skuteczność 
i efektywność pracy wychowawczej oraz zadowolenie z pełnionych ról 
zawodowych. Pozytywne następstwa takiej sytuacji dotyczą nie tylko 
nauczyciela, ale również wychowanków. Im lepiej wychowawca pozna 
siebie i własne możliwości twórcze, tym skuteczniej może wykorzystać 
wiedzę we współpracy z innymi11. Mając autorytet kuratorowi łatwiej 
będzie korzystać ze swoich predyspozycji osobowych i atutów, który-
mi powinien się cechować, takimi jak: ufność do ludzi, życzliwość, po-
godne nastawienie, konsekwentne postępowanie, chęć niesienia pomo-
cy innym ludziom, dar przekonywania, umiejętność wyzwalania sił 
własnych wychowanków, realność w realizowaniu założeń progra-
mowych. 

 
3. Sylwetka kuratora sądowego 
Kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który pełni 

swoje obowiązki w zespole kuratorskiej służby sądowej i realizuje 
określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-

                                                 
10 K. Wolski. Autorytet. W: Słownik małżeństwa i rodziny. Red. E. Ozorowski. 

Warszawa – Łomianki 1999 s. 31. 
11 J. Zimny. Współczesny model autorytetu. Rużomberok 2006 s. 7. 
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resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym 
związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. To właśnie kurator sądowy 
według Kodeksu karnego wykonawczego jest podstawowym organem 
postępowania wykonawczego powołanym do dozoru nad wykony-
waniem wolnościowych środków karnych. Nie ma na to wpływu na-
wet to, że Kodeks karny wykonawczy dopuszcza powierzenie dozoru 
także osobie nie będącej kuratorem sądowym. Jednym z głównych 
obowiązków kuratora sądowego w trakcie trwania postępowania wy-
konawczego jest dozór12, którego Kodeks karny wykonawczy niestety 
nie definiuje. Kuratorów sądowych dzielimy na: 

1. Kuratorów zawodowych: 
- dla dorosłych - wykonują orzeczenia sądowe w sprawach 

karnych, tradycyjnie sprawują oni dozory nad skazanymi warun-
kowo, zwalnianymi z zakładów karnych oraz nad skazanymi na 
karę pozbawienia wolności, wobec których zastosowano warun-
kowe zawieszenie kary pozbawienia wolności; 

- rodzinnych - wykonują orzeczenia w sprawach rodzinnych i 
nieletnich, prowadzą głównie nadzory nad małoletnimi i nieletnimi 
oraz nad rodzicami, którym ograniczono prawa rodzicielskie oraz 
przeprowadzają wywiady środowiskowe. 

2. Kuratorów społecznych - wykonują orzeczenia w jednym z 
dwóch powyższych zespołów, lecz wykonują swoje zadania spo-
łecznie13. 

Kurator rozumiany jest jako opiekun osoby wymagającej po-
mocy w prowadzeniu własnych spraw, upoważniony przez sąd 
lub inny organ państwowy. W sprawach nieletniego to osoba wy-
znaczona do sprawowania opieki nad małoletnim, który przed 
ukończeniem 17 lat popełnił przestępstwo i/bądź został oddany 
pod dozór kuratora, lub uzyskał zawieszenie skazania na zakład 
poprawczy14. W sprawach rodzinnych natomiast kurator zostaje 
przyznany, gdy rodzina nie spełnia prawidłowo swoich funkcji, 
przez które należy rozumieć role, jakie rodzina spełnia, tak w od-

                                                 
12 Kodeks Karny Wykonawczy art. 170. 
13 B. Sarnacka. Rola kuratora sądowego w pracy z rodziną. W: Wybrane zagadnie-

nia pedagogiki rodziny. Red. A. Błasiak, E. Dybowska. Kraków 2010 s. 335. 
14 W. Okoń. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2007 s. 210. 
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niesieniu do społeczeństwa, jak i samych członków rodziny oraz 
cele i zadania, do których zmierzają rodzinne działania i rodzinne 
życie. Z pojęciem funkcji rodziny, wiąże się także zamierzona dzia-
łalność rodziny w ramach konkretnej struktury społecznej, mająca 
na celu bądź podtrzymanie w istnieniu społeczności czy uspraw-
nienie jej funkcjonowania, bądź zaspokojenie potrzeb poszczegól-
nych członków rodziny, zwłaszcza dzieci15. 

