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Wstęp
Jest rzeczą wiadomą, że bez autorytetu nie może mówić o właściwym procesie pedagogii. Potrzeba zatem nie tylko mistrzów, fachowców jako dydaktyków, ale ludzi cieszących się autorytetem.
Dziś uczniowie, ludzie młodzi, wymagają swoistego, fachowego
podejścia pedagogicznego nauczyciela, który winien być specjalnie
przygotowany od strony merytorycznej, psychologicznej i bardzo
często uczniowie oczekują od nauczyciela świadectwa życia opartego na wartościach - i to wartościach chrześcijańskich. Powstaje zatem pytanie: jakim ma być nauczyciel, który odpowiadałby uczniom
i rodzicom i jakiego uznaliby za swój autorytet?
Znany pedagog, wychowawca dzieci i młodzieży, św. Jan Bosko uczył i wychowywał nie tylko słowem, ale całą swoją osobowością i przykładem własnego życia, a swoje skuteczne wychowanie
opierał na zdolnościach intuicyjnych przenikania myśli, wiedzy,
głębokiej życzliwości i dyscypliny, w której stosowanie kar było
rzadkością. Kiedy musiał zastosować karę jako środek wychowawczy, wówczas czynił to w formie nagany.
W jednym ze swoich listów pisał: „Jeśli rzeczywiście pragniemy dobra naszych wychowanków i przygotowania ich do wypełnienia obowiązków, o tym nade wszystko powinniśmy pamiętać,
że drogim naszym wychowankom zastępujemy rodziców. Zalecam
wam miłość św. Pawła, którą okazywał nowo nawróconym. Często
prowadziła go do łez i wytrwałej modlitwy, kiedy widział, że tak
mało są pojętni i nie odpowiadają należycie na jego miłość. Na czas
obecny miejcie miłosierdzie, na przyszły – nadzieję, jak przystoi
ojcom, którzy naprawdę starają się o poprawę i właściwe wychowanie. W szczególnie trudnych wypadkach należy raczej pokornie i
ufnie błagać Boga, niż wylewać potok słów, które tylko obrażają
słuchających, lecz nie przynoszą żadnego pożytku winowajcom”.
Ostatnie lata wyraźnie nam uwidoczniły jak wielkie znaczenie
w życiu człowieka odgrywają autorytety. Z drugiej strony wyraźniej
uwidacznia się dążenie do kreowania suwerenności ludu, despotyzm
mas i zasada pomniejszania znaczenia autorytetu w świecie. Oczywiście wiemy, zdajemy sobie sprawę, że destrukcja autorytetu zaczęła
się znacznie wcześniej, głównie z chwilą jego desakralizacji. Daw-
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nymi czasy autorytet ludzki był cząstką, namiastką autorytetu Bożego, z którego jakby wypływał autorytet ludzki, od którego brał moc i
w imieniu którego oddziaływał. Dopóki więc autorytet Boga i człowieka (władcy) zlewał się w jedno w odbiorze społecznym, co najpełniej miało miejsce w średniowieczu, nie śmiano poddawać w
wątpliwość obecność i roli autorytetów. Autorytet był niemal świętym misterium, niepodważalnym, niekwestionowaną wartością. Jako
taki przysługiwał tylko nielicznym, wybrańcom Boga, czy to z racji
urodzenia, czy też piastowanej funkcji.
Z czasem rola autorytetu ulegała przeobrażeniom z racji na
zmiany kulturowe, społeczne, polityczne i religijne. Zjawisko destrukcji autorytetów nastąpiło – wydaje się – szczególnie w ostatnich
czasach. Pomimo tego, wciąż żyje przekonanie, że człowiek potrzebuje autorytetu i dlatego nie można uciec przed takich oczekiwaniem, pragnieniem. Wręcz przeciwnie, gdy zabrakło autorytetów z
nadania Bożego, pojawili się z nadania ludzkiego, bardzo liczni
przedstawiciele środowisk, którzy starali się być autorytetem dla
innych. Jednak ilość zawsze psuje jakość. Od kiedy przyjęto społeczne nadanie autorytetu jako jego wyłączne źródło, autorytet stracił
swój fundament, stracił swoją moc i siłę. Jego kondycja stała się
odzwierciedleniem kondycji społecznej. Czym bardziej chore współczesne społeczeństwo, tym mizerniejsze autorytety z siebie wydaje.
To tłumaczy coraz częstsze zjawisko, które możemy nazwać
autodestrukcją autorytetu. Autorytet sam z siebie zaczął się wynaturzać, sam siebie zaczął podważać i kwestionować, gdy przestał służyć społeczeństwu, wspierać innych, gdy jego miejsce zaczęto zastępować „idolem”, liderem, menedżerem czy innymi określeniami i
wartościami - pseudoautorytetami. Lider może nie umieć i nie mieć
możliwości nauczenia się, jak gospodarować majątkiem, ale ma dar
pociągania ludzi za sobą. Potrafi na nich pozytywnie wpływać, ma
charyzmę, dzięki której dojrzale wychowuje i inspiruje. Menedżer
umie zarządzać finansami i majątkiem, a jeśli nie ma umiejętności
przywódczych, nie pociągnie za sobą kadry, nie będzie liderem inspirującym do działania. Stosunkowo rzadko zdarzają się komendanci łączący obie te cechy. Zbyt rzadko jak na potrzeby naszej organizacji. Głównym zadaniem lidera jest "podsycanie" naturalnej energii
kadry, dobrowolnie podejmującej się działalności wychowawczej.
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Skoro władza przestała służyć ludziom, gdy zatraciła instynkt
altruistyczny i narodowo-państwowy, wyalienowała się ze społeczeństwa. Oderwała się od niego, a znalazłszy się w społecznej pustce, nie gromadząc siłą przykładu, zaczęła skupiać swą władzę, swoje
oddziaływanie siłą strachu, lęku. Gdy rządzący zaczęli nadużywać
siły i budzić posłuch przez przemoc, zatracili prawdziwy autorytet.
Nastąpił rozpad naturalnych więzów społecznych, powstały więzy
mechaniczne, oparte na sztucznej hierarchii. Pozostała jeno namiastka autorytetu, o który coraz bardziej przestano dbać.
Autorytetem można być tylko w oczach innych ludzi – by być
postrzeganym jak autorytet, bądź zasłużyć na miano autorytetu, to
przede wszystkim cieszyć się poważaniem u innych, to być przez
innych za autorytet uznanym. Być uznanym – to być kimś, z czyim
zdaniem, decyzją lub postawą inni się liczą. Decyzję chcą dobrowolnie wykonać, a postawę naśladować. W autorytecie nie ma nic z
przymusu. Uleganie jemu ma coś z fascynacji, z zauroczenia. Bowiem autorytet zawsze idzie w parze z wielkością, z tajemniczością,
z mocą, której ludzie poddają się dobrowolnie, a czasem z ochotą
Aby mieć autorytet, trzeba wprzód posiadać obiektywne cechy
charakteru, umiejętności, walory umysłowe – ponadprzeciętne, a
wręcz doprowadzone do optimum, które tworzą silną osobowość.
Silna osobowość rodzi się w człowieku, który jest w pełni samodzielnym, niezawisłym indywiduum, 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 każdym calu,
w myśli, w mowie i w uczynku. Zgoda z prawdą rodzi wiarygodność
autorytetu. Ponadto istotnym elementem w strukturze autorytetu jest
sprawiedliwość. Całe traktaty napisano na temat sprawiedliwości.
My natomiast ograniczymy się do stwierdzenia, że jest to uczciwe
przyznanie tego, co się komu należy, rzeczy lub racji. Sprawiedliwość możemy odnaleźć w osądach, w postępowaniu, w odpowiednim traktowaniu kogoś. Trzeba być sprawiedliwym i wobec siebie i
wobec innych. Jest tylko jedna sprawiedliwość - oparta na prawdzie.
I musi być egzekwowana odważnie, konsekwentnie, choćby to miało
być bolesne. Ponadto pamiętać należy, że w autorytecie ważnym
czynnikiem jest poczucie odpowiedzialności – to kolejny obowiązek
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moralny. Człowiek tylko wtedy może być autorytetem, 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 konsekwencje za swoje działanie, postępowanie. Człowiek
odpowiedzialny to taki, na którym inni mogą polegać.
Niniejsza monografia to szeroko pojęta refleksja nad autorytetem i to postrzeganym go w różnych aspektach. Jest to już kolejna
monografia z cyklu opracowań poświęconych autorytetowi opracowanych i wydawanych w ostatnich przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL. Niniejsza publikacja składa się z trzech rozdziałów
zawierających tematyczne powiązane teksty. Monografia stanowi
przejrzystą w treści publikację, uporządkowaną w spojrzeniu na zagadnienie autorytetu jako szeroko pojętego zjawiska indywidualnego, społecznego i perspektywicznego. Zapewne każdy czytelnik
dzięki lekturze monografii wzbogaci swoją wiedzę, spojrzenie i osobistą refleksję na temat: czym jest i czym winien być autorytet.
Publikacja ma na celu lepiej zrozumieć rzeczywistość autorytetu nie tylko w odniesieniu do siebie samego, lecz także jako społeczne zjawisko. Potrzeba dziś odbudowy autorytetu do Signum
Temporis dla współczesnego człowieka.
Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim Autorom
zamieszczonych w niniejszej monografii tekstów za pozytywną odpowiedź na zaproszenie w jej przygotowaniu i owocne zaangażowanie, które doprowadziło do powstania publikacji. Mam nadzieję, że
treści zawarte w niej staną się pomocą dla wielu w kierunku refleksji
nad swoim życiem codziennym, które może stać się drogą ku doskonałości i świętości – czyli stania się autorytetem. Doskonałość jaką
zawiera autorytet jest miarą nieba, a dążenie do doskonałości jest
miarą człowieka. Tak więc doskonałość jako cel, jako wzór, jako
oparcie w walce życiowej, wzniosłość, jako dowód boskiego pochodzenia, to droga i zadania dla budowania nowych autorytetów.
Ks. Jan Zimny
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Janusz Pikulski

Autorytet z perspektywy historii własnego życia

Do Stalowej Woli przyjechałem na początku roku 1939 z rodzicami i zostałem tu do dnia dzisiejszego. Ojciec podjął pracę w
Zakładach Południowych Centralnego Okręgu Przemysłowego. W
swoim krótkim wystąpieniu przedstawię kilka autorytetów mojego
życia.

Na zdjęciu moja mama – Bronisława

Pierwszym autorytetem mojego życia była moja matka Bronisława, która ukierunkowała moje życie. Ojciec zmarł niedługo po II
wojnie światowej mając 54 lata. Obowiązki wychowanie mnie spadły na jej barki. Była osobą oczytaną, znała język francuski, była
świetną matematyczką, potrafiła nie krzykiem, ale perswazją tłumaczyć różne moje młodzieńcze wybryki. Od najmłodszych lat zajmowałem się sportem i przy tym sporcie pozostałem. Pragnę podkreślić,
że matka moja bardzo nam pomogła w wychowaniu naszych pociech
(córki i syna), kiedy przeszła na emeryturę. Mieszkała niedaleko nas.
Całe swoje życie poświęciła na wychowanie swoich wnuków. Bar-

dzo często przebywała z nimi w soboty i niedziele, kiedy wyszliśmy
na małą rozrywkę. Uważam ją za wzór matki oraz za wzór babci.
Druga osobą, którą przedstawiam jako mój autorytet był profesor
Habdan Wiktor Kłosowski, był legionistą Józefa Piłsudskiego. W
roku 1939 przyjechał do Stalowej Woli i został dyrektorem gimnazjum, a po wojnie uczył w technikum ekonomicznym w Rozwadowie. Wspaniały polonista, nauczył mnie myśleć, czytać, rozumieć.
Na pierwszej lekcji otrzymałem dwójkę, która mnie zmobilizowała
do wytężonej pracy nad sobą. Chodziłem na kółka polonistyczne, jak
to chłopak w młodości pisałem nawet młodzieńcze wiersze, które
profesor akceptował. Pragnę podkreślić, że jedyną dla mnie miłą
pamiątką jaka mi pozostała z tamtych lat to wpis do pamiętnika – na
pamiątkę współpracy, na pożegnanie piękny wiersz patriotyczny.
Wiersz ten był prezentowany na wystawie, gdzie była przedstawiona
jego działalność w Stalowej Woli.

Na zdjęciu trener Władysław Niemiec oraz Janusz Pikulski

Następny autorytet, który wprowadził mnie w życie sportowe
to trener Władysław Niemiec, przedwojenny lekkoatleta, mistrz i
rekordzista Polski w biegu na 110 metrów przez płotki. Wspaniały
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człowiek, wspaniały trener, który wiele czasu poświęcał nie tylko na
trening, na technikę treningu, ale na odpowiednie wychowanie, rozmowę, dyskusję, wspomnienia.
W roku 1953 po zdaniu matury rozpocząłem pracę w Hucie
Stalowa Wola, w dziale organizacji. Moim kierownikiem (autorytetem) był pan Tadeusz Manowski, wspaniały człowiek, bardzo wymagający. Zawsze mówił tak „Jak mam tłumaczyć pół godziny to za
piętnaście minut sam zrobię”. Nauczył mnie organizacji pracy, nauczył mnie pisać, bo trzeba było pisać zarządzenia i instrukcje. Pamiętam dwa zadania, które dostałem od niego do wykonania. Opracowałem książkę telefoniczną dla Huty. I drugie to zorganizowanie
poczty wewnętrznej. W Hucie wówczas było ponad 80 jednostek
organizacyjnych. Nie pytałem się go jak, ale przedstawiłem projekt,
który akceptował. Dlatego cenię sobie ludzi, który niedużo mówią
tylko każą myśleć, zadają temat i mówią „Myśl.”

Na zdjęciu od lewej: inż. Zdzisław Malicki (Dyrektor Naczelny Kombinatu
HSW), mgr Marian Zarębski (Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej),
dr Janusz Pikulski (wieloletni pracownik HSW oraz kierownik studiów
podyplomowych w WSE)

Jeżeli chodzi o następną postać (autorytet) to uważam, że było
dwóch twórców Stalowej Woli. Pierwszym był vicepremier Kwiatkowski, który stworzył podstawy COP-u ale drugim, dla mnie wspa-
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niałym człowiekiem (autorytetem), z którym miałem możliwość
przez lata współpracować był dyrektor Zdzisław Malicki, który przyjechał do Huty Stalowa Wola z nakazem pracy, gdzie ponad 20 lat
był dyrektorem naczelnym Huty, a później Kombinatu. To był
pierwszy dyrektor, który przeszedł wszystkie szczeble zawodowe
(technolog, mistrz, kierownik wydziału, kierownik zakładu mechanicznego, dyrektor naczelny Huty, a później Kombinatu). Zakładał,
że odpracuje staż pracy i wyjadą ze Stalowej Woli, pozostał jednak i
pracował do emerytury. Obecnie przebywa u córki w Łańcucie.
Wspaniały organizator, budowniczy HSW i miasta.

Na zdjęciu prof. dr hab. Zdzisław Bombera (pierwszy Rektor WSE)

Jeżeli mówimy o autorytecie to nie sposób nie powiedzieć o
pierwszym Rektorze Wyższej Szkoły Ekonomicznej, wspaniałym
organizatorze, wybitnym naukowcu prof. dr hab. Zdzisławie Bomberze, który wyraził zgodę, że jak się wszystko dobrze ułoży to będzie
również na 20-leciu naszej Uczelni, rozmawiałem z nim bo do dzisiaj utrzymujemy kontakt. Nauczył mnie też przede wszystkim myśleć i organizować. Proszę Państwa dam Wam przykład, powiedział
tak „Napiszesz panoramę bezrobocia”, a ja mówię „A jak to zrobić?”, a on mi odpowiada „Jak bym wiedział to sam bym to zrobił” i
tyle było. Kiedyś bardzo modne było, że u nas pisało się wiele prac
dyplomowych na tematy bezrobocia w trzech województwach. Poświęciłem całe wakacje, pojechałem w Bieszczady, u rodziny siedziałem na poddaszu i z tych wszystkich materiałów zrobiłem opracowanie, które teraz we wspomnieniach prof. dr hab. Zdzisław Bom12

bera podaje jako pierwsze wydanie na WSE w tym okresie czasu.
Sprawa następna, mówię do niego „Panie Profesorze dobrze byłoby
zorganizować studia podyplomowe, tak na wzór zachodni”, on tak
pomyślał i za parę dni wzywa mnie do siebie i mówi „Wiesz co,
kupiłem temat. Bierz się do roboty. Jak to wymyśliłeś to teraz działaj”. I tak zostałem przez 18 lat kierownikiem studiów podyplomowych, które sobie bardzo cenię bo na dzień dzisiejszy prawie 900
osób skończyło. To jest przykład naukowca, organizował konferencje naukowe, był przede wszystkim wspaniałym organizatorem, posiadał ogromną wiedzę.
Następnym autorytetem dla mnie, który spotkałem na swojej
po drodze życia jest Ksiądz Profesor dr hab. Jan Zimny. Muszę przyznać, że jestem urzeczony tym wszystkim, co ksiądz profesor robi,
bo mam możliwość sprawdzić jakim ksiądz profesor jest opiekunem,
jakim organizatorem, jak organizuje wycieczki dla młodzieży, jak
organizuje konferencje międzynarodowe, w których biorę udział, dni
sportowe i inne, jaki jest życzliwy dla społeczności (mieszkamy w
tym samym bloku). Z każdym sąsiadem porozmawia, bo nieraz jak
mają jakieś problemy to zwierzają się profesorowi. Jest to wspaniała
postać, najlepszym dowodem jest to ile konferencji profesor zorganizował. Proszę Państwa za własne pieniądze kupił samochód, busa, i
tym samochodem jeździ ze studentami. To jest ewenement, niewiele
osób by się tak poświęcało nauce i współpracy z młodzieżą, jak to
czyni ksiądz prof. dr hab. Jan Zimny.
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Rozdział I
Autorytet wartością człowieka
w procesie pedagogii
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Inga Mizdrak

Autorytet a wielkość człowieka
Z problemem autorytetu mierzono się w zasadzie od początku
myśli zachodnio-europejskiej. Bycie dobrym nauczycielem, przywódcą politycznym, kapłanem, filozofem łączono z szeregiem cech,
które w zestawieniu z moralnością dawały pewien profil kogoś, kto
przez innych mógł być uznawany za autorytet. Tradycyjnie pojmowany autorytet funkcjonował w społecznej wyobraźni jako ktoś nietuzinkowy, o wybitnych osiągach lub opinii a stawanie się autorytetem w klasycznym ujęciu wiązało się ze spełnieniem określonych
warunków. Należało z jednej strony być rzecznikiem prawdy, odpowiedzialności i moralności, z drugiej zaś rozwijać się w reprezentowanej przez siebie dziedzinie, fachu, zawodzie, by w ten sposób
stawać się kompetentnym przewodnikiem dla innych i by następne
pokolenia miały dostęp do poznawczo-aksjologicznego fundamentu,
dynamizującego dalsze działania.
Współcześnie problem autorytetu jest rozpatrywany w kontekście szeroko rozumianych zmian kulturowych oraz sporów cywilizacyjnych i o cywilizację1, co niesie rozmaite konsekwencje antropologiczno-etyczno-społeczno-polityczne. Niektórzy nawet twierdzą, że
„nowi bohaterowie należą już do innego porządku. Podstawowe
środowisko, w którym funkcjonują to świat mediów”2. W publikacjach oraz debatach publicznych przewijają się wątki związane zarówno z aprobatą dla „instytucji” autorytetu, jak i przeciwne, negują1

Zob. H. Kiereś., Autorytet i cywilizacja, Człowiek w Kulturze, nr 22,
KUL, Lublin 2011.
2
R. Necel., Celebryta jako autorytet? Czyli: kto jest herosem w popkulturowej rzeczywistości, [w:] „Mit autorytetu - autorytet mitu”, red. J. Sieradzan, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s.256.
3
W filozoficzno-psychologicznej literaturze ważne intuicje na temat relacji autorytetów względem społeczeństwa znajdują się m.in. w rozważaniach K. Jaspersa, E. Fromma, Z. Freuda, M. Webera, J.M. Bocheńskiego,
F.W. Förstera.
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ce potrzebę istnienia autorytetów3. Mówi się również o micie autorytetu albo o micie kryzysu autorytetu. Zarówno w jednym, jak i drugim ujęciu chodzi o diagnozę współczesnych zjawisk, zachodzących
w kulturze. Nie bezpodstawne są owe intuicje, biorąc pod uwagę
ilość łączących się z nimi argumentacji.
Niektórzy sądzą, iż nie ma podstaw do obaw o detronizację
autorytetów, gdyż w historii zawsze zajmowali poczesne miejsce,
oddziałując na całe społeczeństwa i późniejsze generacje. Stąd podkreśla się tu konieczność umacniania wizerunku prawdziwego autorytetu, jako przeciwwagę dla nurtów, które postrzegają w nim ideologiczne zagrożenie i odseparowanie od swobodnej twórczości. Inni
zaś interpretują szereg zjawisk społeczno-kulturowych jako przejaw
wielkiego kryzysu autorytetu4 dlatego, iż w ogólnej dehierarchizacji
pojęć i wartości, kultura musi zmierzyć się z wieloma pseudoautorytetami, które paradoksalnie dla wielu stają się prawdziwymi „idolami”, „ikonami”, „guru”, a nawet sacrum. Problem ten nie jest bez
znaczenia dla zdefiniowania prawdziwych autorytetów. Zarówno
autorytet jak i pseudoautorytet konstytuują się w relacji. Jeden i drugi osiąga uznanie u innych, a także wywiera na nich określony
wpływ, z tym, że można powiedzieć, iż „pseudoautorytet czegoś
uczy. Autorytet uczy czegoś dobrego”5, pseudoautorytet może być
tworzony przez osoby trzecie, autorytet jest owocem własnego życia
podmiotu, pseudoautorytet szybko przemija, autorytet pozostaje w
większości przypadków nim na trwałe. Nietrudno o zdeprecjonowanie roli autentycznych autorytetów, ponieważ zdaje się, iż „kolejno
obalane są w praktyce, a często w teorii, rozmaite moralne i obyczajowe oczywistości”, a także kwestionowane lub prywatyzowane

4

Do najważniejszych przyczyn kryzysu autorytetu zalicza się m. in.
upadek tradycyjnych wartości moralnych, przemiany mentalne, przyjmujące
za podstawę szeroko rozumiany egalitaryzm i relatywizm , osłabienie znaczenia pojęcia hierarchii, rozpad wzorców np. wychowawczych, tworzenie
w kulturze atmosfery wygodnictwa intelektualnego, absolutyzowanie pseudoautorytetów, zanik uznania jednych grup społecznych dla drugich, ogólny
brak zaufania, powierzchowność relacji, brak posłuszeństwa i inne.
5
I. Jazukiewicz., Autorytet mistrza, [w:] „Personalistyczny wymiar filozofii wychowania”, red. A. Szundry, K. Uzar, KUL, Lublin 2009, s.309.
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świętości6. Ponadto deprecjonowaniu autorytetu sprzyja atrybutywne
potraktowanie samego pojęcia „autorytet”, które w języku potocznym często łączone jest z przedmiotem, a nie podmiotem (np. „autorytet siły”, „autorytet władzy”, „autorytet pieniądza”).
Stąd też wśród intelektualistów i przedstawicieli rozmaitych
grup społecznych istnieje więc podział na zwolenników pojęcia autorytetu oraz na tych, którym podejrzliwość względem tej kategorii
nakazuje zdystansowanie się do niej lub zachęcanie do krytycznego
potraktowania takiej idei. Do pierwszych należy zaliczyć z pewnością Sokratesa, który w swojej intuicji maieusis twierdził, iż uczeń
potrzebuje mistrza aby mogła się zrodzić nowa wiedza, a więc nowa
jakość myślenia, inne niż dotąd spojrzenie na rzeczywistość oraz
pogłębione jej rozumienie i poznanie. W ujęciu Sokratesa, pozwalający się prowadzić przez mistrza uczeń wcale nie zaniechuje własnego indywidualnego sposobu dochodzenia do prawdy, co zresztą przejawia się wielokrotnie przez popadanie w sprzeczności i błędy. Niemniej w takim podążaniu uczeń ma szansę na skorzystanie z pomocy
kogoś, kto bezinteresownie chce towarzyszyć mu na drodze poznania
i przez to osiągnąć (być może o wiele szybciej) upragnioną wiedzę.
Drudzy zaś swoje uprzedzenie względem pojęcia autorytetu
tłumaczą przede wszystkim możliwym zablokowaniem krytycyzmu
intelektualnego i tym samym zatrzymaniem na pewnym etapie rozwoju osobowego. Krytycy autorytetu sądzą, że ci zagrażają autonomii myślenia i funkcjonowania człowieka w świecie, a wówczas
sama jednostka bardziej podatna jest na ewentualne manipulacje i
rozmaite determinanty7. Krytycy zarzucają przeto autorytetom (np.
6