Nadzór kuratora sądowego jest najczęściej stosowanym w 
Polsce środkiem prawnym wobec nieletnich. Kurator pełni bardzo 
ważną rolę w zapobieganiu przestępczości małoletnich, poprzez 
prowadzenie działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej w ich 
dotychczasowym środowisku rodzinnym, co oznacza, że powinien 
posiadać także umiejętności współpracy z rodziną. Kurator w mia-
rę potrzeby i możliwości udziela nadzorowanemu pomocy psycho-
logicznej, społecznej i materialnej, stwarza okazję do wzmocnienia 
więzi ze społecznością lokalną oraz ułatwia włączanie się niedosto-
sowanych społecznie do społeczeństwa. W dobie szybko zmienia-
jących się realiów życia społecznego kurator zobowiązany jest do 
systematycznej aktualizacji wiedzy oraz stałego treningu umiejęt-
ności nabywanych w praktyce. Zasadność tego zobowiązania potę-
guje fakt, iż kuratela obejmuje bardzo szeroko zakres spraw ludz-
kich i działań potrzebnych do ich rozwiązania16. 

Ustawa o kuratorach sądowych zwraca uwagę na cechy i 
predyspozycje, jakie powinna posiadać osoba, która zamierza peł-
nić rolę kuratora zawodowego lub społecznego. 

1. Kuratorem zawodowym może być mianowany ten, kto: 
a) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cy-

wilnych i obywatelskich, 
b) jest nieskazitelnego charakteru, 
c) jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obo-

wiązków kuratora zawodowego, 

                                                 
15 W. Majkowski. Funkcje. W: Słownik małżeństwa i rodziny. Red. E. Ozorowski. 

Warszawa – Łomianki 1999 s. 391. 
16 Z. Ostrihanska, A. Greczuszkin. Praca z indywidualnym przypadkiem w nad-

zorze rodzinnego kuratora sądowego. Lublin 2000 s. 5-6. 
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d) ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pe-
dagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo 
inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu 
nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub praw-
nych, 

e) odbył aplikację kuratorską, 
f) zdał egzamin kuratorski. 
W świetle art. 84 ustawy można zapoznać się także z treścią 

dotyczącą tego, kto może być powołany do funkcji kuratora spo-
łecznego: 

1. Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powo-
łany ten, kto: 

a) odpowiada warunkom określonym w art. 5. ust. 1. pkt 1-3, 
(powyżej), 

b) posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie 
w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wy-
chowawczej, 

c) złożył informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego 
dotyczy. 

2. Kuratora społecznego powołuje, zawiesza w czynnościach i 
odwołuje prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika zespołu. 

 3. Kurator społeczny pełni swą funkcję społecznie w jednym 
zespole17. 

Kuratorem społecznym może więc zostać osoba, która spełnia 
takie same wymagania jak kandydat na kuratora zawodowego. 
Różnica jednak polega na tym, że kurator społeczny nie musi po-
siadać wykształcenia wyższego, odbyć aplikacji kuratorskiej i nie 
składa egzaminu kuratorskiego. Kurator społeczny pracuje pod 
kierunkiem kuratora zawodowego wykonując swoją pracę spo-
łecznie, za co nie otrzymuje wynagrodzenia, a jedynie zryczałto-
wany zwrot kosztów poniesionych w czasie wykonywania powie-
rzonych zadań18. 