K. Tarnowski., Autorytet i uniwersytet, [w:] „Fenomen uniwersytetu”,
Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2008, s.65.
7
Przykładem krytycznego stanowiska wobec autorytetu odznacza się
podejście Jaspersowskie. Uważa on, iż autorytet nie jest kimś, kogo należy
naśladować. Naśladownictwo bowiem stwarza sytuację kopiowania zachowań, sposobu myślenia i w efekcie „matrycowania” własnego sposobu
życia. Precyzyjniejszym określeniem autorytetu wedle Jaspersa jest pobudzanie przezeń innego do refleksji. Autorytet nie jest wzorem, lecz pewnym
punktem odniesienia, tym, kto inspiruje do refleksji, wznieca chęć poznawczą, daje zaczyn tworzenia. W kontakcie z tradycyjnie pojmowanym autorytetem wedle Jaspersa raczej może zaostrzyć się zasada kontrastu, w której
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religijnym) indoktrynację w sferze ducha i myślenia w imię obrony
indywidualizmu oraz niezależności.
Z pewnością bycie autorytetem jest wiązane z byciem „kimś”
wyjątkowym, kto stoi niejako „powyżej” innych8, kto właśnie dlatego może być autorytetem, bo ma swoistą „przewagę” kompetencyjną
lub moralną, w oparciu o którą można z zaufaniem budować także
własne życie, nie tracąc przy tym własnej autonomii działania i myślenia. Intuicyjnie rzecz ujmując autorytet może wiązać się z ideą
wielkości człowieka, choć rozmaitość i wielość rodzajów autorytetów, które wyodrębniają poszczególni myśliciele, zdawałaby się
temu przeczyć. Jakkolwiek to, co charakteryzuje relację autorytetu i
„korzystającego” z niego drugiego podmiotu nie jest symetryczne,
wydaje się być jednocześnie wzajemnie dopełniające (bez owego
podmiotu stojącego „poniżej”, autorytet nie mógłby więcej spełniać
swojego zadania). Warto dodać, iż „samo zróżnicowanie ludzi zachodzące w różnych aspektach istnienia czy działania, nie konstytuuje jeszcze autorytetu jednych względem drugich. Koniecznym
tym więcej może uwydatnić się poczucie niższości, ułomności tego, kto
obcuje z autorytetem.
Z kolei Erich Fromm uważa, iż podmiot w relacji do autorytetu może zatracać swoje indywidualne „ja” w sytuacji podporządkowania bądź naśladownictwa, uszczuplać swą wolność. Dlatego stosuje rozróżnienie na autorytet racjonalny (oparty na kompetencji, który społecznie jest przydatny i oddziałuje pozytywnie na jednostkę) i irracjonalny (autorytet władzy, oparty na dominacji i
wymogu podporządkowania podmiotu), zob. Fromm E., Mieć, czy być, Rebis,
Poznań 1995, s.82-87. Istotny wątek we Frommowskich analizach zajmuje
mowa o tzw. autorytecie anonimowym, czyli niejawnym, odznaczający się
subtelnym stosowaniem perswazji, ale w taki sposób, by ani rozkaz ani rozkazodawca nie byli rozpoznani. To tak, pisze Fromm, „jak być ostrzeliwanym
przez niewidocznego wroga. Nie można oddać ciosu” (Fromm E., Ucieczka od
wolności, Czytelni, Warszawa 2008, s.165)
Krytyką względem autorytetu z zakresu psychologii może być np. słynny eksperyment S. Milgrama, w którym dowodzi, iż podporządkowanie się
i posłuszeństwo autorytetom może doprowadzić podmiot do ekstremalnych
nadużyć etycznych oraz rozmaitych destrukcji względem siebie i innych.
7
Zob., Tarnowski., Autorytet i uniwersytet, [w:] „Fenomen uniwersytetu”, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2008, s.66
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czynnikiem jest pozytywne zaakceptowanie (afirmacja) tej nierówności poprzez uznanie w danej dziedzinie, aktem swojej wolnej woli,
wyższości jednego podmiotu nad drugim”9.W byciu autorytetem
zawarta jest obustronność i wymiana, nie tylko na poziomie edukacyjnym, ale zwłaszcza na poziomie duchowym, gdzie kształtowana
jest warstwa wewnętrzna człowieka. Asymetria takiej relacji nie
znosi symetrii na poziomie godności człowieka, wręcz zdaje się ubogacać tę drugą.
Jak zatem podejść do zagadnienia autorytetu w kontekście
wielkości człowieka oraz podstawowych rodzajów autorytetów, m.
in: frommowskiego rozróżnienia na autorytet racjonalny i irracjonalny oraz wewnętrzny i zewnętrzny czy Bocheńskiego ujęcie epistemiczne oraz deontyczne autorytetu, podział autorytetów na kompetencyjne i moralne, a także weberowskiej zasady historycznego następstwa poszczególnych rodzajów autorytetów: charyzmatycznych,
tradycjonalistycznych i racjonalno-prawnych? Czy rzeczywiście
autorytet jest stałym komponentem owej wielkości? Jak i kiedy
wielkość człowieka przejawia się w fenomenie autorytetu? W jakim
sensie można mówić o samym autorytecie wielkości człowieka? Co
z wielkością człowieka w chwili upadku jego autorytetu?
Na jedną z podstawowych i paradoksalnych zarazem cech
wielkości człowieka zwraca uwagę Pascal w Myślach. Jest nią poczucie swej własnej nędzy i świadomość własnych ograniczeń, niedostatków, wewnętrznych pęknięć, ale i zdolność do przemiany,
rozwoju, twórczości. Można by rzec: parafraza sokratejskiej sentencji „wiem, że nic nie wiem”. W jaki sposób zatem łączyć tak rozumianą cechę wielkości człowieka z pojęciem autorytetu? Autorytet
bowiem kojarzy się z kimś, kto powinien posiadać wiedzę albo przynajmniej coś, co w sposób wyraźny wyróżnia go na tle innych, a z
pewnością powinien spełniać określone wymagania intelektualnomoralne. Dlatego podążając za pascalowską wykładnią jednej z cech
wielkości człowieka, należałoby w powiązaniu z pojęciem autorytetu
podkreślić aspekt nieustannej pracy nad sobą, niekończącego się
dbania o własny rozwój na różnych poziomach życia, a przez to i
9

P. S. Mazur., Wychowanie w czasach kryzysu autorytetów, Zeszyty
Społeczne KIK, Lublin 2001, Nr 19, s,184.
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troskę o permanentną otwartość na korektę swojego sposobu ujmowania rzeczywistości. Warto przypomnieć, iż już dla Sokratesa liczyła się aprobata dla takiej wiedzy, która podsunie człowiekowi najlepszy sposób na umiejętne przeżycie życia, przy zachowaniu trzeźwego autonomicznego myślenia w dochodzeniu do prawdy. W relacji
mistrz – uczeń Sokrates nie dążył do zdominowania drugiego, lecz
wydobycia zeń w sposób samodzielny nowej wiedzy. W wydaniu
sokratejskiej etyki chodziło o życie zakorzenione w dobru moralnym. A zatem być może w określaniu wielkości człowieka nie należałoby tak wielkiej wagi przywiązywać do erudycyjnych osiągów,
jak właśnie do uzyskiwania na drodze moralnej wysokiej kwalifikacji. Jeśli dla Sokratesa prawdziwym autorytetem (np. dla ucznia) jest
ten, kto stawia w swym życiu na dzielność etyczną, to w pierwszeństwie należałoby w procesie własnego rozwoju troszczyć się o zdobywanie wiedzy o dobru, a dopiero jakby w następstwie dążyć do jak
najszerszej wiedzy o świecie.
Wiadomo, iż deprecjonowanie każdej z takich rodzajów wiedzy może doprowadzić do „zguby” człowieka: w sensie intelektualnym – do głupoty, ignorancji i naiwności, w sensie moralnym zaś –
do krzywdy, duchowej miernoty i zła. Wydaje się, że wysokie osiągi
kompetencyjne (tym mianem określa się raczej ekspertów w danej
dziedzinie) zdają się nie być jeszcze miarodajnym zdefiniowaniem
autorytetu. Stąd należy rozróżnić autorytety w znaczeniu zawodowym czy naukowym od autorytetów np. moralnych, ale też oddzielić
bycie autorytetem „dla kogoś” od bycia autorytetem „w czymś” oraz
zdecydowanie postawić linię demarkacyjną między byciem autorytetem prawdziwym od bycia autorytetem fałszywym (pseudoautorytetem).W życiu zawodowym autorytety spełniają wiele pożytecznych
funkcji dla środowiska, ponieważ oprócz fachowej i popartej doświadczeniem wiedzy z zakresu ich obowiązków i zainteresowań
posiadają jeszcze coś, co wzbudza zaufanie, ogólny respekt i poczucie bezpieczeństwa. W przestrzeni społecznej także oddziałują na
myślenie i postrzeganie rzeczywistości, kreują bowiem rozmaite
postawy, asymilowane przez wielu, przez co mają wpływ na szeroko
pojęty rozwój (autorytety pozytywne) bądź regres (autorytety negatywne) społeczeństwa. Czy jednak nie popadamy tu w sprzeczność?
Czy o autorytecie można mówić jedynie w pozytywnym sensie, bio-
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rąc pod uwagę zestaw tylko tych cech i cnót, które w znaczeniu moralnym stoją najwyżej w hierarchii wartości? Być może, niemniej
problemem staje się dziś właśnie swoiste żonglowanie tym terminem
na określenie ludzi, którzy autorytetami nie są, a którzy uzurpują
sobie prawo do nazywania ich takimi, zwykle w jakiś partykularnych
celach. Jeśli dziś wiele mówi się o kryzysie autorytetu w sferze społeczno-gospodarczej, to należałoby zapytać, o jak rozumiany autorytet miałoby chodzić? Gdzie szukać adekwatnej definicji tegoż i w
jaki sposób ukierunkować na powrót myślenie, domagające się
przywrócenia słowom ich miarodajnej treści? Czy za słowem autorytet coś jeszcze stoi? A jeśli tak, to co tym czymś właściwie jest?
Wydaje się, ze kluczem może być kategoria pokory intelektualnej i duchowej, która właśnie w przyjmowaniu prawdy o tym, kim
rzeczywiście się jest, pozwala na zachowanie właściwej miary w
odkrywaniu własnej tożsamości oraz w dawaniu siebie innym. Autorytet bowiem nie istnieje bez swojego referentu intencjonalnego.
Autorytetem jest się zawsze dla kogoś, względem kogoś lub przed
kimś. Istnieje on zatem w relacji i to bardzo specyficznej, bowiem
spoczywa na nim odpowiedzialność nie tylko za to, kim się stał, czy
staje dla drugiego/innych, ale może przede wszystkim za to, kim
staje się on sam w byciu dla innych. Odpowiedzialność jest co najmniej podwójna: za siebie i przed sobą oraz za tych, dla których jest
wzorcem, pewnym punktem odniesienia, czy reprezentantem określonej hierarchii wartości. W odpowiedzialności autorytetu tkwią
aspekty o intelektualnej, kompetencyjnej, jak i moralnej proweniencji. Warto przyjrzeć się krótko autorytetom moralnym, gdyż te być
może nie muszą posiadać poszerzonej wiedzy naukowej, czy reprezentować wysoki poziom ekspercki w środowisku zawodowym.
Swoją postawą jednak oraz poziomem moralnym, ukazują się dla
otoczenia jako jednostki o wypracowanej i zweryfikowanej w czasie
renomie moralnej, a przez to stają się wiarygodnymi towarzyszami
lub przewodnikami dla innych. Wówczas aspekt związku godziwego
życia człowieka z jego postępowaniem staje się egzemplifikacją
łacińskiej zasady verba docent, exempla trahunt, w której właśnie
idzie o dawanie własnym działaniem dobrego przykładu innym.
Bycia autorytetem nie można wypreparować z żadnych okoliczności, czy wygenerować na drodze „głosowania” społecznego.

23

Jest to specyficzny proces stawania się nim właśnie, bez czynienia
rozmaitych zabiegów w tym kierunku. Stanie się konkretnym autorytetem to wypadkowa wielu czynników i działań człowieka i jakby
dzieje się ono przy okazji realizowania przez człowieka wartości
pozytywnych, w toku urzeczywistniania których podmiot nabywa
pewnej wyjątkowej „wartości dodanej” (właśnie jako autorytet),
która zostaje uznana przez innych. Nie można podmiotu i stawania
się autorytetem (również moralnym) odseparować od wartości.
Władysław Stróżewski zwraca uwagę na dwie kluczowe wartości w budowaniu autorytetu: prawdę i odpowiedzialność, gdyż
„autorytetem nie tylko nie może być ktoś, kto kłamie, ale nie może
być nim nikt, kto prawdą nie żyje”10. Urzeczywistnianie wartości i
„przechowywanie” ich w sobie, w momencie stania się autorytetem
dla innych ma moc wiążąca podmiot więzami odpowiedzialności.
Odtąd bowiem mając świadomość bycia autorytetem dla innych
(zwłaszcza moralnym) spoczywa na jednostce odpowiedzialność
wierności względem prawdy i odpowiedzialność poszukiwania jej,
zmierzania ku niej oraz jej obrony. Bycie autorytetem wówczas już
nie polega na „byciu dla siebie” ale „byciu dla innych”, opartej na
zasadzie logiki daru i bezinteresowności.
Zdobywanie wiedzy erudycyjnej i przyswajanie jej jest bardzo
istotne dla budowania autorytetu ale nie zastąpi ono tego, czym Michał Heller określa „moralność myślenia”11. W tym miejscu ponownie kojarzy się myśl Pascala, który wielkość człowieka łączył z myśleniem, ale nie jakimkolwiek, lecz racjonalnym i moralnym, ponieważ do mądrości nie dochodzi się inaczej jak przez akty oddzielania
intelektualnego ziarna od myślowych i wyobrażeniowych plewów.
Jakkolwiek proces ten jest często skazany na błędy, pułapki myślowe
i rozmaite zniekształcenia, to jednak nie musi być on skazany na
głupotę tak długo, jak człowiek dąży do prawdy12. „Silmy się tedy
10

W. Stróżewski., Mała fenomenologia autorytetu, [w:] tenże, „Logos ,
wartość, miłość”, Znak, Kraków 2013, s.273.
11
M. Heller., Moralność myślenia, Copernicus Center Press, Kraków 2015.
12
Na wymiar prawdy w rozważaniach o autorytecie zwraca uwagę wielu
myślicieli, m.in. W. Stróżewski, Mała fenomenologia autorytetu, [w:] tenże,
„Logos , wartość, miłość”, Znak, Kraków 2013, s.271-276, Autorytet w
nauce, pod red. P. Rybickiego, J. Goćkowskiego, Ossolineum, Wrocław,
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dobrze myśleć: oto zasada moralna” – pisze Pascal13, dlatego należy
się odżegnywać od myślenia nieuporządkowanego, nielogicznego,
nieracjonalnego, głupiego ale też od myślenia, które ulega magii
wyobraźni i fantasmagorii. Podkreśla tę myśl Michał Heller, który
podobnie jak Pascal upatruje ścisły związek myślenia z moralnością:
„człowiek jest moralny, jeżeli jest dobrym człowiekiem; myślenie
jest moralne, jeżeli jest dobre, czyli zgodne z logiką, lub – nieco
szerzej – gdy jest racjonalne. Racjonalność stanowi moralność myślenia”14. Tam zatem, gdy jej brak, tam i sama moralność może ulec
dewaluacji i zachwianiu. Zresztą Heller wprost mówi, że „nie ma
innej moralności poza moralnością myślenia”15, ponieważ wszystko
w myśli ma swój początek i z niej rodzą się następnie dobre lub złe
czyny człowieka, a to ma fundamentalny wpływ na całą rzeczywistość. Racjonalność zawsze prowadzi do pytania o prawdę, a w tej
głupota nie znajduje upodobania. Choć, jak twierdzi Heller „zapas
głupoty jest jednak olbrzymi i logika świata musi się sporo napracować, zanim go przepuści przez swoje tryby”16, to jednak „moralny
happy end” jest możliwy, a nawet powoli się dokonuje.
W kontekście pytań o racjonalność, prawdę i „moralność myślenia” tym wyraźniej zdaje się wybrzmiewać polaryzacja filozoficznych stanowisk, prowadząca do kwestii przydatności bądź nieprzydatności autorytetów z punktu widzenia samoodpowiedzialności i
wolności człowieka. Należy przywołać choćby nowożytny model
rozumu (Kartezjusz, Locke), który w sposób wyrazisty odchodzi od
afirmacji wpływu autorytetu, poprzez samodzielne i nie poddane
żadnemu dictum dążenie rozumu do prawdy, do wiedzy. Radykalny
wybór całkowicie niezależnej drogi myślowej od autorytetów, czy
innych naleciałości intelektualnych oraz emocjonalnych ma na celu
Kraków, Warszawa, Gdańsk 1980, Autorytet. Czy potrzebny w procesie
edukacji?, pod. Red A. Olubińskiego, Akapit, Toruń 2012, K. Tarnowski,
Autorytet i uniwersytet, [w:] „Fenomen uniwersytetu”, Wyd. Naukowe
UAM, Poznań 2008, s. 65-73.
13
B. Pascal., Myśli, Warszawa 1997,s. 120.
14
M. Heller., Moralność myślenia, Copernicus Center Press, Kraków
2015, s.7.
15
Tamże, s.9.
16
Tamże, s.25.
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osiągnięcie wiedzy pewnej, nieuwikłanej, wolnej od ustalonych
zwyczajów. Myśliciele nowożytni twierdzą iż jedynie autonomia
intelektualna w procesie poznania może doprowadzić do uzyskania
autentycznej wiedzy, a co za tym idzie do wzięcia odpowiedzialności
za to myślenie i wnioski, do których się dochodzi samemu. Nie tyle
więc myśliciele ci negują istnienie autorytetów, co ich przydatność w
procesie samopoznania. Nikt bowiem nie może nas zastąpić we własnym dochodzeniu do prawdy. Podążanie za kimś w tej kwestii i
bezrefleksyjne przyjmowanie prawd, które głosi, wedle Locke’a nie
poszerza ani zakresu mądrości ani nie prowadzi do pogłębienia wiedzy: „Tyle tylko mamy rzeczywistego i prawdziwego poznania, ile
sami zdołamy rozważyć i pojąć prawd i racji. To, że przez nasz
umysł przepływają tylko obce poglądy, choćby nawet prawdziwe,
nie uczyni nas ani o jotę mądrzejszymi”17. Nie tyle więc Locke zaleca stronienie od autorytetów, co wejście na drogę własnego rozwoju
myślowego, mając za cel prawdę. Zasadą moralną przeto staje się
uzasadnianie twierdzeń na drodze racjonalnej oraz obowiązek „przepuszczania” rozmaitych zasad prze filtr własnego intelektu, by minimalizować łatwowierne przyjmowanie ich na bazie opinii i wiary.
Czy możliwa byłaby zatem taka koncepcja autorytetu, która
łączyłaby wymiar przewodniczenia innym na drodze poznania z
jednoczesnym zachowaniem pełnej autonomii intelektualnej, zarówno podmiotu, jak i przedmiotu autorytetu? Czy korzystanie z autorytetów zrazu przeczy idei wolności intelektualnej? Wydaje się, iż
poprzez zetknięcie się z autorytetem, może dokonać się (analogicznie jak na drodze samopoznania) moment przebudzenia własnej jaźni
i np. głębsze zrozumienie zjawisk, które dotąd się percypowało. Czy
zatem wiara we własne siły intelektualne i moc rozumu nie popada z
kolei w pułapkę tworzenia z nich właśnie autorytetu, który przecież
może się mylić?
Autorytet nie jest rzecz jasna cechą wrodzoną człowieka, lecz
nabywa się go w złożonym procesie intelektualno-aksjologicznoetycznym, w którym nabieranie poszczególnych kompetencji buduje
pewien swoisty ustrój cech i cnót w człowieku, mogący stanowić o
17

J. Locke., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, 1.4.23, PAN,
Kraków 1955, s.115.
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jego sile i wielkości, ale też dający otoczeniu możliwość wsparcia w
wielu dziedzinach życia. Dlatego fundamentalną rolę odgrywa prawda, a ściślej, bycie w prawdzie. Tylko ten, który obcuje z prawdą i
trwa w niej, może stawać się autorytetem dla innych. Praca nad sobą,
wyzwalanie się z rozmaitych iluzji, kłamstw, a także wewnętrzna
koherencja w sferze wartości moralnych, umożliwiają podmiotowi
stawać się autorytetem moralnym (który można wszakże utracić).
Innymi słowy bycie autorytetem moralnym dla innych zakłada bycie
nim rzeczywiście. Wówczas efektem czerpania z takiego autorytetu
może być m. in. przebudzenie własnego sumienia, przekierowanie
dotychczasowych nastawień, czy doświadczenie gruntownej przemiany. Odtąd rozum przyzwyczajony do schematycznego postępowania może właśnie dzięki istnieniu przy nim autorytetu wejść na
całkowicie nową drogę zmiany, zarówno w wymiarze intelektualnym, duchowym, jak i moralnym.
Władysław Stróżewski zajmuje się dystynkcją między wyrażeniami: „Mieć autorytet” oraz „być autorytetem”. Oba odwołują się
do kompetencji, z tym, ze pierwsze mówi o czymś, co lokuje się w
sferze posiadania, a drugie w sferze zjednoczenia umiejętności z całą
strukturą osobową człowieka. Drugi aspekt trafnie zdaje się ujmować
Erich Fromm: „autorytet którym się jest nie opiera się wyłącznie na
indywidualnej kompetencji do wypełniania określonych społecznie
funkcji, lecz zakotwiczony jest, przynajmniej do tego samego stopnia, w samej istocie osobowości, której przypadło w udziale osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju i integracji. Osoby takie promieniują autorytetem, a tym samym nie muszą wydawać rozkazów,
grozić, wręczać łapówek. Są zaawansowanymi w rozwoju jednostkami, które przez to, czym są – a nie przez to, co mówią lub czynią –
pokazują, czym może być istota ludzka”18.
W literaturze przedmiotu przedstawia się również swoiste
stopniowanie autorytetu. Formalistyczny autorytet ról stoi poniżej
autorytetu osobowego, choć może pozostawać z nim w związku. W
pierwszym znaczeniu autorytet jest uznawany ze względu na formalistyczną rolę jaką ów pełni w społeczeństwie (np. jaki urząd pełni),
jest to tzw. „zewnętrzne” pojmowanie autorytetu. Ocenia się tu jego
18

E. Fromm., Mieć czy być?, Rebis, Poznań 1995, s. 84.
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instytucjonalną i funkcjonalną przynależność. Warto nadmienić, iż w
tym kontekście może pojawić się psychologiczny problem tzw.
kompleksu zagrożonego autorytetu, mogącego prowadzić nawet do
„bycia poza autorytetem19. W drugim zaś podkreślana jest „wewnętrzna” warstwa osoby, jaką reprezentuje dany autorytet, czyli jej
podmiotowy charakter związany ze świadomością, odniesieniem do
wartości, wolnością i odpowiedzialnością20.
Wydaje się przynajmniej potocznie, że oba sensy wyrażeń:
„mieć autorytet” oraz „być autorytetem” odnoszą się do możliwej
utraty takich kompetencji, ale przywołany wcześniej Stróżewski w
drugim sensie mówi o niezbywalnym charakterze autorytetu, skoro
sama prawda jest podstawą i zarazem zasadą takiego bycia. „Być
autorytetem – pisze - znaczy być nim bezwzględnie, a więc tak zespolić sprawność w uprawianiu swej dziedziny czy sztuki ze swą
osobowością, że jedna nie może istnieć bez drugiej”21. Jeśli ktoś jest
autorytetem, to znaczy, że nie tylko „ma” autorytet, ale dlatego nim
jest, bo urzeczywistnia wartości autoteliczne. Co więcej, nawet wtedy, gdy sprzeniewierzy się im ale stanie w prawdzie i przyzna do
błędu, jego autorytet nie zostaje unicestwiony, lecz nadto wzmocniony przez siłę ujawnienia prawdy.
Ważny głos w debacie nad znaczeniem i rolą autorytetu zajmują rozważania O. Józefa Marii Bocheńskiego oraz Friedricha Wilhelma Förstera, którzy z różnych perspektyw badawczych przyglądają się autorytetowi, ale ich wnioski sytuują się po stronie uzasadnienia konieczności istnienia autorytetów.
Bocheński uważa, że żyjemy w epoce autorytetu. Ci którzy
krytykują autorytet (m.in. za jego przemożny wpływ na jednostki) de
facto sami wpadają w sidła własnej subordynacji względem jakichś
innych autorytetów. Bocheński uważa, że kwestia autorytetu ma
wielką wagę i należy ja z pieczołowitością rozpatrzeć. Jako filozof
analityczny bierze na warsztat i dokonuje analizy językowej wielo19
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znacznego słowa „autorytet”, by tym samym wniknąć w jego głębszy
sens, sam nazywając swoje przedsięwzięcie wprowadzeniem do logiki autorytetu. Przez taki zabieg wydobywa najogólniejsze i podstawowe cechy autorytetu. Skomplikowane wywody Bocheńskiego
zwracają uwagę na kilka cennych kwestii. Mianowicie wyodrębnia
on dwa rodzaje autorytetu: epistemiczny, zwany „autorytetem wiedzącego” i deontyczny, określany mianem „autorytetu przełożonego”. Wskazuje ponadto, iż wieloznaczność terminu „autorytet” uwydatnia się na płaszczyźnie cechy (np. babcia ma duży autorytet dla
wnuka) i rzeczy (Leonardo da Vinci był wielkim autorytetem), niemniej zawsze w odniesieniu do pewnej relacji (w obu przykładach
jest odniesienie do drugiego). Bycie, czy stanie się autorytetem zakłada pewien wzajemny stosunek podmiotów relacji, wyrażającej się
w odniesieniach: „do”, „dla”, „względem, „wobec”. Autorytet jest
relacją podmiotowo-przedmiotową. „Podmiot autorytetu” to ten,
który ma autorytet, a „przedmiot autorytetu” to ten, dla którego ten
pierwszy ma autorytet w jakiejś dziedzinie. Relacja ta jest niesymetryczna i niezwrotna, ale może być przechodnia. Jeśli bowiem ktoś
jest autorytetem w jakiejś dziedzinie w danym czasie, przewodniczy
drugiemu w poznawaniu i zrozumieniu tajników tej dziedziny. Po
prostu w danej dziedzinie nie można być jednocześnie autorytetem i
traktować drugiego jako autorytet w tej samej dziedzinie w danym
czasie. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której czerpanie np. z
wiedzy i kompetencji autorytetu przejdzie na kolejne jednostki w
obrębie tej samej dziedziny. Stąd Bocheński określa autorytet jako
stosunek trójczłonowy między podmiotem, przedmiotem i dziedziną
autorytetu22.
Dla niniejszego opracowania cenne wydają się stwierdzenia
Bocheńskiego na temat nadużyć autorytetu, które wiążą się albo z
pozorowaniem autorytetu (rozciąganiem swojego autorytetu na kolejne dziedziny, w których autorytetu się nie ma) albo z byciem
pseudoautorytetem (czyli wykazywaniem autorytetu względem
przedmiotów, względem których tego autorytetu się nie posiada).
Wydaje się, iż oba nadużycia autorytetu zagrażają integracji jednost22
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ki i mogą prowadzić do poważnych w skutkach innych negatywnych
zjawisk w relacjach społecznych. Bocheńskiego interesuje pytanie o
dość częste uznawanie przez ludzi autorytetów fałszywych. Według
myśliciela dochodzi do takiej sytuacji, kiedy w sposób nieuzasadniony uogólnia się autorytet i przyjmuje jakoby ten był równie kompetentny w innych dziedzinach wobec tej, jaką reprezentuje. Grozi to
bezkrytycznym przyjmowaniem wszystkiego, co ów głosi. Takie
przyzwyczajenie Bocheński utożsamia z drylem, automatyzmem, w
której jednostka „wcale już nie myśli, co czyni; działa nie jak człowiek, ale jak pies albo maszyna”23.
Zarówno autorytet epistemiczny, jaki i deontyczny odsłaniają
charakterystyczne cechy podmiotu autorytetu: w pierwszym znaczeniu autorytet posiada pogłębioną wiedzę na dany temat, w drugim
zaś posiada przewagę z racji stanowiska jakie zajmuje (np. szef, kierownik, zarządca). Dana jednostka może posiadać jednocześnie oba
autorytety, choć są one niezależne od siebie i mogą funkcjonować
oddzielnie. Za jedno, z najgroźniejszych nadużyć autorytetu Bocheński uważa sytuację, kiedy autorytet deontyczny uważa się za epistemiczny, a takim w rzeczywistości nie jest.
Bocheński optuje za uznaniem autorytetów (zwłaszcza w znaczeniu epistemicznym) ale na drodze uzasadnienia (przez wnioskowanie albo wgląd bezpośredni). Nie zgadza się z poglądem, iż
przyjmowanie każdego autorytetu epistemicznego wiąże się ze swoistą ślepotą przedmiotu autorytetu. Przeciwnie, sądzi on, iż autorytet
epistemiczny może być racjonalnie uzasadniony, a nie przyjmowanie
go właśnie świadczyłoby o podejściu nierozsądnym tych, którzy go
negują. Odrzuca zatem stanowisko racjonalizmu radykalnego, przeciwstawiającego autorytet rozumowi, a także „epistemicznego egalitaryzmu” , zakładającego, iż żaden człowiek nie może posiadać wiedzy w większym stopniu niż inny. Bocheński twierdzi, iż taki racjonalizm jest prawdziwy i do przyjęcia, który „domaga się, aby każdy
autorytet epistemiczny był dostatecznie uzasadniony”24.
Dopełniając podstawowe intuicje Bocheńskiego, na uwagę zasługują rozważania Dr. F.W. Förstera, który na początku XX wieku w
23
24