                                                 
17 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. 
18 B. Sarnacka. Rola kuratora sądowego w pracy z rodziną. W: Wybrane zagadnie-

nia pedagogiki rodziny. Red. A. Błasiak, E. Dybowska. Kraków 2010 s. 335. 
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Przed powołaniem kuratora społecznego przez prezesa sądu re-
jonowego, kierownik zespołu kuratorskiego przeprowadzający roz-
mowę kwalifikacyjną z kandydatem bierze pod uwagę całokształt 
kompetencji osobowościowych, które są analizowane po dokonaniu 
wstępnej weryfikacji zgłoszonych osób pod kątem posiadanych kwali-
fikacji, umiejętności, doświadczenia w zakresie działalności resocjaliza-
cyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej, analizuje przedstawione do-
kumenty (informacja z KRK, CV, list motywacyjny oraz dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 1-
3 u.o.k.s). W rozmowie, w miarę możliwości, uczestniczy kurator za-
wodowy, z którym dany kandydat miałby współpracować. Wymaga-
nia wobec kandydata obejmują: warunki przewidziane w art. 84 ust. 1 
ustawy o kuratorach sądowych oraz dodatkowo uwzględniane są 
szczególnie kwalifikacje dotyczące zakresu posiadanej wiedzy ogólnej i 
specjalistycznej, wykazanie się uprawnieniami i ukończonymi kursami 
specjalistycznymi, doświadczeniem zawodowym, umiejętnościami 
pedagogicznymi, cechami osobowymi, odpowiednimi predyspozy-
cjami, jak również rekomendacją kuratora zawodowego. W pierwszej 
kolejności przyjmowane są osoby posiadające wykształcenie wyższe 
kierunkowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 4. 

Zadania, jakie stoją przed kuratorem sądowym, są również okre-
ślone w Ustawie. Zawodowy kurator sądowy obowiązany jest do: 

1. Występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem 
o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka, 

2. Przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów 
środowiskowych, 

3. Współpracy z właściwym samorządem i organizacjami 
społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, 
resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w śro-
dowisku otwartym, 

4. Organizacji i kontroli pracy podległych kuratorów społecz-
nych oraz innych osób uprawnionych do wykonywania dozorów 
lub nadzorów, 
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5. Sygnalizowania sądowi przyczyn przewlekłości postępo-
wania wykonawczego lub innych uchybień w działalności pozasą-
dowych podmiotów wykonujących orzeczone środki19. 

W przypadku kuratora społecznego listę obowiązków formu-
łuje art. 87 Ustawy, z tym, że zakres obowiązków kuratora zawo-
dowego i społecznego jest nieco zróżnicowany. Kurator zawodowy 
może wykonywać swoje obowiązki zarówno w terenie, jak też peł-
niąc dyżury kuratorskie w sądzie. Podejmuje również szereg decy-
zji dotyczących podopiecznych we współpracy z różnymi instytu-
cjami, jak też pracownikami sądu. Kurator społeczny pracuje głów-
nie pod kierunkiem kuratora zawodowego, pomagając mu zwłasz-
cza w pełnieniu nadzorów poprzez pracę w terenie20.  

Ustawa o kuratorach sądowych formułuje w sposób szczegó-
łowy dostępne możliwości i sposoby wykonywania zadań przez 
kuratora jako organu wykonawczego: 

1. Sprawowanie dozorów, a w ich przebiegu występowanie z 
merytorycznymi wnioskiem do sądu o nałożenie obowiązków, 
odwołanie warunkowego zwolnienia, zarządzenie wykonania kary 
pozbawienia wolności, zwolnienie od dozoru, o orzeczenie kary 
zastępczej (z tymi rodzajami wniosków kuratorzy występują naj-
częściej), 

2. Powiadomienie sądu rodzinnego w przypadku podejrzenia 
krzywdzenia, czy zaniedbywania małoletnich, 

3. Powiadamianie Prokuratury i Policji o fakcie uzasadniają-
cym wszczęcie postępowania w przypadku, gdy kurator posiada 
informacje uprawdopodabniające popełnienie przestępstwa, 

4. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w postę-
powaniach karnych (przed wydaniem wyroku) oraz w postępowa-
niu karnym wykonawczym (po wydaniu wyroku), 

5. Udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej21. 
Jednym z ważnych i potrzebnych sposobów realizowania za-

dań kuratora jest, uznane za dobre i skuteczne praktyki, pozyski-

                                                 
19 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. 
20 B. Sarnacka. Rola kuratora sądowego w pracy z rodziną. W: Wybrane zagadnie-

nia pedagogiki rodziny. Red. A. Błasiak, E. Dybowska. Kraków 2010 s. 335. 
21 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. 
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wanie informacji z dostępnych źródeł (Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Policja, organizacje społeczne) oraz zbieranie obszernych i do-
kładnych danych umożliwiających kuratorowi szybką reakcję i 
konkretne działanie. Współpraca z różnymi instytucjami społecz-
nymi i organizacjami jest wobec tego niezbędna do wykonywania 
pracy kuratora. Dodatkowo w przypadku nadzoru nad rodziną 
patologiczną, gdzie występuje problem przemocy domowej, bar-
dzo skutecznym narzędziem w minimalizowaniu tego zjawiska jest 
praca zespołów interdyscyplinarnych, w których przewidziano 
współpracę z kuratorem na podstawie nowelizacji ustawy o prze-
ciwdziałaniu przemocy domowej jako kryterium obligatoryjne. Jest 
to nowa możliwość prawna, która stoi przed kuratorską służbą są-
dową, chociaż w praktyce elementy pracy interdyscyplinarnej ku-
ratorzy nieformalnie stosują już od dawna22. 

Praca kuratora to nie tylko teren. To także notatki, uzupełnianie 
akt, czytanie sprawozdań kuratorów zawodowych, pisanie sprawoz-
dań, sporządzanie komputerowo wywiadów środowiskowych, kon-
struowanie programu pracy z nadzorowanym, pisanie wniosków dla 
sędziego, kontakty ze szkołami, GOPS-ami, Domem Samotnej Matki, 
kontakty z Policją, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udzielanie porad 
na dyżurach, udział w mediacjach z nieletnimi lub rodzinnymi, udział 
w wokandach itp. Niestety, nasze społeczeństwo biednieje, a wraz z 
biedą spraw związanych z zaniedbaniami zwłaszcza w rodzinie jest 
coraz więcej. Porównując z latami ubiegłymi, w roku 2012 już we wrze-
śniu, osiągnięto stan spraw podobny jak w całym roku 201023. 

W ramach uzupełnienia opisu sylwetki kuratora przytoczone 
zostaną słowa Marii Grzegorzewskiej, która w swoich opracowa-
niach podaje jaka powinna być postawa kuratora: „postawa kurato-
ra-wychowawcy winna być obiektywna, poznawczo-sądownicza, 

                                                 
22 K. Jędrysiak. Zadania kuratorów sądowych. Zespół Kuratorskiej służby Są-

dowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli. 
23 Na marginesie życia (źródło: 

http://margineszycia.blogspot.com/2012/12/praca-od-srodka-czyli-ile-
zarabia.html, dostęp: 23.03.2014). 
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rewaloryzująca, życzliwa i przyjacielska, ukierunkowana, mobili-
zująca i usprawniająca, opiekuńczo-doradcza”24. 

 
Podsumowanie 
 Autorytet jest potrzebny wszystkim. Dziś szuka się autoryte-

tu w domu, w szkole, u lekarza, u kapłana, w pracy. Często też u 
osób wykonujących zawody społecznego uznania i zaufania, w 
profesjach wynikających z powołania, gdzie z natury stanu i posłu-
giwania człowiek staje się autorytetem. Stąd wymaga się i należy 
wymagać, by osoba realizująca zadania wynikające z tego zawodu 
była autorytetem, który ma budować postawą, przykładem, wie-
dzą, obyciem, a przede wszystkim autentycznością bycia25. Obecnie 
w pracy społecznej z drugim człowiekiem posiadającym problemy, 
wykazującym już niektóre ryzykowne zachowania, charakteryzują-
cym się pewnymi dysfunkcjami, kurator społeczny musi zdawać 
sobie sprawę z trudnej rzeczywistości społecznej, politycznej, go-
spodarczej i edukacyjnej, która ma niewątpliwy wpływ na kształ-
towanie osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich relacje 
międzyludzkie. 