30

Tamże, s.230.
Tamże, s.266.

publikacji Autorytet i wolność, pytał: „Czyż jednak indywidualiści nie
zastanawiają się nad tym, że taka anarchia duchowa musi za sobą pociągać zupełny upadek kultury zarówno społecznej jak osobistej? Jeżeli pierwszy lepszy będzie miał prawo swoje nonsensy przeciwstawiać
doświadczeniu mędrców wszystkich czasów (consensus sapientium) i
twierdzić, że one są temu doświadczeniu równe, czyż wówczas z konieczności nie staną się kierownikami opinii ci, którzy najmniej są do
tego powołani?”25. Autorytety pełnią zatem fundamentalną rolę w
kształtowaniu całych społeczeństw a tworzenie kultury bez nich po
prostu nie jest możliwe. Zauważa on, że w każdej epoce istniało duże
nacechowanie społeczeństw do poszukiwania i słuchania autorytetów,
a w interpretacji współczesnej Försterowi kulturze miało zajmować
jedną z dominujących pozycji. Pisał, iż „nigdy jeszcze ludzie nie pragnęli tak silnie istotnego kierownictwa i mądrego autorytetu, jak
wśród chaosu współczesnej kultury”26. Dojmująca krytyka Förstera
względem obrońców indywidualizmu przebiega na osi wykazania
pułapki, w jaką sami wpadają unikając przebywania wśród autorytetów i przywiązywania się jedynie do swoich opinii i sądów. Nie różnią
się wówczas wiele od platońskich jeńców z jaskini, gdzie króluje
doxa, cień prawdy i przyzwyczajenie do wygodnictwa intelektualnego,
a tkwienie w nich nigdy nie wyzwoli i nie pozwoli im wyjść na zewnątrz ku światłu prawdy. Więcej, panoszący się indywidualistyczny
umysł, prowadzi kulturę w ślepy zaułek i ściąga ją w matnię egoistycznych pobudek tworzących ją ludzi.
Wedle Förstera „bezkrólewie dyletantyzmu” może być przezwyciężone na gruncie obrony najwyższych autorytetów (zwłaszcza
moralnych), a czysty indywidualizm raczej prowadzi do „filisterstwa
kształcenia”, niż rozwoju jednostek. Förster pisze: „ludzie trzeźwo
na świat patrzący zaczynają powoli rozumieć, czym jest właściwie
ów wysławiony indywidualizm, jeżeli z teorii wprowadzi się go w
życie wraz ze wszystkimi konsekwencjami. Wówczas dopiero można
się przekonać, do jakiego stopnia zacieśnia on horyzont każdego
człowieka i stwierdza się, że miejsce czcigodnej tradycji, wzgardzonej i odrzuconej przez postępowców, zajmują najniższe ludzkie na25
26
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miętności”27. Przenikliwe intuicje Förstera, choć są diagnozą współczesnej mu rzeczywistości, zarazem w prognozie wyprzedzają o
epokę to, co dziś wielu badaczy określa jako zagrożenie dla wspólnoty, jako coś przeczącego prawdziwej wolności człowieka28. Ze
stanowczością pytał: „Czy nie jest po prostu rzeczą potworną, aby o
najważniejszych kwestiach życia decydował dyletantyzm, podczas
gdy wszelka inna wiedza wymaga całych lat sumiennych i pracowitych studiów? I czy taki stan rzeczy nie stanie się z biegiem czasu
nieznośniejszy, im więcej stosunki kulturalne będą się komplikowały, im bardziej praca będzie się specjalizowała, im bardziej gorączkową stawać się będzie walka o byt?
Jakże wówczas każdy pojedynczy człowiek będzie mógł, przy
tak niezmiernie zacieśnionym widnokręgu, sądzić o zasadniczych
kwestiach bytu ludzkiego? Czy ów tak gorąco zachwalany indywidualizm nie uczyni z niego ofiary swego własnego widzimisię lub
widzimisię innego jakiegoś człowieka, które właśnie przypadnie mu
do gustu? Czyż śmierć Sokratesa a bardziej jeszcze śmierć Chrystusa
nie jest najlepszym dowodem, że wszelkie masy ludzi pozostawione
samym sobie, nie znajdują o własnej sile drogi do prawdy, lecz przeciwnie, prawdę zbezczeszczą i przybiją do krzyża?”29. W powyższych pytaniach są co najmniej dwa ukryte aspekty myślenia o auto27
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rytecie. Po pierwsze, prawdziwy autorytet nie zatrzymuje siebie dla
siebie lecz rozumie swoją rolę jako rodzaj służby innym. Po drugie,
porządkuje, harmonizuje i pomaga on w dochodzeniu innym do
prawdy. Za kompetencją (zwłaszcza moralną) stoi zarówno prawo,
jak i obowiązek do przewodniczenia innym, dawania świadectwa
swoim życiem i prowadzenia innych ku dobru. Zdaniem Förstera
utrzymywanie społeczeństwa w pewnym ładzie i całości nie dokonuje się dzięki indywidualistycznym jednostkom, lecz dzięki etycznym
oraz religijnym autorytetom, które bynajmniej nie powodują zahamowania twórczości człowieka. Rzecz jasna, iż ich uznanie wiąże się
z jednej strony z zaufaniem, iż posiadają rzeczywiście w wysokim
stopniu to, co się w nich uznało jako wartościowe, a z drugiej z przekonaniem, iż warto we własnym rozwoju podążać właśnie za nimi,
gdyż nie w każdej dziedzinie (nauki, kultury, religii, etyki) jest się
tak samo kompetentnym. Förster twierdzi nawet, iż istnieje coś w
rodzaju „hierarchii dusz”, z których „jedne mniej, drugie więcej posiadają kwalifikacji do badania zasadniczych kwestii duchowych i
życiowych.
Panujące obecnie wszechwładnie abstrakcyjne doktryny takiej
hierarchii wcale nie uznają, a jednak ona istnieje i jest jednym z najważniejszych powodów, skłaniających nas do uznania autorytetu w
sprawach etycznych i religijnych”30. „Pedagogia autorytetu”, jak ją
określa Förster, jest potrzebna w każdym czasie i kontekście historycznym, ponieważ czyni podmiot prawdziwie wolnym i rozwija jego
życie wewnętrzne. Podążanie za autorytetem oraz pewne posłuszeństwo względem niego, nie musi oznaczać zatem końca własnego krytycznego myślenia, ani skrępowania działania, lecz ustawiczne kształcenie się przy nim i nabywanie umiejętności życia. Skoro, jak wyżej
zaznaczono autentyczny autorytet poszukuje prawdy i jej się podporządkowuje, to zarazem podążanie za nim jest współuczestniczeniem
w jej poznawaniu. Wówczas też indywidualna wolność poddana
prawdzie jest pełna, bo dzięki niej człowiek jest uzdolniony do samospełnienia się w dobru. Förster konstatuje: „Im silniejszy jest autorytet,

30

Tamże, s.12-13.
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tym większą swobodę może pozostawić w sprawach drugorzędnych
(…). Gdy autorytet jest silny, sam sobie zakreśla granice”31.
Zakończenie
Biorąc pod uwagę rozmaitość aspektów, pod kątem których
można rozpatrywać pojęcie i znaczenie autorytetu oraz uwzględniając ich krytyczne ujęcie, staję na stanowisku, iż zarówno apologetyczne podejście do rozumu ludzkiego, jak i skrajne afirmowanie
autorytetów, może prowadzić do swoistej radykalizacji podmiotu, a
co za tym idzie popadnięcie przezeń w jakiś rodzaj zniewolenia, co
może z kolei wiązać się z zafałszowaniem poznania prawdy. Dystansuję się od rozstrzygania, które z podejść jest bliższe doświadczeniu,
ale skłaniam się raczej ku interpretacjom, podkreślającym związek
konieczności istnienia autorytetów z jednoczesnym osobistym zaangażowanym w myślenie racjonalne podmiotem, nie poddającym się
bezrefleksyjnemu przyjmowaniu wszystkiego, co płynie z zewnątrz.
Myślę, że podmiot prawdziwie zaangażowany w poszukiwanie sensu
i dążenie do prawdy, nie musi czegoś „tracić” w obcowaniu z autorytetem, ale też należy dodać, iż może on coś „stracić” przez odseparowywanie się od niego. Rzecz jasna dyskurs nad prawdziwym autorytetem jest utrudniony przez istniejące zjawisko pseudoautorytetu,
ale może paradoksalnie przez to zachodzi coraz większa potrzeba
przyjrzenia się istocie bycia rzeczywistym autorytetem.
Reasumując powyższe rozważania należy zaznaczyć, iż autorytety nie muszą mieć powszechnego zasięgu i oddziaływania, mogą
być wszakże to jednostki niepozorne, które w danym, choćby niewielkim środowisku żyją życiem „dla innych”, a wewnętrzna jakość
ich człowieczeństwa w taki sposób „unaocznia” się, iż właśnie stanowią niekwestionowany autorytet, na którym zarówno dziecko, jak
i osoba sędziwa, intelektualista i prosty człowiek, polityk i kapłan,
mogą się oprzeć. Autorytety, zwłaszcza moralne, są ambasadorami
ładu aksjologicznego, choć sami nie muszą być tego świadomi. W
przywracaniu takiego ładu ogrywają kluczową rolę, gdyż ich dążenie
do prawdy odrzuca to, co aksjologicznie mętne, jałowe, przeciętne.
Urzeczywistnianie różnorodnych wartości (w tym moralnych) pro31
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F. W. Förster, Autorytet i wolność, Warszawa 1913, s.183.

wadzi do mądrości, a ta wyzwala ku potraktowaniu swojego życia
jako projektu na drodze samopoznania i samospełnienia. W takim
ujęciu w zasadniczej mierze funkcjonowała grecka kalokagathia,
rozumiana jako piękno moralne, rzymska idea humanitas, a także
chrześcijański personalizm, zorientowany na osiągnięcie szczytu
moralnego w postaci świętości.
Dzięki istnieniu autorytetów definiowana współcześnie m.in.:
epizodyczność życia, przypadkowość w relacjach z innymi, zmieniające się mody i trendy w kulturze, informatyczne i medialne przebodźcowanie, celebrytyzacja, wirtualizacja, mediatyzacja i cyfryzacja rzeczywistości, może być stabilizowana, a przez to także umacniana wiara w poszczególnego człowieka. Obecność autorytetów w
kulturze może stawać się nośnikiem trwałych, niezmiennych wartości i przez nie przypomina otoczeniu o tym, co uniwersalne, co nie
ulega szybko ideowej czy kulturowej dewastacji. W oddziaływaniu
autorytetu może zrealizować się jednocześnie nauczenie, przyuczenie kogoś do czegoś, pouczenie, towarzyszenie a nawet milcząca
komunikacja i wszystkie one w dopełniający się sposób torują drogę
drugiemu do pełniejszej wiedzy o sobie i świecie. Wszelakie funkcje
spełniane przez autorytety w zależności od kontekstu i środowiska:
integrujące, grupotwórcze, wychowawcze, edukacyjne, kulturotwórcze, naukotwórcze, wpływają zarówno na indywidualne, jak i społeczne podejmowanie decyzji, a w związku z tym odpowiedzialność
autorytetu powinna być pra-fundamentem wszelkich podejmowanych przez niego działań w obcowaniu z innymi. W kontekście wielkości człowieka myślenie o autorytecie i jego roli wiedzie przez dość
naturalną intuicję, iż obcując z autorytetem wyczuwamy, iż mamy do
czynienia z kimś wyjątkowym, z kim warto przebywać dlatego, iż
„daje szanse na życiodajne istnienie, na rezygnację z pustki wyznaczonej brakiem inspiracji, na odnalezienie tropów, które pozwolą być
może na drogę krętą, mozolna i niekoniecznie łatwą, ale z pewnością
właściwą”32. Niejednokrotnie trudno jest zwerbalizować intuicję, w
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J. Orzelska, Autorytet i wolność jako bieguny troski i wspólnotową
przestrzeń dla człowieka w edukacji i w życiu, [w:] „Pedagogika i zarządzanie edukacją i rozwojem. W perspektywie troski o uniwersytet i kulturę
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której jawi nam się wielkość drugiego. Nasuwa nam się ona jednak
wraz z wchodzeniem w relację z drugim. Czy owa intuicja może
mylić? Zdaje się, że jeśli w obecności drugiego przejawia się szeroko
rozumiana prawda, wówczas sama wielkość człowieka objawia się
siłą autorytetu a ów odsłania to, co w wielkości człowieka najbardziej podstawowe.
Streszczenie
Problem autorytetu dotyczy specyficznej, międzypodmiotowej
relacji, która konstytuuje się w odniesieniu do wartości prawdy oraz
odpowiedzialności. Ten, kto dąży do prawdy i uznaje ją za nadrzędną
wartość oraz realizuje w czynach, może stawać się autorytetem dla
innych, ale jednocześnie przez bycie „dla innych” spoczywa na nim
wielowymiarowa odpowiedzialność. Z jednej strony podmiot uznany
za autorytet (zwłaszcza moralny) jest odpowiedzialny za głoszenie
prawdy, jej obronę i dbanie o ustawiczny rozwój samego siebie, z
drugiej zaś jest on odpowiedzialny za tych, którym prawdę przedstawia, a więc pośrednio za ich proces samorozwoju.
Celem artykułu jest przeanalizowanie znaczenia autorytetu w
kontekście wielkości człowieka oraz tego, co zwie się „moralnością
myślenia” i ukazanie złożoności procesu intelektualnoaksjologiczno-etycznego, jaki zachodzi w jednostce, mogącej stać się
autorytetem. Kategoriami przydatnymi w rozważaniu roli i znaczenia
autorytetu są m.in.: pojęcie pokory intelektualnej, kompetencji i
kwalifikacji moralnej, „pedagogii autorytetu”, które mają za zadanie
nie tylko zaznaczyć wyraźną dystynkcję między autorytetem prawdziwym a pseudoautorytetem, ale również w pewien sposób obronić
konieczność obecności autorytetu w kulturze dla rozwoju społeczeństw.
Do rozważań wykorzystano analizy F. W. Förstera, J. M. Bocheńskiego, B. Pascala, M. Hellera oraz W. Stróżewskiego, którzy
podkreślają wagę wewnętrznych moralnych komponentów człowieczeństwa, optując za istnieniem autorytetów jako ambasadorów ładu
aksjologicznego.
humanistyczną”, red. M. Jawrorska-Witkowska, L. Witkowski, wyd. Adam
Marszałek, Toruń 2010, s.252.
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Summary
Authority and the greatness of man
The question of authority pertains to a specific inter subjective
relation which develops under the principle of truth and responsibility. He who seeks the truth and considers it to be the predominant
value which culminates itself in action, can become an authority
figure for others, but by the same token by being "for others" they
are burdened with a multifaceted resposibility. On the one hand, the
person who is considered an authority (particularily a moral one) is
responsible for proclaiming the truth, coming to its defense and constant self-development, but on the other hand, they are also responsible for those that they present the truth to, so indirectly for their personal development as well.
The main focus of this article is the analysis of the significance
of authority in relation to the greatness of man and the concept of the
so-called "morality of meaning" as it lays out the complexity of the
intelectual, axiological and ethical processes which occur within a
person with the potential of becoming an authority. The terms which
can be useful in examining the role and significance of authority are,
among others: intelectual humility, competence and moral qualification and the "pedagogy of authority", which aim not only to delineate
the distinction between true authority and pseudoauthority, but in a
way defend the necessity of the presence of authority in culture to
ensure its development.
The study is based on the writings of F.W. Förster, J. M.
Bocheński, B. Pascal, M. Heller and W. Stróżewski, which emphasize the importance of the humanity's internal moral components and
lend support to the presence of authority as the ambassador of the
axiological order.
Key words: authority, greatness of man, freedom, morality
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Leszek Mysiewicz

Znaczenie obecności ojca i jego wpływ na wychowanie dziecka
Wprowadzenie
Obecność ojca w wychowaniu dziecka stanowi podstawową a
zarazem najważniejszą funkcję w życiu mężczyzny. Wkład w szeroko pojęty proces wychowania potomstwa, rozpoczyna się już od
chwili poczęcia i trwa przez całe życie dziecka. Formacja do pełnienia roli ojca, uczestniczenie w procesie wychowania dziecka a także
świadome przeżywanie ojcostwa, zdaniem R. Sosnowskiego swoje
źródło czerpie w rodzinie, w której się wychował. „To właśnie rodzina stanowi pierwsze i podstawowe źródło, z którego czerpie się
bogaty zasób doświadczeń skutkujących w przyszłości określonymi
postawami wobec najbliższych osób”1. Funkcja, jaką ma do spełnienia ojciec, jest niezwykle specyficzna a także trudna. Ma on na celu
przede wszystkim wytworzenie i zapewnienie wewnętrznej stabilizacji, niezbędnej do właściwego rozwoju dziecka. Wanda Półtawska w
pozycji „Płciowość jako dar i zadanie” opisuję autorytet ojca jako
zależność jego postaw i zaangażowania w proces wychowawczy
potomstwa. Rodzic staje się autorytetem, poprzez swoją obecność i
świadectwo2.
Definicja wychowania w ujęciu pedagogicznym
W niezwykle szerokim zbiorze literatury pedagogicznej, terminem niemal fundamentalnym, stanowiącym podstawę zdefiniowania istoty jej przedmiotu, jest termin wychowanie. Sformułowanie te
posiada wiele wyjaśnień, stąd potrzeba zobrazowania i przytoczenia
niektórych z nich.
Całościowy proces wychowania można podzielić na trzy zakresy znaczeniowe. Pierwszym wyjaśnieniem tego pojęcia w zna1

R. T. Sosnowski, Ojciec i jego rola w życiu dziecka, s. 203, [w:] W.
Danilewicz (red.) Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa 2009.
2
W. Półtawska, Płciowość jako dar i zadanie, s. 235, [w:] D. Kornas –
Biela (red.)., Oblicza ojcostwa, Lublin 2001.
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czeniu najszerszym jest m.in. przysposobienie osoby do sprawowania wyznaczonych funkcji, stawianych przez społeczeństwo; wychowanie zawiera w sobie ogólny proces kształcenia, w który wchodzą uczenie się i nauczanie; osiąganie najkorzystniejszego rozwoju
osobowości a także wprowadzanie zmian w osobowości wychowanka. Poprzez wąski zakres wychowania rozumie się świadome i ukierunkowane działanie mające na celu realizowanie własnych celów
oraz moralno – emocjonalne kształtowanie osobowości wychowanka. Patrząc na proces wychowania w sposób najbardziej ogólny,
można stwierdzić, iż jest to adoptowanie danej jednostki do pełnego
funkcjonowania w otaczającym społeczeństwie. Przejawia się ono
poprzez zachowywanie i przekazywanie obyczajów, tradycji, wzorców zachowań mających zastosowanie w danej grupie społecznej,
tworząc tym samym funkcję zachowawczą. Ponadto wyraża się w
kształtowaniu innowacyjności wychowanka w poszczególnych fazach jego codziennego życia, tworząc funkcję twórczą3.
Definicja wychowania, której problematykę podjął A. Tchorzewski, opiera się na trzech zasadniczych zwrotach, opisanych jako: akomodacja, aproksymacja oraz indoktrynacja. Poprzez pierwszy autor
rozumie jako przystosowanie danej osoby czy też grupy do utartych
wymagań i warunków społecznych. Drugi przedstawia za pomocą
uświadomienia osobie bądź grupie sposób ich postępowania, a także
możliwości. Trzeci – ostatni zwrot, zdaniem Tchorzewskiego stanowi
uformowane oddziaływanie na poglądy i przekonania jednostek czy też
grupy4. Definicja A. Tchorzewskiego ukazuje proces wychowania jako
„byt społeczny, będący wytworem przynajmniej dwóch osób, pomiędzy
którymi zachodzi relacja wyrażająca się w przekraczaniu przestrzeni
międzypodmiotowej za pomocą obranej formy kontaktu, w ramach
którego podmiot wychowujący (działający) kierując się powszechnie
uznanym dobrem umożliwia podmiotowi wychowywanemu (doznającemu) osiągnąć wzrost własnej tożsamości”5.