Zatrwożeni narastaniem problemów wychowawczych z mło-
dzieżą, jej eksperymentami z narkotykami, rosnącym spożyciem 
alkoholu, coraz bardziej widoczną agresją i wieloma innymi za-
chowaniami ryzykownymi, należy zastanowić się, na ile jest to „na-
sza, dorosłych zasługa" wynikająca z odchodzenia od wychowania 
w „granicach” i „w ramach norm”, czynienia z dzieci dorosłych, 
promowania rozwiązań kompulsywnych (media pełne agresji i 
seksu) oraz dopuszczania ich do sfer, do których nie są przygoto-
wane emocjonalnie. Wielu uniesionych ideą wolności dorosłych, 
zwłaszcza idoli i tzw. celebrytów nie rozumie, że ich skrajne, eks-
trawaganckie, nierzadko obsceniczne i żenujące zachowania pod-
ważające normy moralne i prawne działają jak „teorie kompasu" 
lub „psychologiczne nasycenie informacyjne". Niewątpliwie w 2013 
roku istnieje już większa umiejętność diagnozowania starych i no-

                                                 
24 A. Trojanowska. Prawne aspekty kurateli zawodowej i społecznej (źródło: 

http://www.edukacja.edux.pl, dostęp: 22.03.2014). 
25 J. Zimny. Współczesny model autorytetu. Rużomberok 2006, s. 7. 
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wych problemów, społeczeństwo też jest już na nie bardziej wyczu-
lone (np. otwarciej mówi się o zagrożeniach zdrowotnych wynika-
jących z palenia tytoniu i nadużywania alkoholu), z drugiej jednak 
strony ta sama społeczność jest coraz bardziej podatna na przyj-
mowanie wszelkich nowoczesnych, zaburzających normy innowa-
cji. Zachowania ryzykowne młodzieży nie są immanentną cechą 
nowych czasów. Podejmowanie problemów ważnych społecznie, 
nierzadko istotnych moralnie, pokazuje oczywiście wyższy stopień 
wrażliwości społecznej, ale faktem są też liczne niekorzystne i nie-
wskazane próby czynienia przez media z takich zachowań ekscytu-
jących, kluczowych tematów prasowych i telewizyjnych, co w na-
stępstwie znajduje odzwierciedlenie w umysłach młodych, nie-
świadomych ludzi. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczą-
ce tak szybkiego narastania zachowań problemowych i ryzykow-
nych młodego pokolenia wynika poniekąd z tego, że są one im do-
brze znane i nierzadko traktowane jako część „normalnego” życia. 
Podjęte powyżej kwestie warto podkreślić także dlatego, że model 
współczesnego przekazu medialnego, z preferencją do tego 
wszystkiego co negatywne, odgrywa znaczącą rolę w modelowa-
niu zachowań młodego pokolenia26. 

Jedną z głównych barier w realizacji skutecznej i efektywnej 
pracy socjalnej oraz rzeczywistego wsparcia młodych z problema-
mi i rodzin ryzyka uznaje się:  

1. brak wystarczającej liczby specjalistów pracy z małoletnimi 
i rodziną (pedagogów rodzinnych, doświadczonych pracowników 
socjalnych, specjalistów pracy z dzieckiem i rodziną), pracujących 
systematycznie z rodzinami w środowiskach lokalnych w sytuacji 
ujawnienia kryzysu,  

2. brak przekonania specjalistów (profesjonalistów pracy so-
cjalnej) o możliwościach efektywnej pracy z rodzinami wielopro-
blemowymi lub patologicznymi,  

3. brak systematycznej współpracy między instytucjami zaj-
mującymi się dzieckiem i rodziną, 

                                                 
26 M. Jędrzejko. Pigmalion i aureola. Warszawa 2013 s. 22. 
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4. brak zaufania do instytucji i wiary samych rodzin w moż-
liwości radzenia sobie z kryzysem27. 