3

Por. T. Hejnicka – Bezwińska, W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki,
Bydgoszcz 2004, s. 217-220.
4
A. Tchorzewski, Wychowanie i jego właściwości, Bydgoszcz 1993, s. 29-30.
5
Tamże, s. 44.
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K. Konarzewski w jednej ze swoich pozycji „Podstawy teorii
oddziaływań wychowawczych”, przedstawia możliwość doświadczenia niekorzystnych oraz bezwartościowych wychowawczo wpływów – „jeden człowiek stara się zmienić innego człowieka”. Autor
ma na myśli, iż nie każda zmiana mająca miejsce w osobowości wychowanka jest korzystna, a tym samym w sposób właściwy pomaga
w rozwoju jego osobowości6. Z. Kwieciński definiuje pojęcie wychowanie jako „świadome i celowe działanie pedagogiczne zmierzające do osiągnięcia względnie stałych skutków – zmian rozwojowych
w osobowości wychowanka”7. Natomiast zdaniem W. Okonia, „wychowaniem nazywa się celowo organizowaną działalność społeczną,
opartą na stosunku wychowawczym pomiędzy wychowankiem, a
wychowawcą, której celem jest wywoływanie zamierzonych zmian
w osobowości wychowanka”8. W ten sposób autor podkreśla, iż wychowanie jako proces obustronny, dotyczy zawsze zarówno wychowującego jak i wychowywanego na zasadzie wymiany działań. Z
Mysłakowski natomiast określa wychowanie jako „naturalny proces
uwarunkowany mechanizmami niezależnymi od człowieka, lecz
ściśle związanymi z jego społeczną naturą oraz wrastaniem w nowe
sfery kultury”9. Autor ten koryguję tę definicję w taki sposób, iż
ubogaca ją o brak zależności tego procesu od człowieka. Ukazuję to,
iż jednostka wychowuje się w sposób naturalny, otaczając się w danej sferze np. kulturze, przez co czerpie od niej wartości, zachowania, postawy. W ten sposób, kreując dziecku warunki do rozwoju,
formujemy jego osobowość, a więc wychowujemy.
Definicja wychowania W. Pomykało, brzmi następująco: „oddziaływanie całokształtu specyficznych pedagogicznych bodźców i
doświadczeń ogólnospołecznych, grupowych, indywidualnych, profesjonalnych i nieprofesjonalnych przynoszących względnie trwałe
skutki w rozwoju jednostki ludzkiej w jej sferze fizycznej, umysło6

K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1982, s.5.
7
Por. Z. Kwieciński, B. Śliwierski, Pedagogika. Podręcznik akademicki,
Warszawa 2011, t. 1, s. 22.
8
W. Okoń, Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2011, s. 445.
9
Z. Mysłakowski, t.I/1, s.15 – 16.
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wej, społecznej, kulturowej i duchowej”10. Autor ten zauważa, iż
wychowanie jako całościowy proces, nie jest w zupełności trwałe, a
także nie ma się do końca wpływu na to w jaki sposób dana jednostka została wychowana. Wpływ na to ma przede wszystkim społeczeństwo oraz kultura. M. Łobocki i K. Sośnicki opisują definicję
wychowania jako „szerokie rozumienie terminu odnosi się do wychowania skoncentrowanego zarówno na rozwoju umysłowym i
uczuciowym jednostki, jak również na sferze jej motywacji i konkretnych działań. Inaczej mówiąc, wychowanie takie jest utożsamiane z rozwijaniem – kształtowaniem osobowości pod względem
wszystkich jej cech. Obejmuje zarówno nauczanie – uczenie się, jak i
wychowanie w jego węższym znaczeniu. Innymi słowy, przedmiotem wychowania w szerszym znaczeniu jest „całość psychiki człowieka”, czyli „ogół procesów i właściwości psychicznych” tj. zarówno intelektualnych – umysłowych, emocjonalnych – uczuciowych i wolicjonalnych – chcenia łącznie z działaniem”11. Tym samym, autorzy, wzbogacają definicję wychowania w ujęcie całościowe, polegające na oddziaływaniu wychowawcy na każdy element
życia wychowanka, sferę psychiczną jak i motywacyjną, intelektualną, emocjonalną i duchową. Zdaniem S. Jedynaka o procesie wychowania możemy mówić jako: „całokształt oddziaływań środowiska społecznego, a także przyrodniczo – geograficznego na człowieka, kształtujących jego osobowość”12. Z drugiej strony autor używa
sformułowania, iż stanowi on: „wyłącznie zamierzone i świadomie
podejmowane zabiegi, których celem jest ukształtowanie bądź zmodyfikowanie określonych cech osobowości, a tym samym formowanie jej według obranego ideału wychowawczego”13.
Podsumowując przytoczone powyżej definicję wychowania,
należy stwierdzić, iż stanowi ona celowo organizowaną aktywnością
społeczną bazującą na wzajemnej relacji pomiędzy wychowawcą a
wychowankiem. Naturalnie, ma to za zadanie wywołanie planowa10
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nych zmian w osobowości podopiecznego, skutkujących kształtowaniem nastawienia jednostki do otaczającego ją świata i drugiego
człowieka, jego poglądów, doświadczeń, systemu wartości i sensu
życia14.
Rola ojca w wychowaniu dzieci
Problematyka ojcostwa podejmowana w literaturze, często
sprowadza pojęcie „ojciec” czy też „ojcostwo” do roli: biologicznej,
prawnej, niekiedy socjologicznej czy psychologicznej, o wiele rzadziej
natomiast porusza się aspekt duchowy. Pomimo fizycznej formy ojcostwa, istnieje również aspekt psychiczno – społeczno – duchowy, wiążący w sposób głęboki i trwały mężczyznę z rodziną. Aspekt duchowy
ojcostwa ukazuje, iż poczęcie nowego życia czyni z ojców nie tylko
ojców biologicznych, ale wskazuje na postawę, jaką ojciec przyjmuję
wobec tego faktu. Święty Jan Paweł II w „Liście do Rodzin” opisywał,
że wyraża się ono poprzez łączność z Bogiem. Jak piszę: „Współpracować ze Stwórcą w powołaniu do życia nowych istot ludzkich, to
znaczy przyczynić się do przekazywania obrazu i podobieństwa Boga,
którym staję się każdy narodzony z niewiasty”15.
K. Pospiszyl uważa, że obecność ojca w rodzinie ma fundamentalne znaczenie w procesie wychowania synów, bowiem każdy
człowiek szybciej przyswaja sobie zarówno pozytywne jak i negatywne formy zachowania się osobników tej samej płci. Jednakże
sama obecność ojca w rodzinie nie wystarcza, aby wpływać pozytywnie na rozwój dziecka. Ojciec musi aktywnie uczestniczyć w jego
wychowaniu16.
W całościowym ujęciu ojcostwa, należałoby stwierdzić, iż aby
być dobrym ojcem i mężem, trzeba być najpierw dojrzałym i odpowiedzialnym mężczyzną. J. Pulikowski proces poważnie potraktowanego i odpowiedzialnego bycia ojcem przedstawia w następujący
sposób:
- koniecznym jest, aby zachodziło zjawisko samowychowania
do pełnienia roli ojca;
14

Por. W. Okoń, Wszystko o wychowaniu, Warszawa 2009, s. 376.
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15

44

- odpowiedni wybór żony – tym samym matki dla swoich
dzieci;
- stworzenie odpowiednich warunków do przyjęcia dziecka;
- towarzyszenie w rozwoju dziecka do porodu a także towarzyszenie w nim;
- udział w wychowywaniu dziecka, wprowadzaniu do w świat
dorosłych;17
B. Mierzwiński natomiast ojcostwem nazywa specyficzną
funkcją mężczyzny w świecie, mającą na celu:
- przyporządkowanie odpowiedniego sobie miejsca w małżeństwie i rodzinie;
- poczęcie potomka;
- obdarzenie swoich dzieci a także matki opiekuńczą miłością;
- łożenie na utrzymanie, zapewnienie bytu i wychowanie dzieci”18.
Pełne ojcostwo – dojrzałe, zdaniem J. Augustyna „rodzi się
poprzez wzajemne oddziaływanie na siebie dziecka i ojca. Ojciec
poprzez towarzyszenie swojemu dziecku w jego rozwoju sam również staje przed możliwością własnego osobowego wzrostu. Dziecko
pomaga ojcu nie tylko stawać się lepszym tatusiem, ale także bardziej odpowiedzialnym człowiekiem. Ojciec, wychowując swoje
dzieci, sam bywa przez nie wychowywany. Ojcostwo jest fundamentalnym doświadczeniem mężczyzny. Dzięki niemu może, bowiem
osiągnąć pełną dojrzałość swojego ludzkiego życia w wymiarze
uczuciowym i duchowym”19.
Powtarzając za J. Augustynem, można stwierdzić, iż „mężczyzna zakładający rodzinę winien być świadomy potrzeby zbudowania
swojego autorytetu, gdyż bez uznania w rodzinie nie może on mieć
realnego wpływu na dzieci”20. Przedstawia również następstwa braku
autorytetu. Czasami „z powodu braku uznania, ojcowie wycofują się
z życia rodzinnego i całe wychowanie dzieci oddają w ręce matki. Są
mężczyźni, którzy usiłują brak realnego autorytetu zastąpić siłą i
17

J. Pulikowski, Warto być ojcem, Poznań 2002.
B. Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec, [w:] K. Ostrowska, M.
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despotyzmem: krzykiem, stwarzaniem sytuacji zagrożenia i lęku,
nieadekwatnym do przewinienia karaniem, nieuzasadnionym ograniczeniem wolności dzieci. Natomiast ojciec bez autorytetu nie może
ofiarować synowi daru męskiej tożsamości. Kiedy rodzic nie ma
autorytetu w oczach syna, wówczas syn wstydzi się ojca i gdzie indziej szuka wzorca dla swojej męskiej tożsamości”21. J. Augustyn
tłumaczy, iż pełne ojcostwo zradza się na zasadzie współmiernego
oddziaływania na siebie zarówno ojca jak i dziecka.
Według A. Skreczko, fundamentem właściwego rozwoju psychicznego jak i społecznego w wychowaniu dzieci, stanowi obecność
ojca w pełnej rodzinie. Ojciec powinien posiadać świadomość
ogromnej funkcji, jaką pełni w wychowaniu dziecka. Jak ważna jest
jego obecność od pierwszych dni potomka aż do osiągnięcia dojrzałości, zapewniając tym samym dziecku wzorce do naśladowania22.
Na przełomie wieków, model ojcostwa ulegał pewnym zmianom. Dzisiejsze „ojcostwo” dalekie jest od tego, które funkcjonowało w przeszłości. Jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ warunki panujące w teraźniejszych czasach są odmienne23. Od dawien dawna utarty stereotyp autorytetu ojca, nagle zaczął zmniejszać swoje znaczenie. Dawna rola utrzymywania rodziny oraz bycie z góry narzuconym autorytetem, zostało zamienione aktywnym uczestnictwem w
wychowywaniu dzieci24. Postawa ojca wychowującego dziecko ma
istotny wpływ na prawidłowy rozwój wartości moralnych potomka,
nie tylko odnośnie uczuć moralnych ale również w kontekście poznawczym, behawioralnym. Również w rozwoju moralno – społecznym, ojciec musi zapewnić dziecku odczucie takich bodźców, których w żaden sposób nie może zapewnić matka. Sprawuję on w ten
sposób funkcję pośrednika pomiędzy nieznanym dotychczas dziecku
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światem zewnętrznym, a tym, który zdołał już poznać, spokojnym i
bezpiecznym zapewnionym mu przez matkę25.
Całościowy proces wychowania, stanowi formowanie młodego człowieka w aspektach: fizycznym, psychicznym, intelektualnym,
moralno – duchowym, mającym na celu ukształtowanie dojrzałej
osobowości. Dokonać się to może jedynie w niezastąpionej wspólnocie wychowawczej, którą stanowi rodzina.
Potwierdzeniem powyższych rozważań dotyczących obecności roli ojca w wychowaniu dzieci mogą posłużyć słowa, które Święty Jan Paweł II zawarł w Adhortacji Apostolskiej o „Zadaniach Rodziny Chrześcijańskiej w Świecie Współczesnym – Familiaris consortio”. Papież w doraźny sposób podkreśla, iż mężczyzna powołany
jest w komunii własnego małżeństwa do tego, aby postępował w
poczuciu otrzymanego daru a także roli ojca i męża. Właściwa miłość męża do żony ma na celu a zarazem oczekuję od niego, aby
obdarowywał ogromnym szacunkiem równą w godności kobietę.
„„Nie jesteś jej panem — pisze św. Ambroży — lecz mężem, nie
służącą otrzymałeś, ale żonę. Odpłać życzliwością za życzliwość,
miłość wynagrodź miłością”26. Ma to na celu utworzenie wyjątkowej
formy przyjaźni, aby mężczyzna w taki właśnie sposób żył ze swoją
żoną27. Uczucie, które żywi mężczyzna do kobiety – matki ich potomstwa, a także do własnych dzieci, stanowi dla mężczyzny oczywistą drogę do urzeczywistnienia i zrozumienia swojego ojcostwa.
Pomimo tego, iż gdzieniegdzie możliwości społeczno – kulturalne
zachęcają ojca do swoistego zaniechania i wyzwolenia się od obowiązków na rzecz rodziny oraz wychowywania dzieci, należy jednak
odzyskać społeczne przekonanie, iż zadanie i miejsce ojca w rodzinie
i dla dobra rodziny mają znaczenie jedyne i niezastąpione28. Świadectwo życia udowadnia, iż brak ojca w rodzinie wywołuję zachwianie równowagi psychicznej i moralnej. Rodzi to również pewnego
rodzaju trudności w relacjach rodzinnych. W sytuacjach odwrotnych
25
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jest proporcjonalnie odwrotnie. Zbytnio przytłaczający wpływ ojca,
szczególnie tam, gdzie możemy zauważyć zjawisko tzw. „machizmu”, polegającego na nadużywaniu wyższości uprawnień męskich
poniżających kobietę a tym samym ograniczających prawidłowy
rozwój stosunków rodzinnych29. Odwołując się do słów, które Św.
Paweł skierował do wiernych w Liście do Efezjan, można zauważyć
iż powołaniem mężczyzny jest zapewnienie równego rozwoju każdemu z członków swojej rodziny, ukazując i doświadczając tym
samym na ziemi ojcostwo samego Boga (Por. Ef 3,15). Zadanie to
wykona poprzez odpowiedzialność za poczęte pod sercem matki
życie oraz rzetelne pełnienie trudu wychowania, dzielonego ze
współmałżonką30.
Podsumowanie
Rodzice stanowią podstawową komórkę w całościowym procesie prawidłowego wychowywania dziecka. Poprzez swoje codzienne postępowanie stanowią autorytet i wzorzec postępowania
swoim potomkom. Odpowiedzialni są za opiekę, troskę, wychowanie
a także naukę życia swoich dzieci. Pomimo fundamentalnej roli matki w procesie wychowania maleństwa, ojciec również odgrywa bardzo ważne zadanie. Stanowi on wzorzec męskości, spełniając się
zarówno jako mąż i ojciec. Powtarzając za Erichem Frommem można powiedzieć, iż miłość ojca do dziecka jest warunkowa, kocha ale
również stawia wymagania, oczekuję posłuszeństwa i dyscypliny.
Pełniąc obowiązki ojca, mężczyzna zobowiązany jest przekazywać
dziecku bodźce w celu prawidłowego rozwoju, aby uzyskiwało cenne informację o świecie. Nieodzownym zadaniem ojca jest ukazywanie potomstwu życiową mądrość, zdolność kreatywnego myślenia
a także działanie poprzez pracę i wysiłek. Z perspektywy duchowej,
mężczyzna ma za zadanie utworzenia nowego życia oraz ukształtowanie nowej istoty ludzkiej. Pragnie przekazywać potomkom wartości, w które głęboko wierzy, postępuje zgodnie z nimi i realizuje je w
codziennym życiu. Fundamentalna rola ojca opiera się na opiece i
29
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trosce o prawidłowy i pełny rozwój swojej rodziny, a przede wszystkim własnego dziecka.
Summary
Parents are the primary cell in the overall process of proper parenting. By their daily conduct they are the authority and standard of
conduct for their descendants. They are responsible for the care, care,
education and learning of the lives of their children. Despite the fundamental role of the mother in the process of raising a child, the father also plays a very important role. It is a pattern of masculinity,
fulfilling both as husband and father. By repeating behind Erich
Fromm, one can say that the love of a father to a child is conditional,
loves but also demands, expects obedience and discipline. In fulfilling his father's duties, the man is obliged to give the child incentives
for proper development to obtain valuable information about the
world. The father's indispensable task is to show the offspring the
wisdom of life, the ability to think creatively, and to work through
work and effort. From a spiritual perspective, a man has the task of
creating a new life and shaping a new human being. She wants to
convey to the descendants the values they deeply believe, follow
them and realize them in their daily lives. The fundamental role of
the father is based on the care and concern for the correct and full
development of his family, and especially his own child.
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Mateusz Obrębski