Odpowiednio profesjonalne zabiegi profilaktyczne i resocjaliza-
cyjne powinny być skierowane zwłaszcza do rodzin, ponieważ w sys-
temowym rozumieniu rodziny wszystkie osoby w rodzinie współtwo-
rzą sieć wzajemnych relacji. Każda osoba ma swoją indywidualność, a 
jednocześnie nosi w sobie ślady całego systemu, gdyż pomiędzy jed-
nostkami w systemie rodzinnym istnieją różnego rodzaju sprzężenia 
zwrotne. Zmiana dokonująca się u jednej osoby wpływa na pozosta-
łych członków i funkcjonowanie rodziny jako całości. System rodzinny 
jest wówczas wyraźnie naruszony, zmienia się układ ról i zadań 
wszystkich członków rodziny. Łatwiej wówczas o nieprawidłowości i 
zaburzenia dezintegrujące rodzinę28. 

Jednym z wiodących dylematów społecznych w polskiej rze-
czywistości jest tworzenie fikcji lepszego jutra bez większej możli-
wości rzeczywistego zabezpieczania podstawowych potrzeb wielu 
polskich rodzin. Praca socjalna z rodziną ryzyka winna uwzględ-
niać nie tylko główne cele polityki prorodzinnej, które ukierunko-
wane są na wypracowanie i przestrzeganie praw rodziny, pomoc 
rodzinom w uzyskaniu samodzielności finansowej, poprawę wa-
runków mieszkaniowych, rozbudowę i doskonalenie infrastruktu-
ry rodzinnej, także poprzez wyrównywanie dochodów rodzin, 
przygotowanie dzieci i młodzieży do pełnienia funkcji rodzinnych i 
społecznych, zahamowanie istniejących negatywnych trendów pa-
tologizacji życia rodziny. Praca socjalna z rodziną ryzyka może być 
bardziej efektywna jeżeli skupi się na wczesnym diagnozowaniu 
dysfunkcji rodziny, wskazywaniu przyczyn i mechanizmów tych 
dysfunkcji, korygowaniu nieprawidłowości zaburzeń życia rodzin-
nego lub nieprzystosowania społecznego rodziny w stadium jej 
częściowej dysfunkcyjności, a nie rozpoczynając realizację sowich 
zadań dopiero w przypadku zdiagnozowanej już patologii29. 
                                                 

27 E. Kantowicz. Zagrożenia współczesnej rodziny wyzwaniem dla pracy socjalnej. 
[w:] Zagrożenia współczesnej rodziny. Red. E. Lisowska. Kielce 2008 s. 28. 

28 A. Błasiak. Oddziaływania wychowawcze rodziny. Zagadnienia wybrane. Kra-
ków 2012 s. 147. 

29 E. Kantowicz. Zagrożenia współczesnej rodziny wyzwaniem dla pracy socjalnej. 
W: Zagrożenia współczesnej rodziny. Red. E. Lisowska. Kielce 2008 s. 27. 
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Zakończeniem niniejszego rozważania, na temat jakże ważny 
we współczesnych realiach, dotyczącego posiadania autorytetu 
przez kuratora społecznego, dla którego drogowskazem powinna 
być troska o przyszłe pokolenia, niech będzie przedstawienie „ko-
deksu autorytetu”, zwanego też „dekalogiem autorytetu”30, którym 
powinni kierować się nie tylko kuratorzy społeczni, ale też wszyst-
kie inne osoby mające wpływ na drugiego człowieka z racji wyko-
nywania swojej pracy, czy to zawodowej, czy społecznej, istotnego 
ze względu na potrzebę niesienia pomocy, zdobycia zaufania, ale 
też i odbudowania tego zaufania wobec społeczeństwa u ludzi, któ-
rzy na swojej drodze życiowej mogli zostać skrzywdzenia przez 
innych, ponieważ nic nie dzieje się bez przyczyny, a zachowanie 
zwane problemowym jest przede wszystkim ich skutkiem: 

1. Pamiętaj!, że fakt bycia osobą mającą wpływ na drugą oso-
bę nie gwarantuje ci tego, że będziesz autorytetem. Musisz na to 
zapracować! 

2. Zawsze traktuj drugą osobę z należytym szacunkiem - nie-
zależnie od wieku, statusu społecznego. Nie poniżaj, nie wypomi-
naj, nie używaj sarkazmu. Każdy człowiek ma swoją niezbywalną 
godność. Ale też stawiaj wyraźne granice. 