Rola i wpływ autorytetu w wychowaniu młodego pokolenia
Autorytet - przegląd piśmiennictwa
Chcąc omówić zamieszczony powyżej temat na początku warto wyjść od samego zdefiniowania pojęcia jakim jest autorytet. Termin ten pochodzi od słowa „auctoritas" które w wolnym tłumaczeniu
oznacza: rolę, powagę, ważność, wpływ na osobę. Już w starożytności posługiwano się tym słowem. Oznaczało ono stopień poważania
danej osoby w społeczeństwie1. Fragment ten pozwala nam już
wskazać, że traktowanie kogoś i nazywanie go autorytetem musiało
być związane z tym, że z racji czasu i jego postępowania zasłużył
sobie na takie miano. Żeby otrzymać tytuł autorytetu w tamtych czasach osoba musiała mieć sędziwy wiek a także sporo doświadczeń
życiowych.
Analizując dalej termin autorytet warto sięgnąć do Słownika
Wyrazów Obcych. Odnajdujemy tam następującą definicję, która
mówi o tym, że pojęcie to oznacza: „uznanie u innych, wpływowość”2. Czytając tą definicję można się zastanowić nad tym jak osoba będąca już autorytetem musiała się zasłużyć, zdobyć uznanie innych żeby otrzymać owy tytuł. Warto w tym momencie zastanowić
się nad tym co wpływa na okrzyknięcie kogoś autorytetem i jakie
cechy powinna posiadać ta osoba żeby nim się stać? Próbując odpowiedzieć na to pytanie warto sięgnąć do książki Jerzego Turowicza
pod tytułem „Autorytecie wróć”. Autor w początkowym fragmencie
książki zawarł następujące zdanie: „Autorytety nie rodzą się na kamieniu. Autorytetami mogą stać się ludzie mądrzy i do gruntu
uczciwi, odważni i odpowiedzialni. Ludzie łączący idealizm z realizmem. Rozumiejący świat w którym żyjemy i cała jego złożoność,
mający wyraźną wizję światła, w jakim chcielibyśmy żyć, których
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głos kierowałby ludzi na drogi prowadząc do tego świata”3. J. Turowicz w owym fragmencie wymienia szereg cech mówiących o tym
jacy ludzie mogą być autorytetami.
Współczesne społeczeństwo oraz środki masowego przekazu
niejednokrotnie zniekształcają pojęcie autorytetu przypisując mu
inne znaczenie jakim jest idol. Media coraz częściej promują młode
osoby, które biorą liczny udział w różnych programach związanych z
odkrywaniem nowych talentów a po krótkim czasie zostaje im przyczepiana etykieta idola. Najgorsze w tym jest, że takie działanie telewizji jest krótkofalowe czyli wybrana osoba ma swoje „pięć minut” a następnie w niedługim czasie zastępuje ją nowa twarz.
Wszystko dzieje się po to żeby zyskać w odpowiednim czasie jak
największą ilość widzów. Oglądając to młode pokolenie bardzo
szybko utożsamia się z konkretną osobą na tyle, że chce postępować
tak jak ta osoba jak również przyjmuje styl tej osoby. Zachowanie to
przejawia się zarówno w ubiorze jak i zmianie podejścia do otoczenia. Przejęcie owych cech u młodej osoby rzutuje na jej wychowanie.
Pozyskując nowe wzorce młody człowiek zaczyna je zestawiać ze
wcześniejszym doświadczeniem jakie pozyskał podczas socjalizacji
zarówno pierwotnej jak i wtórnej. Przyjmowanie w krótkim czasie
wzorców jakimi są idole wpływa na brak ujednolicenia i wykreowania wewnątrz młodego człowieka prawdziwych cech autorytetu.
Zmienność ta przyczynia się do tego, że młody człowiek przestaje
zastanawiać się nad tym kto dla niego może być prawdziwym autorytetem i jaką rolę może ten wzorzec odegrać w jego życiu.
Autorytet i jego wpływ na wychowanie – analiza literatury
Proces wychowania zawiera w sobie szereg istotnych działań
jakie podejmują rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka. W zakresie tych oddziaływań na początku ujęte są wszystkie elementy z socjalizacji pierwotnej jak i wtórnej w której uczestniczy dziecko. W
pierwotnej socjalizacji zawarte są wszystkie działania rodziców,
opiekunów zarówno wychowawcze jak również i te, które wynikają
z codziennej rzeczywistości. W etapie tym dziecko pozyskuje i pró3
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buje naśladować działania swoich opiekunów. Jest to istotny etap w
życiu młodego człowieka ponieważ decyduje on o późniejszych wyborach jednostki w jej dalszym życiu. W etapie tym część działań
podejmowanych przez rodziców może być niejasna dla dziecka.
Może ono chcieć je odwzorować jednak nie będzie w stanie w wielu
przypadkach zrozumieć sensu wykonywania tego działania. W socjalizacji wtórnej natomiast to na dziecko oddziałuje jego środowisko
rówieśnicze. W tym przypadku młody człowiek nabywa wiedzy oraz
doświadczenia od swojej grupy rówieśniczej i to on decyduje na ile
grupa ta będzie wpływać na jego wybory.
W literaturze przedmiotu możemy odnaleźć liczne zapisy dotyczące tego, iż to właśnie grupa rówieśnicza poprzez swoje działania najbardziej wpływa na podejmowane decyzje młodego człowieka. Czemu tak się dzieje? S. Jedynak definiuje te działania jako:
„całokształt oddziaływań środowiska społecznego, a także przyrodniczo-geograficznego, na człowieka, kształtujących jego osobowość”4. Wszystkie te procesy zarówno z socjalizacji pierwotnej jak i
wtórnej wpływają na młodego człowieka. Wychowując dziecko
opiekunowie biorą na siebie wielką odpowiedzialność za jego późniejsze wybory w jego dalszym życiu. Jednym z ich zadań jest właściwe przeprowadzenie procesu wychowania w stosunku do dziecka.
Podkreślam tutaj właściwe dlatego, że musi być ono oparte o jakiś
wzorzec – autorytet, który będzie dla dziecka pewnym wyznacznikiem – drogowskazem w podejmowaniu jego dalszych kroków życiowych.
Wychowanie jest procesem w którym należy próbować ująć
wszystkie potrzeby dziecka. Podczas jego rozwoju istotne jest to aby
pokazać mu jak najwięcej wiedzy o życiu oraz zwrócić uwagę na
sygnały jakie dziecko wysyła kiedy nie radzi sobie z konkretnym
zadaniem. Wiele z tych zadań otrzymuje dziecko w szkole. Przy
realizacji większości z nich pojawić się może trudność oraz zachwianie sposobu myślenia dziecka – będzie to wynikiem niezrozumienia komunikatu jaki otrzyma do wykonania. Podobnie będzie z
autorytetami, jeśli dziecku nie zostanie wyjaśniona rola autorytetu,
dalej będzie się kierowało wizerunkiem idola czyli krótkotrwałym
4
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zafascynowaniem wynikającym z braku przytoczenia wiedzy na
temat procesu w jakim ktoś może stać się autorytetem i co reprezentować swoją osobą.
W literaturze przedmiotu możemy odczytać, że na poznawanie
tego czym jest autorytet wpływa również „świadomie organizowana
działalność społeczna, oparta na stosunku wychowawczym miedzy
wychowankiem a wychowawcą, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka. Zmiany te obejmują
zarówno stronę poznawczo – instrumentalną, związaną z poznaniem
rzeczywistości i umiejętnością oddziaływania na nią, jak i stronę
emocjonalno – motywacyjną, która polega na kształtowaniu stosunku
człowieka do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, układu wartości i celu życia”5.
Wiele osób utożsamia się z różnymi autorytetami. Wynika to
w większości z ich doświadczenia nabytego w ich dzieciństwie.
Dziecko dorastając musi dokonać wielu wyborów. Rola rodziców
zawiera się w przedstawieniu wielu rozstrzygnięć przed jakimi musi
stanąć młody człowiek. Jednym z elementów wychowania, które
realizuje rodzic jest ciągłe wskazywanie pozytywnych postaw i wartości dziecku. Celem tego jest wpłyniecie na ułatwienie wyborów
przed którymi będzie musiało stanąć dziecko w dorosłym życiu.
W literaturze przedmiotu możemy odnaleźć liczne fragmenty
dotyczące istotnej wagi przedstawienia i opisywania różnych autorytetów, które maja na celu pozytywnie wpłynąć na proces wychowania. H. Izabelska podkreśla potrzebę istnienia autorytetów w procesie
wychowania. Wychowanie bez odpowiednich wzorców może wpłynąć na niedostosowanie społeczne. Jeśli wychowankowi w młodym
wieku nie zostały wprowadzone podstawowe wartości dotyczące
dobra i empatii społecznej będzie on narażony na liczne przejawy
niedostosowania społecznego. Dziecku, któremu nie przedstawione
zostały zasady i normy społeczne trudniej będzie się przystosować i
żyć w otaczającym go społeczeństwie i kulturze6.
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Dorośli w wielu przypadkach próbują przedstawić dziecku w
ich ocenie jak najlepsze wzorce i ideały, którymi sami się posługiwali w swoim życiu. Co w przypadku kiedy rodzice są narażeni na liczne deficyty w elementarnej wiedzy. Opiekun taki stara instynktownie
wychowywać swoje dziecko a w wielu przypadkach zrzuca on pewne elementy wychowania na nauczycieli bądź wychowawców w
szkole bądź placówce jeśli dziecko do takiej uczęszcza.
W większości placówek do których uczęszczają młodzi ludzie
po lekcjach pracują osoby, które opierają swoje działania o pewne
wzory, ideały zaczerpnięte z konkretnych autorytetów. W ten sposób
ich praca zaczyna nabierać innego wymiaru, gdyż niesie się za tym
głębszy sens wynikający nie tylko z potrzeby zarobkowej jednak jest
to cel wyższy stanowiący realizację własnych zamierzeń – pasji.
Dzieci uczęszczając do takiej świetlicy nie tylko spędzają w niej
kreatywnie swój czas jak również zdobywają wiele zasad, które pozwolą im łatwiej odnaleźć się w otaczającej ich rzeczywistości.
Szukając odpowiedzi na pytanie czym jest autorytet bądź kto
może zostać autorytetem rozstrzygnąć to możemy jeśli odczytamy to
co prezentuje M. Michalik. Autor ten to pojęcie sprowadza do „pytania o ideał, czyli wzoru postępowania”7. Chodzi o przedstawieni
konkretnego wzoru, który może być zaczerpnięty z wielu światów:
filmu, literatury, biografii bądź też z historii życia ludzi. Młodzi ludzie współcześnie takie ideały bardzo często wybierają w oparciu o
fascynację oraz sprawności, które posiadają ich bohaterowie. Jeśli się
z nimi utożsamiają taki bohater staje się ich wzorcem, godnym naśladowania.
Sięgając do piśmiennictwa innego autora jakim jest W. Stróżewski można odczytać, że bycie autorytetem zawiera się w: „przekazywaniu hierarchii wartości (…), przekazywaniu uczniom swoich
metod postępowania (…), oraz życzliwości i gotowości udzielania
uczniom pomocy(…)”8. Można stwierdzić, że gryzie się to z tym co
7
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wybiera ówczesne młode pokolenie. Wielu młodych ludzi nie przywiązuje uwagi do zasad, które funkcjonują w społeczeństwie. Wiedzą oni, że takie zasady są jednak rzadko wprowadzają je do swojego
życia. Posługiwanie się konkretnymi normami wymaga odpowiedniego zorganizowania sobie czasu jak również tego, że trzeba o
czymś pamiętać i w odpowiednim czasie tego przestrzegać. Powoduje to trudności jednak są osoby, które starają się naśladować te pozytywne wzorce-te właściwe dla nich. Mowa jest tutaj chociażby o
wolontariuszach, którzy w procesie wychowania korzystali z licznych wzorców a teraz sami starają się nimi zaszczepić inne-młodsze
pokolenie.
Podejmując kroki mające na celu przybliżać wychowankom
różne autorytety czy to będzie w zakresie rodziców, opiekunów czy
też nauczycieli należy pamiętać z godnie z tym co pisze J. Locke, że
„odwoływanie się do autorytetów oznacza ucieczkę od odpowiedzialności za własne myślenie i poglądy”9. Dlatego też należy zwracać uwagę na to jak przedstawiamy daną rzeczywistość, zasady czy
też normy. Czy w tych działaniach pozostajemy sobą czy też zrzucamy odpowiedzialność na konkretne osoby, które kreowane są
przez nas jako autorytety. Warto także zwrócić uwagę na to, że szukając nowych autorytetów człowiek skłonny jest do porównań. Odnosi to co nowe do tego co już znane, wszystko po to aby mieć jasność i nie popełnić błędu. Dlatego i tak wiele osób napotkane wzorce sprawdza czy „odnoszą się do nich jako przedmiotowych modeli
pełniących rolę przykładów, wzorów, autorytetów i mistrzów”10.
Znaczenie autorytetów w wychowaniu – wyniki z badań
własnych
W celu realizacji badań przeprowadzone zostały trzy wywiady
skategoryzowane z nauczycielami pracującymi w Zespole Szkół w
Rozogach. Miejsce to zostało wybrane z racji tego, że jest ono położone z dala od większej aglomeracji miejskiej. Powodem tego wyboru było również to żeby sprawdzić jak nauczyciele pracujący w ta9
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kim środowisku podchodzą do istniejących autorytetów i czy powołują się na nie w procesie wychowawczym skierowanym do uczniów.
Wywiady zostały przeprowadzone w oparciu o wcześniej przygotowany kwestionariusz wywiadu. Zostały one skierowane do nauczycieli pracujących w szkole podstawowej. Na potrzeby badań zostały
zmienione imiona pracowników szkoły.
W badaniu wzięły udział dwie kobiety: nauczycielka języka
polskiego oraz historii oraz jeden mężczyzna – nauczyciel wychowania fizycznego. Z przeprowadzonego kwestionariusza wywiadu z
Panią Wandą można już na samym początku stwierdzić, że prowadząc swój przedmiot bardzo często powołuje się na liczne autorytety.
Z relacji nauczycielki wynika, że stara się stwarzać wiele sytuacji
aby na wielu lekcjach pokazywać uczniom jak ważny jest odpowiedni wzorzec bądź ideał. W wielu przypadkach to uczniowie proszą
aby nauczycielka rozwinęła wątek i przybliżyła życiorys danego
pisarza bądź też aktora, który zagrał w jakiejś znanej sztuce. Lekcje
języka polskiego w odczuciu Pani Wandy nie mają zapewnić wyłącznie przekazania uczniom konkretnej wiedzy z danej epoki literackiej jednak mają posłużyć one po części do wpłynięcia na tych
młodych ludzi. Ważnym elementem jest tutaj rozbudzenie ich ciekawości na wiele pozytywnych wzorców, które możemy obserwować w społeczeństwie bądź też tych, które mogą wydawać się nieaktualne z racji tego, że dana osoba nie jest wśród społeczeństwa.
Nauczycielka w dalszej rozmowie wskazuje, że w społeczeństwie coraz częściej uczniowie napotykają wiele negatywnych wzorców. Wynika to z faktu, że media kreują coraz większą liczbę idoli,
którzy w ich mniemaniu mają zastąpić funkcjonujące autorytety.
Wielu uczniów podczas lekcji próbuje powoływać się na swoich
idoli i bronić ich przed reszta grupy jednak ta rywalizacja kończy się
często w momencie gdy pojawia się pytanie o doświadczenie i funkcjonowanie tej konkretnej osoby w społeczeństwie. Dla wielu młodych osób samo pojęcie autorytetu jest często niejasne. W ich wypowiedziach brakuje przytoczenia konkretnej definicji bądź też
wskazania tego jak ktoś może zostać autorytetem. Pani Wanda na
wielu swoich lekcjach stara się powoływać na liczne autorytety. Stara się również pytać uczniów o to kto dla nich może być autorytetem.
Tutaj odpowiedzi kreują się w sposób następujący: większość
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uczniów wskazuje głównie swoich rodziców jako ważne autorytety
w ich życiu. Reszta osób z którymi nauczycielka prowadzi lekcje
wymienia takie osoby jak: piosenkarze, aktorzy, sportowcy. Bardzo
często pada również postać Jana Pawła II – wielu uczniów opowiada
się, że jest on dla nich autorytetem. Podczas prowadzenia lekcji nauczycielka stara się wykorzystywać funkcjonujące autorytety do tego
aby wpłynęły one na wychowanie młodego pokolenia. Głównym
celem tych zajęć uwrażliwienie tych młodych ludzi na inne osoby,
które poprzez swoje życie przyczyniły się do zmiany sposobu myślenia społeczeństwa czyli wyznaczyły pewien pozytywny ideał bądź
tez wzorzec godny naśladowania.
Nauczycielka wskazuje zarazem, że współczesne młode pokolenie nie jest tak wrażliwe na wzorce jak to było kiedyś. Żeby ktoś
stał się dla nich autorytetem potrzeba na to dużo czasu. Jest tak w
przypadku chociażby nowego nauczyciela, który pojawia się w szkole i musi on zyskać w oczach uczniów pewną akceptację – a to nie
dzieje się od razu. Nauczycielka wskazuje, iż prawidłowe wychowanie musi być oparte o pewien wzorzec, który tak naprawdę wyznacza
pewne granice postępowania i to od niego zależy jakie wybory młodzi będą podejmować w dalszym życiu. W końcowej części nauczycielka podkreśla, że ważną rolę odgrywa wrażliwość na ideały. Bez
tej cechy uczniowie nie są skłonni sięgać po właściwe wzorce i nie
starają się nimi posługiwać w swoim dalszym życiu.
Kolejny wywiad został przeprowadzony z nauczycielką historii. W początkowej części została ona zapytana o to czy w powinno
się odwoływać do autorytetów przy wychowaniu dziecka. Pani Karolina od razu udzieliła pozytywnej odpowiedzi. Wskazała ona, że
wszelkie próby łączenia i rozmawiania o autorytetach pod kątem
wychowania działają korzystnie na wychowanka. Uczeń w ten sposób zyskuje pewne doświadczenie w kształtowaniu pozytywnego
wzorca a co przyczynia się do tego, że będzie może on mógł się tym
wzorcem posługiwać w podejmowaniu wyborów.
Nauczycielka wskazuje, że na swoich lekcjach często powołuje się na liczne autorytety, które są powiązane z faktami historycznymi. W jej odbiorze każda lekcja, która jest podparta o słynną osobę, która przyczyniła się poprzez swoje postępowanie do zmiany
czegoś na lepsze wydaje się być dla uczniów o wiele ciekawsza, niż
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ta na której tylko omawiane są fakty z konkretnego zdarzenia. Pozytywne ideały zawsze działają dobrze na wyobraźnie tych młodych
ludzi dodaje w dalszych słowach nauczycielka. Pani Karolina
stwierdza, że każda lekcja może być pretekstem działającym na wychowanie młodego człowieka. To już od prowadzącego zależy jak
ona zostanie poprowadzona i czy znajdzie on przestrzeń na to, aby
poruszyć na niej aspekt wychowawczy.
W kolejnej wypowiedzi pani Karolina wskazuje, że czasy w
których przyszło nam żyć skłaniają nas do przesiewania różnych
treści i wybierania z nich tego co nam najbardziej odpowiada. Podobnie dzieje się z ideałami. Mass-media starają się oddziaływać na
drugiego człowieka poprzez obraz i dźwięk. Niestety to niekorzystnie wpływa na kształtowanie się nowych autorytetów wręcz powoduje to zatracanie się już tych istniejących na rzecz idola, który ma
wiele zalet i potrafi się odpowiedni zaprezentować na scenie. Dla
społeczności medialnej wystarczy, że on po prostu tam jest i zabiera
często narzucone już zdanie w konkretnym momencie.
Warto teraz przyjrzeć się wypowiedzi trzeciego z badanych.
Pan Mirosław jest nauczycielem wychowania fizycznego. Swoje
zajęcia stara się zawsze organizować w sposób przystępny dla swoich uczniów. Zajęcia które są przez niego wybierane stanowią pewien fundament do późniejszej pracy na wyższych etapach nauczania. W swojej pracy nauczyciel nigdy nie zapomina o autorytetach.
Jak sam wskazuje w sporcie jest ich duża ilość. To wszystko zależy
jaką dyscyplina naukowa chcemy się zająć i co osiągnąć. Uczniowie
często proszą go aby pokazał jak wykonać prawidłowo ćwiczenie.
Wykorzystuje on ten czas na objaśnienie jak również wskazanie kto
w Polsce lub na świecie może być autorytetem właśnie w tej dyscyplinie o która pytają uczniowie.
Nauczyciel uważa, że to właśnie autorytety i dobre wzorce
sprawiają, że wychowanie uczniów przebiega w sposób prawidłowy.
Dzięki prawidłowym wzorcom uczniowie mogą sobie zbudować
własny pas ruchu po którym chcą się poruszać, a także mogą go zagospodarować tak jak chcą. Te umeblowanie tego pasa będą zajmować własne pozytywne wzorce, które pozwolą zastanowić się nad
tym co konkretna jednostka będzie chciała osiągnąć i na ile te ideały
pozwolą przybliżyć się do tych marzeń. Tylko pozytywne wzorce są
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w stanie przejść tą próbę. W świcie mediów ciągle słyszymy o nowych ideałach o tym, że warto się wzorować na jednostkach, które
potrafią być silne i umieją zabierać głos w różnych sytuacjach. Zapomina się o już takich cechach jak odwaga, waleczność, uczciwość
w stosunku do drugiego człowieka. Wielu młodych ludzi podpisuje
się i przejmuje te wzorce, które są w danym momencie aktualne czyli
są na czasie. Chcąc wychowywać młode pokolenie warto wracać i
powoływać się na autorytety, które są aktualne bez względu na czas i
to czy się do nich wraca w mass-mediach.
W końcowej części nauczyciel, który jest również wychowawcą w jednej z klas dodaje, że tylko prawdziwe autorytety mają
możliwość przetrwania. Nie potrzebują one wsparcia medialnego,
gdyż są na tyle silne, że społeczeństwo powołuje się na nie przy każdej możliwej okazji. Pan Mirosław dodaje, że wielu uczniów z jego
klasy powołuje się na pozytywne wzorce. Można zaobserwować to w
ich postępowaniu i działaniach, które podejmują na drodze edukacji
czy też aktywności sportowej.
Podsumowanie
Młode pokolenie w wielu działaniach przygląda się postępowaniu dorosłych. Wynika to z socjalizacji ale również z tego w jaki
sposób dorosłe osoby przekazują im wiedzę o świecie i na jakie
wzorce się powołują. W wielu przypadkach takimi wzorcami staja
się rodzice, którzy jako pierwsi przekazują dziecku wartości a zarazem podpierają to miłością do dziecka i ważnym elementem jakim
jest opieka. To od nich zależy jaką wiedzę przekażą dziecku i jak
tego młodego człowieka poprowadzą przez gąszcz-natłok niepotrzebnych informacji, które zacierają wizję autentycznego wzorca.
Media próbują wpływać na młodego człowieka i kreować różnych
idoli. Wszystko to dzieje się na potrzeby nakręcania rynku mediów a
nie po to aby pokazywać jak ważny jest autorytet w wychowaniu
młodego pokolenia. Dlatego to od rodziców, nauczycieli czy też
opiekunów dziecka zależy jaką wiedzę zdobędzie młody człowiek w
kontekście istniejących autorytetów.
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Streszczenie
Współcześnie słowu autorytet ciągle przypisywane są nowe znaczenia. Rozszerzenia te powstają w wyniku pojawiających się nowych
wzorców społeczno – medialnych. Młode pokolenie zaczyna coraz częściej mówić o wzorcach ze świata mediów oraz stara się upodobnić do
nich. Z czego wynika owy głód wzorca? Czy odnalezienie właściwego
autorytetu pozwala na wyznaczenie sobie drogi życiowej? Czym dla
młodego pokolenia jest autorytet? Młodzi ludzie coraz częściej w podejmowanych działaniach starają się silnie utożsamiać ze swoim wzorcem. Wynikiem tego jest zatracanie własnego stylu bycia i realizowanie
zadań życiowych w sposób połowiczny - czyli wyznaczony przez danego idola, który staje się dla nich wzorcem.
Artykuł przedstawia próbę wskazania tego jak autorytet
wpływa na młode pokolenie. W tekście zostało omówione pojęcie
autorytetu. Zawarty został również podrozdział dotyczący tego jak
autorytet wpływa na wychowanie. Natomiast w części końcowej
umieszczono podrozdział dotyczący znaczenia autorytetu w wychowaniu – owy fragment został opracowany na podstawie wyników
badań własnych.
Słowa kluczowe: autorytet, wychowanie, wzór, młode pokolenie, uczeń, szkoła podstawowa
Summary
The role and the influence of the authority in bringing the
younger generation up
In our times for word authority still new meanings are being
assigned. These extensions are occurring as a result of appearing new
templates social - media. The younger generation more and more
often starts talking about models from world of media as well as is
trying to make them resemble. What he results from craving for the
standard? Does finding the competent authority allow for fixing the
practical way for oneself? What for the younger generation is the
authority? Young people more and more often in taken action try
strongly to identify with their standard. With result of it losing the
own manner and performing practical objectives in the partial way
are - that is appointed by the given idol which is becoming a standard
for them.
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The article is describing the attempt to show how the authority
influences the younger generation. Discussed comprehending the
authority stayed in the text. A subsection concerning how the authority influences the upbringing was also entered into. However in part
final the subsection concerning the significance of the authority was
put in the upbringing - the fragment was drawn up based on own
findings.
Key words: authority, upbringing, pattern, the younger generation, pupil, primary school
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Marta Pietrycha

Znaczenie autorytetu rodziców w wychowaniu dziecka
Wstęp
Ogromne znaczenie w procesie rozwoju dziecka ma przykład
osób znaczących. To one wprowadzają go w świat wartości, w świat
zasad, uczą życia. Dlatego też młody człowiek poszukuje wzorów,
osobowości i punktów odniesienia. I tu pierwszymi wychowawcami
w jego wędrówce są rodzice, którzy troszczą się o ich rozwój, kształtują ich serce, umysł, są ich drogowskazem w codziennej wędrówce.
W literaturze przedmiotu określani są naturalnym autorytetem, autorytetem rodzicielskim czy też instytucjonalnym1.
Każdy autorytet buduje się poprzez zainteresowania sprawami
wychowanka, poprzez wyjaśnianie zasad, życzliwością oraz wysokimi kompetencjami dydaktycznymi i wychowawczymi.
Zdaniem J. Winiarskiego autorytet wychowawczy upada tylko
wtedy, gdy nie interesujemy się sprawami i problemami dziecka.
Również wtedy, gdy postępujemy niezgodnie z głoszonymi przez
nas wartościami i zasadami. Dlatego też autor podkreśla by
,,budować i wierzyć w siłę autorytetu, wierzyć w sens i potrzebę
wychowania dzieci”2. Bowiem ,,wychowanie bez autorytetu jest
słabością, autorytet bez wychowania jest przemocą”3.
1. Pojęcie rodziny
Potocznie rodzinę definiujemy jako ,,podstawową komórkę
społeczeństwa” oraz ,,parę małżeńską posiadającą dzieci”. Z kolei w
literaturze przedmiotu przez pojęcie rodziny rozumiemy: środowisko
życia i wychowania, instytucję, grupę, wspólnotę4. Na potrzeby

1

J. Winiarski, Autorytet w wychowaniu, ,,Wychowawca” 2012, nr 10
(237), s. 3.
2
Tamże.
3
Tamże.
4
A. Janke, J. Brągiel, S. Kawula, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2004, s. 26.
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niniejszego artykuły rodzinę będzie traktować jako wspólnotę,
instytucję i środowisko wychowawcze.
R. Wroczyński określa rodzinę naturalnym środowiskiem wychowawczym, w którym ,,dokonuje się podstawowy proces wychowania dziecka i wprowadzenia go w krąg kontaktów społecznych”5.
E. Trempała definiuje rodzinę jako instytucję. Zdaniem autora rodzina ,,może być nie tylko instytucją wychowania naturalnego i spontanicznego, lecz także intencjonalnego”6. Jest ona więc pierwszą i podstawową instytucją ,,opieki, wychowania i kształcenia jednostki”7.
Według Jana Pawła II rodzina ,,jest podstawową i niezastąpioną wspólnotą wychowawczą, jest środowiskiem stwarzającym najlepsze warunki przekazywania wartości religijnych i kulturowych,
które pomagają w kształtowaniu własnej tożsamości”8.
Rodzinę jako środowisko, instytucję i wspólnotę określa A.
Kamiński, który uważa, iż rodzina jest podstawowym i najważniejszym kręgiem środowiskowym, instytucją oraz wspólnotą stanowiącą „jedną z cech cementujących nową rodzinę”9.
2. Wychowanie w rodzinie
Rodzina to miejsce, gdzie wychowywane są młode pokolenia.
Rodzina to rodzice, którzy tworzą klimat i atmosferę. Ich dom jest
miejscem przekazywania siebie w myślach, uczuciach, postawach.
To „mądrość i dobroć rozumiana jako życzliwość i spolegliwość,
nadaje tym działaniom koloryt ciepła, wzruszenia i głębi”10. Rodzice
są pierwszymi i najważniejszymi osobami dla dziecka. To oni
bowiem rozpoczynają proces wychowania. Jego istotą jest
wspomaganie dziecka, pomoc w budowaniu jego osobowości,
tworzenie sytuacji wychowawczych dla rozwoju11. Zdaniem J.
5

R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, Warszawa 1985, s. 161– 162.
A. Janke, J. Brągiel, S. Kawula, jw. s. 26.
7
Tamże.
8
T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa
2006, s. 323.
9
A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1974, s. 98 – 101.
10
B. Dymara (red.), Dziecko w świecie rodziny, Kraków 1998, s. 144.
11
J. M. Garbula, A. Zakrzewska, W. Sawczuk, Świat rodziny. Pespektywa
interdyscyplinarna wobec wyzwań i zagrożeń, Toruń 2013, s. 285 – 286.
6
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Izdebskiej wychowanie rodzicielskie należy traktować w sposób
holistyczny jako ,,zintegrowane działania i sytuacje nawzajem
uzupełniające się, dopełniające, krzyżujące się, pozostające ze sobą
wyraźnie w relacjach komplementarnych”12.
Głównym zadaniem rodziny jest wychowanie i rozwój dziecka. Dlatego też idąc za Soborem Watykańskim II rodzice dając życie
swoim dzieciom „w najwyższym stopniu są zobowiązani do wychowania potomstwa”13 a w związku z tym ,,muszą być uznani za pierwszych i głównych wychowawców”14.
3. Metody wychowawcze
W literaturze przedmiotu mówi się o trzech podstawowych
metodach wychowawczych. Przy czym pierwsze dwie są skrajne,
wadliwe.
Pierwsza metoda to model autorytarny. Nazywany jest
również tradycyjnym i hierarchicznym. W modelu tym głowa
rodziny podejmuje sama decyzje. W sowich rękach ma całkowitą
władzę. Taki system wychowania zawiera kary, często cielesne.
Dzieci w takiej rodzinie nie są szanowane, mało wspierane oraz
obciążone wieloma obowiązkami. Nie ma tu miejsca na akceptację.
Dzieci nie mogą same podejmować decyzji, przez co hamuje się ich
rozwój osobowościowy. Nie mają również prawa do okazywania
swoich potrzeb czy też upodobań. W rodzinie tej nie mówi się o
swobodzie bowiem stale rodzice narzucają im kolejne
ograniczenia15. Ciągłe zakazy doprowadzają dzieci do poczucia
winy, do buntu oraz do zachowań defensywnych. Rezultaty
omawianego wychowania pozornie mogą wydawać się korzystne.
Rodzice nie poddają się, czują się odpowiedzialni za swoje pociechy.
Wierzą, że autorytet stanowią ich nieodłączną część. Dzieci zdaniem
ich są dobrze wychowane, pracowite i uprzejme. Niemniej jednak
rozwój dzieci jest zaburzony, często brakuje im pewności siebie.
12

E. J. Kryńska, J. Dąbrowska, A. Szarkowska, U. Wróblewska (red.),
Patriotyzm a wychowanie, Białystok 2009, s. 306.
13
T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje, Stalowa Wola 1996, s. 145.
14
Tamże.
15
A. Bacus, Jak zdobyć autorytet u dziecka, Warszawa 2008, s. 14.
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Narzucone z zewnątrz zasady uniemożliwiają dziecku zbudowanie
własnego systemu wartości. Dziecko, od którego rodzice w
dzieciństwie wymagali punktualności, w dorosłym już życiu może
być bardzo punktualne lub też zostać notorycznym spóźnialski. A
bez swobody nie nauczy się podejmować decyzji, wyciągać wnioski
z poniesionych błędów16.
Drugi model pesymistyczny występuje w rodzinie, gdzie
dziecko wychowywane jest metodą permisywną. W modelu tym
dziecko decyduje samo o sobie. Rodzice nie kierują jego rozwojem.
Nie wyprowadzają go również z błędu, że jest najważniejszy, że
wszystko mu się należy. To dziecko wymaga, nie prosi rodziców.
Rodzice są do jego całkowitej dyspozycji. Cechą charakterystyczną
omawianego modelu jest ,,całkowita nieobecność ograniczeń
narzucanych wszechwładzy dziecka”17. Dziecku na wszystko się
pozwala, niczego nie zabrania, wszystko mu wolno. Wychowywanie
dziecka w takiej atmosferze odbierane jest przez osoby trzecie za
szczęśliwe. Jednak tak naprawdę jest wewnętrznie pełne niepokoju.
Dziecko nie czuje się w pełni bezpieczne, jego czyny nie są
kierowane przez rodziców przez co popełnia poważne błędy. Pod
postawą nadmiernie permisywną kryją się wielkie konsekwencje dla
dziecka. Nie będzie ono odpowiedzialne za swoje postępowanie,
gdyż od początku nie było przez nich do tego zmuszane. Dzieci te są
nieposłuszne zaś matki pełne dobrej woli, nadziei. Rodzice tych
dzieci są często zmęczone i wybuchowe po prowokacjach ze strony
swych dzieci18.
Ostatni, trzeci model komunikacyjny jest nowym i dość
przyjaznym modelem wychowania dzieci. Opiera się on na dwóch
podstawowych zasadach:
1. Z dzieckiem należy się liczyć.
2. Dziecko może wszystko zrozumieć, ma dobre chęci.
Właściwe zastosowanie metody komunikacyjnej prowadzi do
prawidłowego wychowania dziecka na drodze zdrowego rozsądku i
słów. W rodzinie tej rodzice wyjaśniają przyczyny zakazów, dzięki
16

Tamże, s. 14 – 15.
Tamże, s. 15.
18
A. Bacus, jw. s. 16.
17
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którym dzieci mogą same korygować swoje zachowania. Co ważne,
rodzice darzą swoich wychowanków wielkim szacunkiem, biorą pod
uwagę jego potrzeby oraz pragnienia. Informują je w sposób jasny i
przekonujący. W wychowaniu rezygnują z klapsów, z kar,
ograniczają zakazy, rozwijają umiejętność słuchania. Mimo licznych
zalet w modelu tym możemy spotkać również wady. Jego
podstawową wadą jest to, iż sprawdza się on jedynie w wychowaniu
dzieci łatwych, z którymi rodzice nie mają problemów. Matka i
ojciec są tu dyplomatami i psychologami, rezygnują ze swojego
autorytetu. Sensowne jest tłumaczenie dziecku lecz oczekiwania już
nie. Bowiem małe dziecko nie potrafi myśleć racjonalnie. Nie można
oczekiwać od dziecka, że wykona konkretną czynność z podaniem
przez rodziców powodu np. nie skłonimy do zjedzenia obiadku
odwołując się do jego rozwoju i potrzeb. Rodzice stosujący tę
metodę często nie mają tyle argumentów by przekonać dziecko.
Dlatego też stają się ulegli i z poczuciem winy odwołują się do
swojego autorytetu.
4. Pojęcie autorytetu
Słownik Języka Polskiego określa autorytet jako osobę, pismo,
doktrynę, instytucję, cieszącą się „w jakiejś dziedzinie lub w opinii
pewnych ludzi szczególnym uznaniem, poważaniem”19.
Zdaniem M. Żebrowskiej autorytet utożsamiany jest z interakcją jaka zachodzi między osobą i grupą lub też między osobami i
grupami. W przebiegu tej interakcji ,,jedna ze stron nabywa tendencję do modelowania swojego sposobu myślenia lub ustosunkowania,
lub zachowania zgodnie z wzorami myślenia, ustosunkowania, zachowania reprezentowanymi przez drugą stronę”20.
K. Sośnicki mówi z kolei o autorytecie jako oddaniu się woli
drugiego. A więc zdaniem autora ,,głównym trzonem znaczenia terminu autorytet jest taki sam stosunek między dwoma osobami, w

19

M. Lemper-Pychlau, Naturalny autorytet w wychowaniu, Kielce 2007,

s. 33.
20

E. Badura, Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela,
Warszawa 1981, s. 52 – 53.
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którym jedna z nich uznaje wolę drugiej, do tej woli się dostosowuje
i ulega jej”21.
Autorytet w literaturze przedmiotu cechuje się złożonością i
podporządkowaniem. Autorytet jest więc zjawiskiem złożonym.
Wynika on ,,ze specyficznych stosunków interpersonalnych i stanowi istotny element niektórych dziedzin życia”22. Występuje on w
pracy oraz w całym procesie wychowania. Stąd też gdy mówimy o
autorytecie to mamy na myśli jego dwie strony.
Pierwszą stronę reprezentującą wartości, a więc nasze formy
myślenia, zachowania, oraz ustosunkowania. Do tej grupy wartości
zaliczamy autorytet wychowawczy, społeczny, naukowy, polityczny,
naukowy i artystyczny. Drugą zaś stronę reprezentuje uznanie oraz
podporządkowanie pewnych wartości. Mówimy tutaj o postawach
interpersonalnych, które opierają się głównie na wpływie jednej osoby na drugą23. Autorytet nie może istnieć bez drugiej osoby. Dlatego
też w zjawisku tym podkreśla istnienie dwóch stron przebierających
formę bezpośrednią bądź pośrednią.
W przypadku formę bezpośredniej autorytet jest ,,wynikiem
interakcji społecznej”24 a podłoża występują już informacje. Z kolei
przy formie pośredniej informacje te pochodzą głównie z telewizji,
prasy i książki. Autorytet w znaczeniu pedagogicznym oznacza
,,wpływ wychowawczy osoby cieszącej się ogólnym uznaniem na
jednostkę lub grupę osób i określoną sferę życia społecznego”25. Stąd
też jak słusznie podkreśla N. Sillamy ,,bez wpływu autorytetu występują zakłócenia w procesie wychowania, osobowość pozostaje słaba
i niespójna, poziom świadomości moralnej jest niewystarczający,
podmiot żyje w lęku, brak mu poczucia bezpieczeństwa. Jednakże
źle pojęty, tyrański autorytet jest równie szkodliwy jak jego brak”26.
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Tamże, s. 52.
Tamże, s. 53.
23
Tamże, s. 53 – 54.
24
Tamże, s. 54.
25
I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów, Kraków 2005, s. 46 – 47.
26
K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Toruń 2007, s. 63 – 62.
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Autorytet to ,,wzór godny naśladowania, wiarygodny, budzący
zaufanie, mający znaczenie dla otoczenia, stanowiący drogowskaz w
podejmowaniu działania”27.
W literaturze przedmiotu mówi się o autorytecie:
 formalnym i nieformalnym,
 prawdziwym i fałszywym,
 narzuconym i uznanym,
 tradycyjnym,
 charyzmatycznym,
 biurokratycznym28.
Z wychowawczego punktu widzenia szczególne znaczenie
przypisuje się autorytetowi rodzicielskiemu. Autorytet ten wypływa
z więzów krwi. W sposób naturalny wywodzi się on w sposób naturalny z relacji zachodzącej między rodzicami, a dzieckiem29.
5. Autorytet rodzicielski
Słownik małżeństwa i rodziny definiuje autorytet rodzicielski
jako „władzę rodziców w relacjach z dziećmi charakteryzującą się
możliwością wywierania wpływu na przekonania, decyzje i
zachowania dziecka. Rodzice posiadający autorytet mają moc
(prawo) wydawania nakazów i zakazów, stawiania wymagań,
egzekwowania posłuszeństwa oraz podejmowania działań i
ostatecznych decyzji. Posiadany przez rodziców 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, stosownie do jego
możliwości…”30.
Autorytet rodzicielski w Dekalogu otrzymałam podwójną
ochronę. Mowa jest tu o przykazaniu miłości bliźniego oraz
przykazaniu czci wobec ojca i matki. Zdaniem Jana Pawła II rodzice
27

M. Kielar – Truska, O zmienności autorytetu, ,,Wychowawca” 2012,
nr 10 (237), s. 5.
28
K. Olbrycht, jw. s. 30.
29
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są ,,pierwszymi po Bogu ich dobroczyńcami”31. Bowiem ,,jeśli Bóg
sam jest dobry, jest samym Dobrem, to oni mają największy udział w
tej Jego najwyższej dobroci. A więc: czcij twoich rodziców!”32.
Zdaniem N. Silalmy dzieciom autorytet rodzicielski jest tak
samo potrzebny jak uczucie. A we wczesnym ich okresie staje się on
nawet ważniejszy. Jego brak powoduje utratę poczucia
bezpieczeństwa, często również wywołuje lęki33.
Dla małego dziecka autorytetem jest ,,ktoś, kto zajmuje
określoną pozycję, pełni określoną funkcję związaną z
zaspokojeniem potrzeb fizjologicznych i psychicznych dziecka”34.
Taki rodzaj autorytetu jest związany jest z poczuciem nie
zastępowalności i niezbędności. A więc autorytetem tym jest „ktoś,
kto wszystko może”35.
6. Autorytet instytucjonalny
„Rodzina jest ,,najstarszą ludzką instytucją i pierwszym
środowiskiem wprowadzającym dziecko w świat wartości
humanistycznych”36. Rodzicom automatycznie przypisuje się
autorytet instytucjonalny, który zdaniem wielu autorów powinien
być uzupełniony o autorytet prestiżu. Wychowujący dzieci rodzice
uważają, że należy im się bezwzględny szacunek, ponieważ są ich
rodzicami. Niemniej jednak należy popatrzeć do tej kwestii
globalnie. W dobie Internetu, smartfonów i telewizji często się
zdarza, że rodzice nie widzą tego, iż to oni już nie są najważniejsi a
ich potomkowie wzorują się na kimś innym37.
Na przestrzeni ostatnich lat mimo zmienności treści i formy
procesów wychowawczych zarówno rodzice, jak i ich potomkowie
swoje działania wzorowali na autorytetach38. Uznawano je za punkt
wyjścia, wzorzec, środek osobowy czy też czynnik pozwalający
31
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formułować szczegółowe cele wychowawcze, ideały39. Każdy miał
jakiś autorytet: papieża, muzyka, pisarza, nauczyciela i rodziców.
Zdaniem D. Kamilewicz – Rucińskiej autorytet jest ,,najważniejszym
elementem każdej władzy, w tym rodzicielskiej”40. Cecha ta jest o
tyle ważna w wychowaniu, iż dzięki niej dziecko uczy się szacunku i
posłuszeństwa dla rodziców, wytwarza sobie pozytywne cechy
charakteru, buduje swój system wartości. Według E. Łukaszek ,,stać
się autorytetem dla własnych dzieci to największe wyzwanie i próba
rodzicielstwa”41.
Do zadań rodziców należy budowanie więzi osobowych
między dorosłymi i dziećmi, jak również między wszystkimi innymi
członkami rodziny42. Im ich wewnętrzna atmosfera jest bardziej
pozytywna, wolna od jakichkolwiek konfliktów, oparta na zaufaniu i
więziach emocjonalnych, tym istnieje większa szansa przekazu
moralnych wartości z pokolenia na kolejne pokolenie43. Jakość
autorytetu zależy od jakości relacji zachodzących w rodzinie
dziecka. Jeśli relacje te są bliskie i szczere to autorytet opierał się
będzie na miłości oraz więzach pokrewieństwa, dzięki czemu będzie
trwalszy i bezpieczniejszy. Jeśli zaś relacje są powierzchowne,
autorytarne, oparte na przemocy to prawdopodobnie autorytet
rodzicielski nie istnieje. Dlatego też dorastające człowiek nie
dostrzega autorytetów wśród swoich rodziców, zaczyna go zatem
szukać wśród swoich kolegów, znajomych, przyjaciół, identyfikuje
się z aktorami, piosenkarzami, postaciami z ekranu. Dla nastolatka
takim autorytetem jest osoba z mediów, kolega, który imponuje mu,
najczęściej nie mając nic moralnego w swoim zachowaniu. Autorytet
taki jest jednak niestabilny, krótkotrwały, często niosący dodatkowe
niebezpieczeństwo dla rozwoju. Dziecko stoi wówczas u progu
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budowania swojej osobowości, kreowania świata wartości, przeżyć,
doświadczeń, trwa bowiem w świecie wychowania i edukacji44.
7. Autorytet w środowisku rodzinnym
Od początku swojego życia mamy do czynienia z
autorytetami. Wpierw mówimy o autorytecie rodzicielskim, który
zdaniem D. Wakulskiej określany jest autorytetem nadanym. Gdyż
„nie występuje tu żaden proces świadomego wyboru autorytetu,
wynika on bowiem wyłącznie z naturalnej relacji rodzic – dziecko, a
rodziców się przecież nie wybiera”45. Następnie wraz z rozwojem i
poznaniem otoczenia, poznajemy nowe wartości i wzory, a przy tym
i nowe autorytety. Są one dobierane w sposób świadomy na drodze
selekcji i oceny Autorytety te z kolei nazywamy autonomicznymi.
Niemniej jednak zarówno autorytet rodzicielski, jak i autorytet
wybrany pełnią w życiu rolę drogowskazu, czy też punktu
odniesienia. To na nich opieramy się przy dokonywaniu różnych
decyzji. Są one podporą do dalszego wychowania jakim jest
samowychowanie46.
Według M. Lemper – Pychlau rodzicom przypisuje się termin
– naturalny autorytet. Zdaniem autorki jest on uwarunkowany osobowością, ale nie tkwi w roli osoby. Bowiem jak podaje M. Lemper
– Pychlau: „wasze dzieci nie uznają Was automatycznie za autorytet
tylko dlatego, ze pełnicie rolę rodziców. Wręcz przeciwnie: Właśnie
dlatego, że sprawujecie tę role, będziecie przez dzieci lekceważąco
potraktowani, najpóźniej w okresie dojrzewania”47. Na autorytet
naturalny składa się trzy elementy. Są nimi: znajomość rzeczy, wewnętrzna siła oraz umiejętność budowania więzi48.
Rodzice mają ogromny wpływ na dziecko. Są ,,pierwszym
przykładem, pierwszym uosobieniem autorytetu, najbardziej kocha-
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nym i podziwianym”49. Zdaniem A. Bacus bardzo ważne jest zachowanie się rodzice. Bowiem ten, który skarży się na pracę, brak czasu,
pokazuje dziecku, iż tak naprawdę należy postrzegać naszą codzienność. Zaś ten, który cieszy się ze swojego życia i świadomie mówi
tylko o niektórych zmartwieniach, pokazuje, iż pomimo kłopotów
można kochać swoje życie. Dlatego też to rodzice są przykładem dla
dzieci, a nie odwrotnie. Rodzice powinni więc dla dziecka być wzorem i autorytetem50.
Z autorytetem w wychowaniu dzieci wiąże się zagadnienie –
budowy autorytetu. Termin ten dotyczy zarówno rodziców, dziadków, jak i nauczycieli. Są oni zobowiązani do ,,realizowania wartości związanych z życiem i rozwojem młodego pokolenia”51. Ich sam
sposób bycia i rola nie wyposaża w autorytet. Niezbędne są tu wysokie kwalifikacje oraz cechy osobowościowe. Według K. Olbrych
wychowanek powinien być kształcony „w duchu pozytywnego oczekiwania i wstępnej zgody na uznanie w rodzicu czy wychowawcy
autorytetu, kierowania się w swoim nastawieniu do rodziców i wychowawców ważnymi wartościami osobowymi, nie zaś programową
nieufnością i egocentryczną obroną przed jakimikolwiek wpływami
innych”52.
Osoby, które funkcjonują w trudnych i często odpowiedzialnych rolach muszą być świadome, iż to od nich oczekuje się byciem
autorytetem. Obdarza się je zarówno indywidualnie – społecznie
dużym kredytem zaufania53. Dlatego też posiadanie autorytetu nie
mogą one traktować jako przywileju. Wychowawcy powinni czuć się
zobowiązani do ciągłego swego doskonalenia.
W Ewangelii św. Mateusza czytamy, iż Jezus pragnął zgromadzić swój lud, „jak ptak zbiera swe pisklęta pod skrzydła”54. Ojciec
uznawany jest głową domu, zaś matka jej sercem.
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Rodzice w porównaniu do swoich wychowanków posiadają
znaczną przewagę pod względem zdobytej wiedzy i doświadczenia.
W ich codziennym życiu wprowadzają je w świat wartości, zapoznają z regułami, uczą i wpierają w rozwiązywaniu problemów. Dzięki
dużej zaradności życiowej rodziców zyskują one zaufanie do życia i
własnej zaradności. Dlatego też według M. Lemper – Pychlau: „my,
dorośli, stajemy się wzorem na to, jak dzieci mają pokonywać trudności, orientować się w świecie i zaspokajać swoje potrzeby”55.
8. Autorytet a władza
Autorytet łączymy często z władzą, siłą i przymusem. Takie
podejście wywodzi się ze średniowiecza, gdzie istniał autorytet
religijny nakazujący „bezwzględne posłuszeństwo, uległość i pokorę,
połączone z biernością umysłową”56. Negatywne znaczenie
autorytetu wyraża się zatem „w narzucaniu swojej woli bez liczenia
się ze zdaniem innych”57. Stąd też osobowość autorytarna nie
oznacza osób mających autorytet. Oznacza tylko osobę zamkniętą,
nieustępliwą. Osoba ta czuje się bezpiecznie jedynie wtedy, gdy ma
swoje wyznaczone miejsce w hierarchii.
Narzucanie jakichkolwiek autorytetów dziecku spotyka się
zawsze z negatywnym odbiorem. Rodzice nie powinni wskazywać
na konkretną osobę i tłumaczyć jaka ona jest mądra, doświadczona i
wspaniała. Powinni rozmową i doradztwem pomóc ujrzeć swój
autorytet, nigdy jednak na drodze przymusu czy nacisku58.
Autorytet należy również odróżnić od władzy. Bowiem
zdaniem D. Kamilewicz – Rucińskiej autorytet stanowi ,,prawo do
działania, a nie władzę działania”59. Autorytet rodzicielski w
literaturze przedmiotu określa się jako władze, uznanie, powagę,
prestiż, poważanie. Mamy tu zatem do czynienia z autorytetem
władzy, wiedzy, tradycji i religii. Najczęściej wyraża się on władzą
w relacjach z dziećmi. Charakteryzuje się możliwością wyrażania
55
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wpływu na decyzje i zachowanie się dziecka. Autorytet rodzicielski
ujawnia się w atmosferze miłości i szacunku do wychowanka. Tak
rozumiany autorytet nie ogranicza dziecka a daje mu wolność
wyboru, osądu i działania. Niemniej jednak wielu rodziców pojmuje
autorytet jako władzę absolutną. Mają nadzieje, że ich dziecko choć
trochę się ich boi, że mimo to mają wpływ na ich decyzje.
Wychowanie dziecka w oparciu o władzę spotyka się jednak z
porażką. Takie atrybuty władzy jak kara i nagroda przestają działać.
W późniejszym okresie dziecko buntuje się i staje się nieposłuszne.
Kryzys i nieporozumienia niszczą wewnętrzną strukturę rodziny.
Dorastające dzieci toczą wojnę przeciwko autorytetowi rodziców60.
Zdaniem M. Kielar – Truskiej autorytet ,,nie jest oparty na sile
i nie wiąże się z wymuszaniem, ale oparty jest na służbie i wiąże się
ze wspomaganiem rozwoju”61.
Wnioski
Zdaniem T. Olearczyk dziecko swój pierwszy autorytet poznaje w procesie wychowania rodzinnego. Jest on zdaniem autorki pierwotny. To rodzice dali życie swoim dzieciom tworząc z nim wspólnotę rodzinną. Dlatego też władzę nad dziećmi otrzymali z tradycji, z
prawa i od Boga. Po autorytecie rodzicielskim, drugim autorytetem
jest już autorytet nauczyciela62. Autorka podkreśla, iż czynności wychowawcze, które są wykonywane przez nauczyciela nie powinny w
żaden sposób różnić się od czynności realizowanych przez matkę i
ojca. Niemniej jednak czynności podejmowane przez rodziców są
spontaniczne zaś nauczycieli są one świadome, systematyczne i planowe. Rola nauczycieli w szkole powinna być zatem kontynuacją
roli rodziców63.
Streszczenie:
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Rodzina to miejsce, gdzie wychowywane są młode pokolenia.
Rodzina to rodzice, którzy tworzą klimat i atmosferę. Ich dom jest
miejscem przekazywania siebie w myślach, uczuciach, postawach.
Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi osobami dla dziecka. To
oni bowiem rozpoczynają proces wychowania. Jego istotą jest
wspomaganie dziecka, pomoc w budowaniu jego osobowości, tworzenie sytuacji wychowawczych dla rozwoju. Jakie dzieci mają autorytety? Czy autorytet rodzicielski nazywamy autorytetem pierwotnym, naturalnym?
Niniejszy artykuł porusza kwestie autorytetu rodzicielskiego.
Definiuje pojęcie rodziny. Mówi o wychowaniu rodzinnym i metodach wychowawczych. Wyjaśnia termin autorytet. Omawia autorytet
rodzicielski, instytucjonalny i autorytet w środowisku rodzinnym. W
artykule dokonano również porównania autorytetu z władzą.
Słowa kluczowe: rodzina, dzieci, autorytet, wychowanie.
Summary:
The role of parental authority in a child’s upbringing
The family is a place where young people are raised. Family is
the parents who create the climate and atmosphere. Their home is a
place of transfer themselves in thoughts, feelings, attitudes. Parents
are the first and most important people for a child. They begin the
process of upbringing. Their essence is help the child to building
their personality, creating a situation of family environmental. What
children have authority? Is parental authority is called primary and
natural?
This article addresses the issues of parental authority. Defines
the concept of family. It speaks about the family upbringing and
upbringing methods. It explains the concept of authority. It presents
parental authority, institutional authority and authority in the family
environmental. The article also compared the authority of the government.
Keywords: family, children, authority, upbringing.
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Urszula Potyczka

Znaczenie autorytetu rodzicielskiego w procesie kształtowania
obrazu siebie
Wstęp
Obraz siebie jest podstawowym elementem osobowości człowieka i pełni istotną rolę w całym funkcjonowaniu osoby: wpływa na
podejmowane przez człowieka decyzje, pokonywanie życiowych
trudności czy tworzenie satysfakcjonujących relacji. Konieczne jest
jednak, by był to obraz stabilny, zintegrowany i pozytywny - jedynie
w ten sposób będzie pełnił swoje funkcje: „Osoba nie mająca własnego, sprawdzonego obrazu siebie i świata, nie umiejąca określić
własnego miejsca w świecie i swych ról życiowych, nie jest prawdziwie samodzielna i nie jest w stanie funkcjonować autonomicznie
w sensie psychicznym. Jest przez to narażona na szczególnie silne
stresy wynikające z niezrozumienia siebie, świata i zachodzących w
nim zdarzeń, zwłaszcza tych, w których sama uczestniczy”1.
Niezwykle istotny jest zatem proces kształtowania obrazu siebie, który rozpoczyna się już w dzieciństwie, co więcej, to właśnie
okres dzieciństwa oraz wiek dorastania tworzy fundament obrazu
siebie, który w następnych etapach życia, w większości przypadków,
ulega jedynie niewielkim modyfikacjom. Proces jego budowania
uwarunkowany jest wieloma czynnikami, jednak podstawowym jest
relacja z drugim człowiekiem: „większość teorii zajmujących się „ja”
docenia element społeczny w kształtowaniu się obrazu siebie, (…).
Najbardziej jednak akcentują ową społeczność obrazu siebie teorie
interakcyjne. Z tez na ich terenie formułowanych wynika, że powstanie i rozwój „ja” nie jest możliwy bez interakcji społecznych, a
wręcz „ja” nie istnieje inaczej niż jako interakcja z innymi osobami”2. Dlatego właśnie autorytet rodzicielski pełni ogromną rolę w
kształtowaniu przez dziecko pozytywnego obrazu samego siebie.
1

M. Grygielski, Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z
rodzicami, Lublin 1999, s. 63.
2
A. Gałkowska, Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców, a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci, Lublin 1999, s. 18.
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Pierwszą relację jaką tworzy dziecko jest relacja z rodzicami.
Oni też stanowią dla niego pierwszy wzorzec, z którym może się
identyfikować. Od rodziców uzyskuje pierwsze informacje na swój
temat. Rodzice są również pierwszymi osobami znaczącymi w życiu
dziecka, z którymi łączy je silna więź emocjonalna, dlatego wpływ
jaki rodzice wywierają na dziecku ma największą siłę oddziaływania.
1. Pojęcie obrazu siebie
Obraz siebie, choć niejednoznacznie definiowany i rozumiany,
jest przedmiotem rozważań niemal wszystkich kierunków psychologii (wyjątek stanowi skrajny behawioryzm). Etapy kształtowania się
obrazu siebie opisuje przede wszystkim psychologia rozwojowa, a
czynniki właściwe procesom jego kształtowania omawia psychologia
wychowawcza. Ze względu na wpływ jaki obraz siebie wywiera na
zachowania i relacje społeczne, jak również na różnego rodzaju zaburzenia osobowości, pojęcie to jest również przedmiotem rozważań
psychologii społecznej oraz klinicznej3.
Za A. Brzezińską obraz siebie najogólniej można zdefiniować
jako „zbiór wiedzy czy wiadomości o własnych cechach, możliwościach i umiejętnościach”4. Warto zaznaczyć, że „obraz własnej osoby nie stanowi jednak mozaiki luźnych informacji, lecz w miarę
rozwoju staje się spójnym, zintegrowanym, w miarę stabilnym systemem wiedzy o sobie samym”5. Jednostka buduje obraz samego
siebie przez całe życie, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Początkiem kształtowania obrazu siebie jest „dokonujące się w najwcześniejszym dzieciństwie, odróżnianie siebie od otoczenia oraz
uświadamianie sobie własnej działalności. Z doświadczeń gromadzonych od najwcześniejszych lat życia powstaje stopniowo coraz
bardziej złożony system wyobrażeń, pojęć i przekonań odnoszących
się do samego siebie”6. Podstawą kształtowania obrazu siebie jest
3

Zob. tamże, s. 13.
A. Brzezińska, Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływ na zachowanie, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 3 (1973), s. 88.
5
A. Kaczanowska, Obraz samego siebie u dorastających wychowanków
domu dziecka, [w:] Studia z psychologii rozwojowej i psycholingwistyki,
red. M. Smoczyńska, Kraków 1998, s. 157.
6
Tamże, s. 157.
4
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zatem samoświadomość, poczucie własnej tożsamości oraz odrębności od innych. Na podstawie wiadomości dotyczących własnego
wyglądu, umiejętności, czy właściwości psychicznych (intelekt,
emocje, motywacja), zdobytych z własnych doświadczeń7 w toku
całego życia, jednostka buduje spójny obraz samego siebie.
V. Raimy, definiując obraz siebie, jako „mniej lub bardziej
zorganizowany obiekt, który jest wynikiem aktualnego i zachodzącego w przeszłości obserwowania siebie”8, podkreśla jego znaczenie
dla zrozumienia samego siebie. Obraz samego siebie ma znaczenie
nie tylko w podejmowanych przez człowieka decyzjach, ale także w
pokonywaniu kryzysów emocjonalnych: „Obraz siebie jest rodzajem
mapy, którą jednostka się posługuje w celu zrozumienia siebie,
zwłaszcza w chwilach decyzji i kryzysów psychicznych”9. Na istotne
znaczenie obrazu siebie dla prawidłowego rozwoju osobowości i
równowagi psychicznej, a tym samym funkcjonowanie człowieka,
zwraca również uwagę S. Siek. Autor określa obraz siebie jako „zorganizowany zespół cech, które jednostka nauczyła się na podstawie
wcześniejszych i aktualnych doświadczeń uznawać za własny, specyficzny dla siebie, pełniący funkcję integracji i stabilizacji struktury
osobowości i zapewniający jej względną trwałość i powtarzalność
zespołów schematów zachowań”10.
Istnieje grupa badaczy11, uznająca w strukturze obrazu siebie,
obok wspomnianych wyżej elementów poznawczych12, także element wartościująco-oceniający, równoznaczny z samooceną czy
poczuciem własnej wartości. L. Niebrzydowski stwierdza, że samo7

A. Kaczanowska podkreśla rolę doświadczeń w budowaniu obrazu
samego siebie. Jest to jednak tylko jeden z czynników, obok opinii osób
znaczących, porównywania się z innymi czy własnej aktywności, wpływających na proces kształtowania obrazu samego siebie.
8
S. Siek, Wybrane metody badań osobowości, Warszawa 1983, s. 345.
9
Tamże, s. 345.
10
Tamże, s. 387.
11
Np. M. Przetacznikowa, Rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży w
średnim wieku szkolnym, Warszawa 1971; L. Niebrzydowski, O poznawaniu i ocenie samego siebie, Warszawa 1976.
12
Obraz siebie traktowany jest wyłącznie jako zbiór informacji na temat
własnej osoby.
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ocena to „zespół sądów i opinii, które jednostka odnosi do swojej
osoby, a w szczególności do swojego wyglądu, uzdolnień, osiągnięć
i możliwości życiowych”13. J. Reykowski uznaje samoocenę za „system poglądów odnoszących się do samego siebie, czyli obraz własnej
osoby i system ocen samego siebie”14. T. Mądrzycki definiuje samoocenę natomiast jako „sądy oceniające, wartościujące, dotyczące
własnej osoby, własnych cech fizycznych, psychicznych i relacji z
otoczeniem”15.
Obraz samego siebie, rozumiany jako zbiór informacji na temat samego siebie, pełni istotną rolę w życiu człowieka. Wpływa na
jego równowagę psychiczną, prawidłowy rozwój osobowości, podejmowane decyzje, funkcjonowanie w życiu społecznym oraz poczucie własnej wartości, które ma istotne znaczenia na całe jego życie, a zwłaszcza na relacje z innymi: „niedostateczne poczucie własnej wartości jest szkodliwe nie tyle dla oceny funkcjonujących
zdolności, umiejętności czy kwalifikacji, ile dla ogólnego samopoczucia, dla trwałego wyobrażenia, jakie tego typu ludzie mają o sobie. (…) ciągła dewaluacja siebie wstrzymuje człowieka w dążeniu
do określonego emocjonalnego, intelektualnego czy społecznego
celu. (…) Istnieją ludzie, którzy mają tak złą opinię o sobie, że nie
potrafią utrzymywać dłużej jakichkolwiek stosunków z innymi, w
przekonaniu, że tacy, jacy są, są emocjonalnie niezdolni do przyjmowania i dawania uczuć potrzebnych do utrzymania trwałych
związków”16. Konieczne jest jednak, aby informacje na temat samego siebie, bez względu na źródło ich pochodzenia, były pozytywne i
adekwatne.