3. Pokazuj swoje mocne strony, swoje umiejętności, wiedzę. 
„Zarażaj'’ swoim zapałem do działań realizujących ważne dla cie-
bie cele wartości. Nie zmuszaj jednak, by je podzielano. Możesz 
jedynie pokazywać jak są one dla ciebie ważne. 

4. Nie walcz o utrzymanie autorytetu za wszelką cenę – para-
doksalnie obniża to twój autorytet. Przyznaj się, gdy coś ci się nie 
uda, gdy pełnisz błąd. Pokazujesz wówczas swoją ludzką twarz. 
Ukrywając błąd, możesz rzeczywiście stracić autorytet. 

5. Bądź autentyczny, komunikuj się w sposób otwarty, jedno-
znaczny, bez uciekania się do gier międzyludzkich. 

6. Nie wymagaj okazywania wdzięczności, nie wymuszaj 
podporządkowania i zgody. Po prostu nie używaj władzy, którą w 
pewnym sensie dysponujesz w stosunkach z innymi. 

                                                 
30 A. Nogała. Autorytet nauczyciela (źródło: 

http://www.sokol.republika.pl/two/publik/nog1.htm, data dostępu 
21.03.2014). 
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7. Przyjmuj odpowiedzialność za relacje z innymi. Nie mo-
żesz stać się kumplem, nie możesz też się na nich jak kumpel obra-
zić. Za rodzaj kontaktów to TY jesteś odpowiedzialny.  

8. Bądź przewidywalny, w najszerszym znaczeniu tego sło-
wa, ale nie bądź sztywny. Dotrzymuj obietnic. 

9. Okazuj ciepło, ale w sposób dostosowany do oczekiwań. Nie 
narzucaj bliskości tym, którzy tego od Ciebie nie oczekują, ale dawaj ją 
tym, którzy tego od Ciebie chcą. Szanuj przy tym swoje granice i nie 
rób tego wbrew sobie, bo przestaniesz być autentyczny. 

10. Pomagaj, gdy jest innym trudno, ale słuchaj uważnie, jakiej 
pomocy od Ciebie oczekują. Nie narzucaj im własnych rozwiązań. 

 
Streszczenie 
W obecnych, trudnych czasach pod względem rosnącej skali wy-

stępowania rozmaitych ryzykownych i problemowych zachowań dzie-
ci i młodzieży oraz utraty zdolności prawidłowego spełniania swoich 
funkcji przez rodziny ze względu na ich dysfunkcjonalność, kurator 
sądowy skierowany do pracy orzeczeniem sądu, z pominięciem od-
powiednich kwalifikacji i kompetencji, powinien wykazać się przede 
wszystkim autorytetem. Posiadanie odpowiednich właściwości zwią-
zanych z autorytetem jest ważne szczególnie u kuratora społecznego, 
nie będącego wykwalifikowanym, profesjonalnym pracownikiem są-
du, lecz osobą podejmującą swoje zadania społecznie we współpracy z 
zawodowym kuratorem, wynikające z potrzeby niesienia pomocy i 
wsparcia innym ludziom, którzy nierzadko na swojej drodze życiowej 
zostali skrzywdzeni i potrzebują odbudować swoje zaufanie do ludzi, 
aby móc w pełni i efektywnie pełnić swoje role społeczne, zawodowe i 
rodzinne. 

 
Summary 
In today's difficult times in terms of increasing the prevalence 

of various risk and problem behaviors of children and adolescents 
and loss of proper performance of their functions by the family 
because of their dysfunctionality, probation officer directed the 
work of the court ruling, without appropriate qualifications and 
competence, should demonstrate above all authority. Having the 
right properties associated with authority is important especially in 
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social trustee who is not a qualified, professional employee of the 
court, but the person addressing their social tasks in cooperation 
with a professional curator, arising from the need to help and 
support other people who are often on their way of life were hurt 
and they need to rebuild their confidence in the people, in order to 
fully and effectively discharge their social roles, work and family. 
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