13

L. Niebryzdowski, Zależność planów i dążeń życiowych uczniów klas
V-VIII od posiadanej samooceny, „Psychologia Wychowawcza” nr 3
(1974), s. 359.
14
J. Reykowski, Z zagadnień psychologii motywacji, Warszawa 1977, s. 7.
15
T. Mądrzycki, Osobowość jako system tworzący i realizujący plany,
Gdańsk 2002, s. 209.
16
J. Dominian, Autorytet, chrześcijańska interpretacja psychologicznej ewolucji pojęcia autorytetu-władzy, przeł. E. Różalska, Warszawa 1988, s. 85-86.
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2. Czynniki kształtujące obraz siebie
Rozwój osobowości dziecka oraz kształtowanie obrazu siebie
jest procesem, który rozpoczyna się w dzieciństwie i trwa przez całe
życie. Dynamika tego procesu jest jednak bardzo zróżnicowana w
zależności od etapu rozwoju. Nie ma jednak wątpliwości, co potwierdzają teorie psychologii rozwojowej, m.in. Freuda i Eriksona,
że okres dzieciństwa stanowi fundament budowania obrazu siebie.
Według koncepcji Eriksona rozwój jest złożonym procesem i składa
się z zależnych od siebie etapów. Jakość każdego kolejnego etapu
wiąże się z pomyślnym przejściem poprzedniego. Efektywne pokonanie kryzysów w pierwszych latach życia dziecka w ogromnej mierze zależy od rodziców, a ich efektem jest integralny rozwój osobowości jednostki.
Jednym z takich kryzysów rozwojowych okresu dzieciństwa,
mających istotne znaczenie dla kształtowania obrazu siebie, jest konflikt między przejęciem inicjatywy w działaniu a poczuciem winy:
„Przyswajając sobie duży zakres nowych funkcji dziecko rozpoczyna
poszukiwania, jakim człowiekiem ma być, a wzorem, jaki chce naśladować, są rodzice. Chce być takie jak oni”17. Znaczenie autorytetu
rodziców jest więc ogromne. Opiekunowie stają się godnym wzorem
do naśladowania jeżeli przejawiają właściwe cechy i zachowania. Ich
zadaniem jest także minimalizowanie poczucia winy, które pojawiającej się gdy dziecko nie może dorównać danemu przez rodziców
wzorowi. Poprzez zachęty, docenianie, a czasami pocieszanie rodzice tworzą odpowiedni klimat, aby dziecko, mimo możliwych niepowodzeń, nie bało się samodzielności i podejmowania inicjatyw. Własna aktywność jest bowiem jednym ze źródeł informacji na temat
samego siebie.
Na decydujące znaczenie okresu dzieciństwa w kształtowaniu
obrazu siebie zwraca również uwagę A. Grabowiec. Autorka podkreśla, że „kiedy samoocena jednostki jest względnie ukształtowana i
stabilna (w końcowym okresie wieku dorastania) oraz pewne wzory
zachowania zostały już przyjęte, z trudem ulega zmianie. Oddziałuje
ona wtedy selekcjonująco, tzn. pewne treści wchłania, a inne odrzu17

Tamże, s. 50.
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ca, nie pozwalając na ich asymilację przez jednostkę – do świadomości człowieka zostają dopuszczone tylko te informacje, które są
zgodne lub dadzą się pogodzić z jego sądem o sobie. Informacje
niezgodne z samooceną jednostki nie są przez nią przyswajane i ulegają wyparciu”18. Najistotniejsze znaczenie w tym procesie odgrywają zatem rodzice: „Ponieważ większość dzieci pozostaje ze swymi
rodzicami przez całe dzieciństwo, wyraźnie cechy rodziców uwydatniają się w osobowości dorastającego człowieka”19. Zacytowane tu
stwierdzenie uwypukla wpływ otoczenia, jako jednego z czynników
determinujących powstawania obrazu siebie u dziecka. Obok niego
istotne znaczenie mają również: charakter dziecka oraz jego wyposażenie genetyczne20, które czynią dziecko bardziej lub mniej podatnym na wpływy otoczenia.
A. Gałkowska21 wskazuje następujące czynniki wpływające na
kształtowanie obrazu siebie: ocenę dokonywaną przez innych, porównywanie się z innymi, własne doświadczenia i aktywność oraz
klimat emocjonalny. Rola autorytetu rodzicielskiego uwidacznia się
szczególnie w kontekście oceny innych, obraz siebie jest bowiem
odzwierciedleniem oceny innych, zwłaszcza osób znaczących, wśród
których na pierwszy plan wysuwają się rodzice. J. Reykowski definiując pojęcie obrazu siebie, ocenę innych uważa za czynnik determinujący: obraz siebie to „system przekonań dotyczących własnej
osoby, określających jej możliwości w różnych zakresach oraz dotyczących tego, jak oceniają ją inni”22. Oceny te przekazywane są w
interakcjach społecznych, przez szeroko rozumiane komunikowanie
się z innymi. Według teorii psychoanalitycznej znaczenie pierwszych
lat życia w formowaniu podstawowych struktur „ja” oraz najbardziej
ogólnej tendencji postawy wobec siebie i świata (pozytywnej bądź
negatywnej) jest decydujące.

18

A. Grabowiec, Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie, Lublin
2011, s. 57-58.
19
J. Dominian, dz. cyt., s. 45.
20
Na czynnik ten zwraca uwagę J. Dominian.
21
Por. A. Gałkowska, dz. cyt., s. 48-57.
22
J. Reykowski, G. Kochańska, Szkic z teorii osobowości, Warszawa
1980, cyt. za: A. Grabowiec, dz. cyt., s. 54.
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Dziecko na początku rozwoju nie uważa siebie za odrębną osobę,
ale w pełni identyfikuje się z osobą najbliższą, najczęściej z matką, odbierając siebie jako jej część. Z czasem dokonuje się proces oddzielania
i tworzenia obrazu siebie, który staje się wypadkową porównań i odróżnień od innych. Należy jednak zaznaczyć, że porównywanie się z innymi towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Jednostka może porównywać się do innych w ogólności lub do jednej konkretnej osoby. Należy jednak podkreślić, że „porównywanie siebie do jednej innej osoby
ma prawdopodobnie większe znaczenie dla kształtowania się poczucia
własnej wartości niż przyrównywanie się do innych w ogólności”23.
Duże znaczenie dla budowania obrazu siebie ma osoba, będąca autorytetem dla jednostki, która jest również wzorem dokonywanych porównań: „Istotne jest, że jednostka uzależnia ocenę siebie od wyniku porównań społecznych wtedy, gdy nie ma obiektywnego standardu, według którego mogłoby się ocenić, oraz wtedy gdy nie jest pewne jakichś
swoich właściwości, a więc np. także wówczas, gdy otrzymuje z różnych źródeł sprzeczne opinie”24.
Bycie autorytetem dla innych wiąże się z odpowiedzialnością i
wymaga zaangażowania oraz wysiłku w stworzeniu pozytywnych,
otwartych relacji. Zadaniem rodzica, jako autorytetu jest zatem zadbanie o odpowiedni klimat emocjonalny, który sprzyja budowaniu
pozytywnego obrazu siebie oraz optymalnego rozwoju osobowości:
„czynnik ten stanowi o emocjonalnym tle, na które obraz siebie, w
świetle dzisiejszej wiedzy, jest wrażliwy, i które modyfikować może
wpływ pozostałych uwarunkowań”25. Emocje stanowią istotny element obrazu siebie, który jednocześnie łączy się z wartościowaniem i
ustosunkowaniem do siebie. Element afektywny wpływa ponadto w
istotny sposób na proces poznawania, w tym poznawania siebie.
D.D. Clarke twierdzi nawet, że emocje są pierwszoplanowym systemem psychologicznym w procesie poznawania, gdyż „wywiera on
bardziej ogólny i bardziej istotny wpływ oraz generuje bardziej długoterminowe wzorce i strategie działania niż czynią to procesy po-
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znawcze”26. Większość psychologów, np. Maslow, Rogers, Horney
podkreślają, że „najważniejsze, ze względu na kształtowanie się
zdrowego obrazu siebie, jest zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa,
pozostawania w bliskiej relacji z osobą znaczącą (matką), doświadczenie miłości oraz bezwarunkowej, całościowej akceptacji ze strony
najbliższego otoczenia. Istotne jest także zaspokojenie potrzeby autonomii”27. Podstawowym miejscem zaspokojenia wskazanych wyżej potrzeb jest rodzina, w której odpowiedzialnymi za stworzenie
dziecku odpowiednich warunków rozwoju są rodzice. Zadanie to nie
kończy się jednak gdy dziecko dorośnie: „istotne dla kształtowania
się obrazu siebie jest również późniejsze tło emocjonalne rozwoju,
szczególnie częstość przeżywania napięć i stresów”28. Chociaż rola i
wpływ rodziców są mniejsze niż w okresie dzieciństwa, to jednak
pomoc w przeżyciu negatywnych doświadczeń i udzielenie wsparcia
emocjonalnego są niezbędnym ułatwieniem w jak najbardziej twórczym przeżyciu trudności. J. Dominian podkreśla, że „bardzo wyraźne i pewne jest to, że atmosfera, w jakiej dziecko rośnie, wpływa na
jego poczucie własnego znaczenia”29.
Najmniejszą rolę autorytet rodzicielski pełni w czasie aktywności własnej dziecka. Jednak i w tym zakresie niezwykle istotna jest
informacja, jaką otrzymuje od nich dziecko, zachęta do podejmowania działań, dzielenie radości z sukcesów czy słowa otuchy w przypadku porażki.
Wyzwalający i prawdziwy autorytet rodzicielski pełni ważną
rolę w całym życiu dziecka. Krytycznym momentem dla autorytetu
rodzicielskiego jest okres dorastanie dziecka, w którym najsilniej
uwidacznia się dążenie potomka do niezależności oraz poszukiwanie
własnej tożsamości. W okresie tym mamy do czynienia z tzw. odrzuceniem autorytetów. Przejawia się to w buncie, konfliktach z rodzicami i dążeniu do jak największej niezależności i samodzielności.
Jednak fundamenty osobowości jednostki z okresu dzieciństwa po26
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zwalają na przetrwać tego okresu bez większej szkody. Ważnym
zadaniem rodziców jest „wpojenie dzieciom takiego stopnia niezależności i umiejętności samodzielnego myślenia, żeby przywódca
destruktywny (…) nie był ślepo naśladowany. Przeciwstawienie się
innym wymaga odwagi, umiejętności oceniania i może nastąpić tylko wtedy, kiedy wychowanie moralne otrzymywane w domu i w
szkole podsyca rozwój niezależności na tyle silnej, że może przeciwstawić się zbiorowej presji grupy”30. Autorytet rodziców, mimo
chwilowego odrzucenia przez młodego człowieka, odbija się echem
w jego działaniu i relacjach z innymi, aż do ponownego uznania
rodziców za wzór godny do naśladowania po osiągnięciu wieku dorosłości.
3. Pojęcie autorytetu rodzicielskiego
Autorytet stanowi przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin
naukowych, takich jak: teologia, socjologia, politologia, etyka, pedagogika czy psychologia. Samo pojęcie wywodzi się od łacińskiego
słowa autoritatis i oznacza powagę, wpływ, znaczenie. Może odnosić się zarówno do jednostki, grupy, instytucji czy pisma, które cieszą się szczególnym uznaniem w opinii ludzi lub w jakiejś dziedzinie31. Bardziej precyzyjną definicję podaje Mały słownik etyczny:
autorytet jest to „społeczne znaczenie przypisywane pewnej osobie,
grupie osób lub instytucji ze względu na szczególnie ceniony w danym społeczeństwie system wartości. Specyficzną cechą (…) autorytetu jest zdolność do wzbudzania (…) respektu i najczęściej gotowości do naśladowania”32. Tak rozumiane pojęcie odpowiada pedagogiczno-psychologicznemu ujęciu autorytetu. Jedną z pierwszych
definicji w literaturze psychologiczno-pedagogicznej podaje H.
Rodwin, który określa autorytet jako „pewną swoistą właściwością,
tkwiącą immanentnie w osobie, względnie instytucji, dzięki której to
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właściwości podporządkowują się jej inne osoby, instytucje i grupy
społeczne, w sposób mniej lub bardziej dobrowolny”33.
Analizując powyższe definicje, można wskazać kilka istotnych
elementów. Po pierwsze autorytetem jest osoba, instytucja lub grupa,
która posiada cechy, zdolności czy właściwości uznane za wartościowe i cenione w danym społeczeństwie (grupie). Po drugie, te
właściwości powodują, że inne osoby podporządkowują się jej, a
więc może ona wywierać na nie wpływ. Ponadto, to podporządkowanie, czy chęć naśladowania jest dobrowolne. W przypadku rodziców, przynajmniej na początku, mamy do czynienia z dobrowolnością w mniejszym stopniu, gdyż wynika ona z pełnionych ról społecznych oraz wynikającej z nich władzy rodzicielskiej: „(…) autorytet rodzicielski określa się najczęściej jako władzę rodziców w relacjach z dziećmi charakteryzującą się możliwością wywierania wpływu na przekonania, decyzje i zachowania dziecka. Rodzice posiadający autorytet mają moc (prawo) wydawania nakazów i zakazów,
stawiania wymagań, egzekwowania posłuszeństwa oraz podejmowania działań i ostatecznych decyzji”34. Prawdziwy autorytet powinien
jednak zmierzać do pełniej dobrowolności dlatego „posiadany przez
rodziców 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, stosownie do jego możliwości…”35. W miarę rozwoju dziecka
wzrasta jego samodzielność, a wybór rodziców jako autorytetów
staje się w pełni wolny i autonomiczny.
Skuteczność wpływu autorytetów nie jest zatem jednakowa.
Stad w literaturze przedmiotu wskazuje się na kilka rodzajów bardziej lub mniej oddziałujących autorytetów. Możemy wymienić autorytet formalny, posiadany ze względu na stanowisko czy pełnienie
określonej roli społecznej oraz nieformalny (naturalny), wynikający
z cech tkwiących immanentnie w osobie. Autorytet integralny dotyczy natomiast osób, które cechuje wiedza i moralność (np. Arystote33

W. Stróżewski, W kręgu wartości, Kraków 1992, s. 27.
Autorytet rodzicielski, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa 1999, s. 31.
35
Tamże, s. 31.
34
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les). Autorytet cząstkowy, charakteryzuje osoby będące specjalistami
w swojej dziedzinie. Obok autorytetu intelektualnego (naukowego)
wskazać można autorytet moralny, u podstaw którego leżą określone
wartości etyczne36. Podobną typologię odnaleźć można w Encyklopedii psychologii pod redakcją W. Szewczuka, w której wyróżniono
autorytet merytoryczny (odpowiadający intelektualnemu lub naukowemu), moralny oraz formalny37.
M. Łobocki wskazuje cztery rodzaje autorytetu: wyzwalający,
ujarzmiający, wewnętrzny oraz zewnętrzny38. Podkreśla przy tym, że
największą wartość, z punktu widzenia pedagogiki, ma autorytet
wewnętrzny oraz wyzwalający. Autorytet taki przyjęty jest w sposób
całkowicie wolny ze względu na posiadane właściwości, jednak w
żaden sposób nie wykorzystuje swojej przewagi – przeciwnie – mobilizuje do samodzielnego działania i pogłębia poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. Równocześnie autor przestrzega przed
tym, by być autorytetem zewnętrznym, wynikającym jedynie z pełnionej roli czy stanowiska, który jest mało skuteczny oraz ujarzmiającym, który jest wręcz szkodliwy. Autorytet zewnętrzny dąży do
całkowitego podporządkowania sobie osób, wykorzystując swoją
władzę i przewagę.
Chociaż rodzice posiadają autorytet z racji pełnionej roli i jest on
przyjmowany przez dziecko w pierwszych latach życia bezkrytycznie i
bezwarunkowo, to w późniejszych okresach poddany jest weryfikacji i
konfrontacji z autorytetami innych osób, pojawiających się w życiu
dziecka np. nauczyciele, rówieśnicy, liderzy grup itp. Aby autorytet
rodzicielski był trwały, a wpływ jaki wywiera owocny dla wszechstronnego rozwoju dziecka, niezbędne jest, aby był „autorytetem prawdziwym tj. autorytetem wyzwalającym i wewnętrznym”39.
36

Por. I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów, pedagogicznospołeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym
się społeczeństwie, Kraków 2005, s. 58-65.
37
Por. Autorytet, [w:] Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk,
Warszawa 1998, s. 27.
38
Por. M. Łobocki, Autorytet w wychowaniu, „Problemy OpiekuńczoWychowawcze” nr 9 (1994), s. 7.
39
M. Błędowska, Autorytet – surowość w granicach taktu, „Edukacja i
Dialog” nr 7 (1996), s. 4.
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4. Znaczenie autorytetu rodzicielskiego w rozwoju osobowości dziecka
Potrzeba autorytetu wpisana jest w ludzką naturę. Pierwszym i
podstawowym sposobem uczenia się przez dziecko jest naśladowanie. Stąd rodzi się potrzeba posiadania wzorca. A. Olubiński pisze:
„Zgodnie z ustaleniami psychologii rozwojowej należy stwierdzić, iż
człowiek posiada naturalne potrzeby oraz skłonności do naśladowania innych. Obserwowanie zatem oraz powtarzanie zachowań określonych przykładów oraz wzorów wpisane jest jakby w mechanizm
rozwojowy dziecka, młodzieży, ale również człowieka dorosłego”40.
Brak możliwości odniesienie się do kogoś innego, kto stanowi wzorzec, budzi poczucie zagrożenia i niepewności. Dla zachowania poczucia bezpieczeństwa jednostka odrzuca wszystko, co przekazują
dorośli41. Utrudnia to w sposób istotny kształtowanie odpowiednich
postaw, przekazywanie podstawowych wartości oraz nawiązywanie
twórczych relacji z innymi.
Na znaczenie autorytetu dla prawidłowego rozwoju dziecka
zwraca również uwagę I. Wagner: „dzieciom autorytet jest tak samo
niezbędny jak uczucie, a w wieku młodzieńczym staje się nawet
ważniejszy. Badania przeprowadzone przez psychologów i psychiatrów (J. M. Sutter, H. Luccioni) dowodzą, że u niektórych młodych
ludzi brak dyscypliny wywołuje poważne zaburzenia. Gdy zabraknie
autorytetu, występują zaburzenia w procesie wychowania, osobowość pozostaje słaba i niespójna, poziom świadomości moralnej jest
niewystarczający, podmiot żyje w lęku, gdyż barak mu poczucia
bezpieczeństwa” 42. Podkreśla równocześnie, że „źle pojęty, tyranizujący autorytet jest równie szkodliwy, jak jego brak”43. Trwały i pozytywny wpływ na dziecko może wywrzeć tylko prawdziwy autorytet
rodziców. Rodzice powinni się wiec charakteryzować następującymi
cechami: odpowiednią postawą ideową, rolą jaką odgrywają w spo40

A. Olubiński, Rola autorytetu w procesie edukacji – zamiast Wprowadzenia, [w:] Autorytet czy potrzebny w procesie edukacji?, A. Olubiński
(red.), Toruń 2012, s. 9.
41
Por. H. Izdebska, Strach nie buduje autorytetu, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 3 (1990), s. 34.
42
I. Wagner, dz. cyt., s. 36.
43
. Tamże, s. 36.
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łeczeństwie, właściwym stosunkiem do pracy i życia społecznego,
zaletami moralnymi, wśród których na pierwsze miejsce wysuwa się
prawdomówność czyli zgodność tego, co się robi, z tym, co się mówi, wysokim poziomem kultury, znajomością i zrozumieniem własnego dziecka oraz umiejętnością tworzenia właściwej atmosfery w
domu rodzinnym44.
Autorytet rodzicielski jest autorytetem pierwszym i najbardziej pierwotnym, bo wynikającym z więzów krwi45. Chociaż autorytet rodzicielski wynika z naturalnej relacji rodzic-dziecko, opiekunowie nie mogą zapomnieć o budowaniu otwartej i życzliwej relacji
z dzieckiem, na co zwraca uwagę A. Łuczyński: „Naturalny autorytet
rodziców jest uwarunkowany osobowościowo (…). Dziecko nie
traktuje rodzica jako autorytetu tylko dlatego, że ten pełni taką funkcję. Genezy i rozwoju rodzicielskiego autorytetu należy upatrywać
przede wszystkim w umiejętności budowania międzyosobowych
więzi rodzinnych i wewnętrznej siły rodziny opartej na wzajemnej
miłości, zaufaniu i dialogu”46. Również M. Łobocki zwraca uwagę
na dialogiczny charakter autorytetu, który zależny jest od interakcji
dwóch podmiotów. Autor uważa, że „nie można mówić o autorytecie
poza układem relacji międzyosobniczych, co oznacza, że autorytet
nie jest wartością samą w sobie, tylko zależną od innych osób, które
uznają danego człowieka za godnego podporządkowania mu się.
Wynika z tego, że trudno jest być autorytetem na stałe – może on
ulegać umocnieniu, osłabieniu, może także całkowicie zaniknąć”47.
Aby autorytet rodzicielski był trwały i efektywny, rodzice muszą
nieustannie troszczyć się o pozytywne relacje, własne postawy oraz
zachowanie, aby dziecko szanowało i chciało naśladować rodziców

44

Por. E. Jackiewicz, Jak zdobyć zaufanie i szacunek dziecka, Warszawa
1955, s. 13-111.
45
Por. K. Frenz, Autorytet rodziców jako doradców w decyzjach edukacyjnych młodzieży, [w:] O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu, M. Bednarska (red.), Toruń 2009, s. 45.
46
A. Łuczyński, Autorytet rodziców a styl i jakości życia współczesnej
rodziny, [w:] Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności, J.
Daszykowska, M. Rewera (red.), Warszawa 2010, s. 151.
47
M. Łobocki, Autorytet w wychowaniu…, s. 5.
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nie ze względu na pełnioną przez nich rolę, ale z uwagi na posiadane
przez nich cechy.
Posiadany przez rodziców autorytet ma znaczenie dla prawidłowego rozwoju osobowości dziecka, w tym także na kształtowanie
w nim pozytywnego obrazu siebie. Rodzic jako autorytet wywiera
określony wpływ na dziecko i pobudza je do rozwoju. S. Sławiński
stwierdza, że „bez wychowawczego kierownictwa dorosłych dziecko
osiągnie w swoim rozwoju jedynie niewielką cząstkę tego, co mogłoby w sobie ukształtować dzięki mądrym decyzjom rodziców,
nauczycieli i wychowawców”48. Bycie autorytetem wiąże się zatem z
odpowiedzialnością za optymalny rozwój młodego człowieka. I.
Wagner zwraca również uwagę na znaczenie autorytetu w rozwoju
moralnym dziecka. Podkreśla równocześnie, że zadanie to realizować może jedynie autorytet prawdziwy, wolny od przymusu i wykorzystania przewagi: „W opiniach wielu uczonych, wychowanie moralne, troska o pozytywny rozwój osobowości wychowanka mogą
być realizowane tylko wtedy, gdy interwencja wychowawcza opiera
się na realizowaniu autorytetu, a nie siły i przymusu, i pozwala dostrzegać autentyczne wartości”49.
Autorytet pełni istotną rolę w rozwoju szeroko rozumianej
osobowości dziecka, której jednym z podstawowych elementów jest
obraz samego siebie. Stanowi on bowiem nie tylko punkt odniesienia
czy wzór, do którego młody człowiek może się porównywać i zmierzać, ale wywiera znaczny wpływ na postawy, opinie czy zachowanie dziecka. Jak jednak pokazują badania nad posłuszeństwem autorstwa S. Miligrama, uległość czy posłuszeństwo wobec autorytetu jest
„tym większe, im bardziej autorytet jest uznany, a jego obecność
odczuwalna, gdy jego polecenia nie są poddawane w wątpliwość”50.
Rodzic, jako pierwszy i najważniejszy autorytet w życiu dziecka,
musi być zatem obecny w jego życiu. Nie wystarczy fizyczna obecność, lecz niezbędne jest emocjonalne zaangażowanie. Tylko w ten
48

S. Sławiński, Wychowywać do posłuszeństwa, Warszawa 1994, s. 60.
I. Wagner, dz. cyt., s. 61.
50
J. Ł. Grzelak, A. Nowak, Wpływ społeczny, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii
stosowanej, t. 3, red. J. Strelau, Gdańsk 2007, s. 199.
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sposób rodzic może zyskać uznanie dziecka potrzebne szczególnie w
czasie pojawiania się konkurencyjnych osób znaczących pojawiających się w późniejszym okresie życia dziecka, jak np. nauczyciele,
przyjaciele, rówieśnicy.
Zakończenie
Proces kształtowania obrazu siebie jest długi i złożony. Decydujące są jednak okresy dzieciństwa i dorastania. To w tym czasie
powstają zręby obrazu siebie. Dlatego też ogromną rolę w jego budowaniu spełniają rodzice, którzy w tych etapach rozwoju dziecka
mają na nie największy wpływ, a jest on tym większy, im większym
autorytetem ciszą się u dziecka.
Obraz siebie budowany jest na postawie informacji uzyskanych od innych, porównywania się z innymi, własnych doświadczeń
i aktywności czy odpowiedniego klimatu emocjonalnego. Na każdy z
wymienionych czynników, w mniejszym lub większym zakresie ma
wpływ autorytet rodzicielski. Rodzice udzielają dziecku pierwszych
informacji na jego temat, a im bardziej są uznawani za osoby ważne i
znaczące, tym bardziej ich zdanie liczy się dla dziecka. Jako autorytet stanowią wzór do porównywania i naśladowania. Swoją radą,
zachętą czy odpowiednią informacją zwrotną mogą wspierać własną
aktywność dziecka. I wreszcie, ich zadaniem jako autorytetów, jest
zadbanie o pozytywne, szczere i otwarte relacje, a tym samym stworzenie odpowiedniego klimatu emocjonalnego.
Streszczenie
Obraz siebie jest jednym z podstawowych elementów osobowości. Wpływa on w istotny sposób na całe funkcjonowanie człowieka. Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką pełni autorytet rodzicielski w procesie kształtowania obrazu siebie.
W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojecie autorytetu rodzicielskiego i wskazano jego rodzaje. Opisano znaczenie prawdziwego, wewnętrznego i wyzwalającego autorytetu rodziców w relacji
z dzieckiem. Ukazano także wpływ autorytetu rodzicielskiego na
rozwój osobowości dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem budowania obrazu siebie. W drugie części artykułu wyjaśniono pojęcie
obrazu siebie oraz ukazano jego rolę w funkcjonowaniu jednostki.
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Przedstawiono ponadto uwarunkowania procesu kształtowania obrazu siebie, zwracając szczególną uwagę na obszary, w których autorytet rodzicielski odgrywa rolę prymarną.
Słowa klucze: obraz siebie, autorytet rodzicielski.
Summary
Importance of parental authority in the process of self-image
shaping
Self-image is one of the most basic elements of personality. It
remarkably influences the entire paradigm of human functioning.
The aim of this article is to present the role parental authority plays
in the process of self-image shaping.
In the first section of the paper, the notion of parental authority is
explained and its types are specified. The importance of factual, internal,
and liberating parental authority in parent-child relationship is discussed.
What is more, the impact of parental authority on the development of
child’s personality is also provided, with the major focus being put on
the creation of self-image. The second part of the article explains the
phenomenon of self-image and dwells upon its role in the proper functioning of an individual. Additionally, factors determining the efficiency
of the self-image shaping process is discussed with the focus put on
areas where parental authority is of key importance.
Keywords: self-image, parental authority.
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Ewelina Żuchowska

Autorytety w lekturach szkolnych-na wybranych przykładach
Definicja słownikowa wyjaśnia, że autorytet to powszechnie
uznana czyjaś powaga, wpływ, poważanie i szacunek, ale autorytet
to także człowiek mający duże poważanie ze względu na swą wiedzę
lub postawę moralną, stawiany za wzór do naśladowania, mający
wpływ na postawy i myślenie innych ludzi1.
Każdy człowiek poszukuje i spotyka w swoim życiu autorytety. Pierwszymi autorytetami są dla nas rodzice. Dzieci patrząc na
zachowania i wartości propagowane w domu, ukierunkowują swoje
życie. Wzorem do naśladowania dla chłopca powinien być jego ojciec, a dla dziewczynki matka. Zdaniem E. Eriksona (1997) właściwe pełnienie roli rodziców (przyjęcie autorytatywnego stylu wychowania) prowadzi do rozwinięcia poczucia tożsamości u dziecka poprzez wyzwalanie u niego zaufania do świata i swoich możliwości,
zezwalanie na samodzielność, udzielanie wsparcia przy doznawaniu
porażek, dostrzeganie i podejmowanie inicjatyw dziecka2. Na autorytety powołujemy się w pracach naukowych, wywiadach radiowych,
wychowując dzieci i podejmując ważne decyzje. Postawy i poglądy
ludzi, którzy mają poważanie ze względu na swą wiedzę lub postawę
moralną są ważnym czynnikiem opiniotwórczym i kształtującym. W
artykule omówione zostaną przykłady bohaterów-autorytetów występujących w lekturach z zakresu szkoły podstawowej. Bohaterowie
to dzieci i dorośli, którzy mogą być stawiani za wzór do naśladowania. Młodzi czytelnicy łatwo utożsamiają się z fikcyjnymi postaciami, dlatego przykład płynący z książki, może być doskonałym przekaźnikiem wartości. N. Sillamy (1995) uważa, że dzieciom autorytet
jest tak samo niezbędny jak uczucie, a w wieku młodzieńczym staje
się nawet jeszcze ważniejszy. Brak autorytetu powoduje utratę poczucia bezpieczeństwa, wywołuje lęk3.
1

Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1978.
E. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań 1997.
3
N. Sillamy, Słownik psychologii, Katowice 1995.
2
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Na etapie wczesnoszkolnym uczniowie poznają baśnie, bajeczki i opowiadania, w których zawsze wygrywa dobro i szlachetność. Uczy się najmłodszych, że bycie szczerym i dobrym procentuje. Bohaterowie baśni podczas swoich perypetii stają naprzeciw zła
symbolizowanego przez czarownice, złe macochy, trolle itp. Zawsze
jednak finał starcia jest pozytywny i dobro zwycięża. W „Kopciuszku” na przykład zła macocha i siostry dostają nauczkę i lekcję pokory od księcia. Zakochuje się on bowiem w skromnej, ale dobrej
dziewczynie, która spóźniona przybyła na bal. Przeobrażony, dzięki
pomocy przyjaznych zwierząt i wróżek, Kopciuszek zdobywa serce
władcy i sympatię poddanych. Otrzymana pomoc jest efektem jej
dobrego serca. Ideą baśni jest pokazanie czytelnikom, że dobro zawsze procentuje, a szlachetne uczynki zostają nagrodzone. Podobnie
rzecz się przedstawia w innej znanej baśni - „Królewna Śnieżka i
siedmiu krasnoludków”. Tu też bohaterką jest sierota, której nienawidzi macocha. Spiskuje żeby się jej pozbyć, zleca nawet zabójstwo.
Dziewczynę ratuje jednak jej dobroć i skromność, bo myśliwy nie
jest w stanie wypełnić rozkazu królowej i daruje Śnieżce życie. Trafia ona do domu krasnoludków, gdzie swoją pracą i opieką zdobywa
miłość siedmiu małych mieszkańców. Intryga się nie udaje nawet
wtedy, gdy macocha wykorzystując naiwność i miłosierdzie dziewczyny truje ją jabłkiem. Z letargu budzi ją pocałunkiem zakochany
książę.
Przykłady pozytywnych bohaterów w baśniach można mnożyć, istotą jest jednak to, że ich autorytet opiera się zawsze na dobrych uczynkach, szczerym usposobieniu i wytrwałości. Brzydkie
kaczątko, wyśmiewane i szykanowane dzięki swej pokorze wyrosło
na pięknego łabędzia, Janek bohater „Kota w butach” zyskał bogactwo i rękę księżniczki dzięki swojej skromności, a Kaj wrócił do
Gerdy, bo pokonała ona złą Królową Śniegu dobrocią i odwagą.
Szereg pozytywnych bohaterów możemy odnaleźć też w lekturach przeznaczonych dla uczniów klas IV-VI.
W klasie IV szkoły podstawowej omawiana jest „Akademia Pana Kleksa” Jana Brzechwy. Jej główny bohater to bardzo kreatywny i
pomysłowy nauczyciel, który stworzył bajkową szkołę. Ta fikcyjna
postać może stanowić wzór do naśladowania dla wielu pedagogów, a
zobrazowany autorytet pana Kleksa wśród uczniów akademii może
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być doskonałym impulsem do budowania takich relacji w szkołach.
Bohater ma doskonały kontakt ze swoimi uczniami i potrafi zainteresować nauczanym przedmiotem. Jego kreatywność wyzwala kreatywność uczniów, a nieszablonowe podejście do edukacji sprawia, że
uczniowie chętnie zdobywają wiedzę przez zabawę. „Właściwy autorytet nauczyciela to autorytet wyzwalający, a więc zachęcający
uczniów do działań, do twórczości, podsycający ich zapał do działania, zachęcający do wytrwałości w dążeniu do celu, a także prezentujący wzór do naśladowania (nie może to być jednak wzór niedościgły).
Autorytet taki pozwala dzieciom nauczyć się odpowiedzialności, pomaga w rozwinięciu samokontroli i dyscypliny”4.
Lekcje w Akademii pana Kleksa są prowadzane w bardzo niekonwencjonalny sposób, dzięki czemu uczniowie z łatwością i ochotą przyswajają wiedzę. Chłopcy uczą się pilnie i chętnie, dlatego, że
są to wyłącznie ciekawe i zabawne treści. Na przykład na lekcji kleksografii uczą się jak obchodzić się z atramentem (rozwijają grafomotorykę) i dopisują historyjki do powstałych z kleksów obrazków
(rozwijają wyobraźnię i redagują wypowiedzi pisemne). Technikę
czytania doskonalą natomiast na lekcji przędzenia liter, na której
rozplątują litery i łączą je w długie nitki, a następnie nawijają na
szpulki. Nitki umożliwiają czytanie książek za pomocą palców. Niezwykle interesująco wygląda także lekcja geografii – chłopcy kopią
na podwórku piłkę zrobioną z globusa. Uczeń, który uderzy piłkę
nogą, musi wymienić nazwy miast, rzek lub gór, w które trafił czubkiem buta. Niebanalny jest również system motywacyjny stosowany
w tej szkole, każdy chłopiec, który szczególnie wyróżnił się w nauce,
jest nagradzany przez pana Kleksa kolorowym piegiem, a ci uczniowie, którzy nie odrobili lekcji za karę noszą przez cały dzień żółty
krawat w zielone grochy. Ten emblemat stygmatyzuje leniwych
uczniów i dlatego żaden z nich nie chce być ukarany.” Jeśli któryś z
chłopców coś przeskrobie albo nie umie lekcji, wówczas za karę musi
nosić przez cały dzień żółty krawat w zielone grochy. Krawat taki jest

4

M. Kielar-Turska, Po co dziecku autorytet?, www.deon.pl, (dostęp
13.03.2017)
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bardzo piękny i właściwie każdy powinien by go chętnie nosić, my
jednak martwimy się okropnie, gdy spotka którego z nas taka kara”5.
Pan Ambroży to postać niezwykła, jego atrybutem (oprócz
różnobarwnego stroju i kolorowych piegów na twarzy) jest zawsze
dobry humor. Przez swe optymistyczne, lekkie usposobienie jeszcze
bardziej zbliża się do dzieci. Jest doskonałym wychowawcą i gospodarzem akademii, dba o swoich uczniów. Jest człowiekiem niezwykle mądrym i wszechstronnie wykształconym. Przez swoich uczniów
jest lubiany i szanowany. „Wszyscy uczniowie bardzo szanują i kochają pana Kleksa, gdyż nigdy się nie gniewa i jest nadzwyczajnie
dobry”6. Chłopcy cenią go za dobroć i tolerancyjność. Jest łagodny,
dobroduszny i z wyrozumiałością podchodzi do każdej żywej istoty
oraz przedmiotów i sprzętów. Ambroży Kleks jest postacią bardzo
pozytywną, wzbudzającą sympatię i uśmiech. Jest on jedynym, ale za
to bardzo wybitnym, nauczycielem w akademii. Przez swą niezwykłą
osobowość i humor zaciera bariery między nauczycielem a uczniem,
przez co łatwiej mu porozumieć się i dotrzeć ze swoją wiedzą do
podopiecznych.
Akademia to tzw. szkoła z internatem, uczniowie w niej się
uczą i mieszkają. Zajęcia rozpoczynają się o piątej rano, kiedy to na
nosy chłopców kapie woda prosto ze śluz umieszczonych w suficie.
Od razu wszyscy pędzą pod prysznic, z którego płynie woda zawsze
z dodatkiem jakiegoś soku. O wpół do szóstej jest śniadanie, a o
szóstej apel, po którym pan Kleks zbiera od chłopców senne lusterka,
w których odbijają się ich sny. Lekcje zaczynają się o siódmej. „
Nigdzie chłopcy nie uczą się tak chętnie, jak w Akademii pana Kleksa”7. Mimo dość napiętego planu dnia uczniowie bez żadnego sprzeciwu podporządkowują się zasadom wychowawczym Pana Kleksa.
Nauczyciel jest miły dla wszystkich. Chodzi zawsze radosny i
uśmiechnięty. Jest osobą cieszącą się życiem, inteligentnym czarodziejem kochającym wszystkich. Nigdy nie postąpił nierozsądnie,
zawsze trzymał się przepisów. Jest cierpliwy i czuły. Każdy może
liczyć na jego pomoc w trudnej sytuacji. Uczniowie kochają go za
5

J. Brzechwa, Akademia pana Kleksa, Warszawa 1998, s. 46.
Ibidem, s. 32
7
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Jego mądrość i pomysłowość. „Otoczyliśmy pana Kleksa i całowaliśmy go po rękach. Pan Kleks obejmował nas serdecznie, potrząsał
swoją łysą główką i nieznacznie ocierał łzy z oczu”8.
Ambroży Kleks powinien być wzorem do naśladowania dla
pedagogów. Idealnie byłoby gdyby każdy nauczyciel starał się być
takim czarodziejem w swojej dziedzinie. Wtedy szkoła byłaby na
pewno bardziej lubiana przez uczniów, a niekonwencjonalne metody
podnosiłyby efektywność nauki.
Pan Kleks to przykład autorytetu zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Jest postacią fikcyjna, ale wartości jakie sobą reprezentuje
(dobroć, radość życia i pasję) należy propagować w rzeczywistości.
Innego rodzaju autorytet stanowi Ernest Nemeczek, bohater
książki „Chłopcy z Placu Broni”. Jest to lektura klas V-VI, powieść
przygodowa węgierskiego autora Ferenca Molnara. Oś fabuły stanowią walki o tytułowy plac pomiędzy dwiema grupami chłopców.
Plac jest to kawałek miejsca za tartakiem, gdzie dzieci przychodzą
aby się pobawić i odpocząć od jałowych i nudnych blokowisk. Na
Placu panuje hierarchia, bo dzieci stworzyły tu coś na wzór dwóch
przeciwstawnych kompanii wojskowych. Grupa broniąca swego
rzekomego prawa do placu określa siebie jako Chłopcy z Placu Broni, natomiast ich przeciwnicy, chcący zająć teren, by grać na nim w
palanta, to Czerwone Koszule. Najmłodszym członkiem pierwszej
grupy jest Ernest Nemeczek, marginalizowany szeregowiec, który
pragnie w końcu awansować. „jednym, jedynym szeregowcem był
mały, jasnowłosy Nemeczek.(…) Biedak co chwila musiał stawać na
baczność i sztywno salutować. Podporządkowywał się wszystkim z
radością9. Powieść przedstawia serię jego heroicznych wyczynów, w
wyniku których zapada na zdrowiu. Najpierw przeziębia się po tym,
jak podczas przeszpiegów ukrywa się w basenie, następnie dostaje
zapalenia płuc po "kąpieli", jaką serwuje mu wroga drużyna, gdy
samotnie próbuje się zakraść na jej terytorium. Mimo choroby w
dniu decydującej bitwy chłopiec ucieka z domu i bierze udział w
walce, ostatkiem sił przyczyniając się do zwycięstwa swojej grupy.
Zostaje zaniesiony do domu przez swego przywódcę i niedługo póź8
9
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niej umiera „generał Janosz Boka, rozejrzał się wokół (…)i zapłakała serdecznie z głębi serca. Przeczuwał bowiem, wiedział to, czego
żaden z chłopców nie śmiał powiedzieć; oto gaśnie powoli życie jego
jedynego szeregowca. Przejęty wielkim żalem powtarzał przez łzy:
Mój mały… mój drogi przyjacielu …mój drogi, kochany, mały odważny kapitanie”10.
Chłopiec wykazał się wielką odwagą, ale też siłą charakteru.
Był najniższy rangą w swojej grupie i wszyscy go lekceważyli, a on
samotnie zdecydował się pokonać wroga. Poniósł wielka ofiarę swojego lekkomyślnego zachowania, ale udowodnił sobie i kolegom, że
jest bardzo odważny i zdeterminowany. Może być stawiany za wzór
młodym czytelnikom, nie tylko za odwagę, ale upór i siłę walki. Walczył w obronie Placu broni, terytorium zabaw dla dzieci z miejskich
blokowisk. Umarł więc w heroicznym blasku za ideę. „Nie wyzdrowieję! Okłamujecie mnie, bo ja dobrze wiem o tym, że umrę. A jak już
mam umrzeć, to pozwólcie mi umrzeć tam, gdzie zechcę. Ja chcę iść na
Plac! (…) Plac to nasz kraj, to całe nasze państwo! Nie możecie zrozumieć, czym dla nas jest ten Plac, bo nigdy nie walczyliście za Ojczyznę”11. Bohater oddał życie za honor i miejsce, które było mu bardzo
bliskie. Po jego śmierci chłopcy obu drużyn się pogodzili.
Kolejny wzór do naśladowania w lekturach szkolnych stanowi
czternastoletni Staś Tarkowski, bohater polskiej powieści dla dzieci i
młodzieży „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza.
Wywodził się z rodziny, w której ojciec z pochodzenia był Polakiem a matka Francuzką. Matka zmarła przy porodzie dlatego wychowuje go ojciec – inżynier Władysław Tarkowski. Chłopiec od
urodzenia mieszkał w Port-Saidzie, gdzie jego ojciec nadzorował
budowę Kanału Sueskiego. Staś jest bardzo sprawny fizycznie, jeździ konno i pływa. To także bardzo zdolny, ciekawy świata młody
człowiek, zwiedził wiele miejsc i zdobył różne doświadczenia. Był
bystry i ciekawy świata. Miał niezwykłą zdolność do języków, dlatego znał wiele narzeczy, którymi posługiwali się robotnicy pracujący
przy utrzymaniu kanału. Mówił po arabsku, znał język ki-swahili,
władał językiem angielskim, francuskim i polskim. Wciąż doskonalił
10
11
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swą sztukę strzelecką – podziwiali go za to wszyscy. Polując codziennie i strzelając podczas przeprawy przez pustynię i puszczę stał
się niezrównanym strzelcem. Miał dużą wiedzę o świecie i stosunkach panujących w Egipcie. Często postępował jak dorosły mężczyzna, zwłaszcza, kiedy wraz ze swoją przyjaciółka Nel zostali porwani przez Beduinów. Był zdecydowany, w obronie Nel zabić prześladowców. Miał jednak wyrzuty sumienia, mimo że wiedział, iż czyni
to z konieczności. Długo zastanawiał się, czy może odebrać porywaczom życie. „Jedno pociągnięcie za cyngiel i ów zdrajca, który porwał Nel padnie trupem. Ale Staś, który miał w żyłach polską i francuską krew, uczuł nagle, że za nic na świecie nie zdoła strzelić do
człowieka odwróconego plecami”12.
Staś wykazał się też wielką odwagą i niezłomnością podczas
audiencji u proroka Mahdiego. Nie wyparł się swej chrześcijańskiej
wiary i nie przyjął za swoje nauk guru, twierdząc, że uczyniłby to
tylko ze strachu. Mimo groźby śmierci, nie wyparł się swej tożsamości choć wiedział, że łaska Mahdiego, mogłaby zapewnić im warunki
przetrwania. Wykazał się tu dużą dojrzałością ideologiczną. „Proroku, twojej nauki nie znam, więc gdybym ja przyjął, uczyniłbym to
tylko ze strachu jak tchórz i człowiek podły (…) dzielny chłopak,
nieodrodny potomek obrońców chrześcijaństwa, prawa krew zwycięzców spod Chocimia i Wiednia, stał z podniesiona głową czekając
wyroku (…)jestem chrześcijaninem jak mój ojciec -odrzekł”13.
Oprócz wielkiej odwagi i hardości jest także wrażliwym i uczuciowym chłopcem. Urzekła go na przykład miłość Nel do słonia i pomimo wahania pozwolił jej zbliżyć się do niego. Staś wyjątkowo
opiekował się przyjaciółką. Czuł się za nią odpowiedzialny i nigdy
nie pozwolił, aby stała jej się krzywda. W czasie gdy dziewczynka
zachorowała na febrę Staś bez wahania wybrał się na poszukiwanie
chininy. „Będę się bał, ale pójdę-powtarzał sobie.(…)Strach go tylko
brał na myśl, co będzie jeśli chmury zasłonią księżyc i niebo (…)
Dżungla w nocy, gdy wśród ciszy słychać każdy odgłos, każdy krok i
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niemal szelest, jest wprost przerażająca (…) Lecz szedł naprzód w tej
myśli, że trzeba dla uratowania Nel”14.
Postawa Stasia Tarkowskiego jest bardzo wyjątkowa i godna
naśladowania. Pomimo trudnej sytuacji w jakiej się znalazł potrafił
stawić czoła wszystkim przeciwnościom losu. Wielokrotnie wykazał
się wielką odwaga i dojrzałością. Bohater podejmuje trudne decyzje i
za nie odpowiada. Jest szlachetny, dobry i odważny.
Autorytetem bez wątpienia można nazwać Charliego Bucketa,
bohatera kolejnej lektury („Charlie i fabryka czekolady”). Roald Dahl
stworzył piękny przykład ubogiej, ale kochającej się rodziny, która
mimo głodu, zimna i doskwierającej biedy bardzo się kocha. Jej najmłodszy członek za swą postawę, dobroć i pokorę zostaje ostateczne
nagrodzony. Nasuwa się tu analogia do schematu baśni (wspomnianych w pierwszej części artykułu) – pokora i dobro procentują.
Fabuła powieści jest oparta na schemacie utworów fantasy.
Chłopiec mieszka w małym domku z rodzicami (panią i panem Bucket) oraz czworgiem dziadków - Joe i Josephine (rodzice jego taty)
oraz George i Georgina (rodzice jego mamy). Dziadkowie śpią na
jedynym łóżku, zaś Charlie z rodzicami na materacach. Głową rodziny i jedynym żywicielem jest pan Bucket, który pracuje w fabryce
pasty do zębów. Jego niewielka pensja nie wystarcza jednak na
utrzymanie wielopokoleniowej rodziny. „Nigdy nie starczało pieniędzy, żeby kupić choć połowę rzeczy potrzebnych dla takiej dużej rodziny. Albo przynajmniej porządne jedzenie. Jedyne na co mogli
sobie pozwolić, to chleb z margaryną na śniadanie, gotowane ziemniaki i kapusta na obiad, a kapuśniak na kolację. W niedzielę było
odrobinę lepiej i wszyscy niecierpliwie jej wyczekiwali – chociaż
bowiem potrawy były takie same, to każdy mógł dostać dokładkę”15.
Charlie jest bardzo skromnym i pokornym chłopcem, kocha i szanuje
zarówno swoich rodziców, jak i dziadków. Nie skarży się na biedę, z
pokora przyjmuje swój los. Wymarzonym dniem Charliego są jego
urodziny. Wówczas otrzymuje małą tabliczkę czekolady. Nie był
jednak łapczywy – szanował słodycz. Chował ją do pudełka i codziennie odłamywał po kawałeczku. Czasem starczało jej na miesiąc
14
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„Charlie tylko raz do roku- w swoje urodziny- mógł posmakować
czekolady. Cała rodzina oszczędzała na ten wyjątkowy dzień (…)
Charlie umieszczał prezent w małej drewnianej skrzyneczce z taki
namaszczeniem, jak gdyby był to kawałek złota, i przez kilka następnych dni tylko mu się przyglądał, nawet nie dotykając”16. Wymarzoną czekoladą dzielił się ze wszystkimi. „Proszę mamo, spróbuj. Podzielimy czekoladę na siedem równych części, żeby każdy mógł
skosztować”17. Gdy znalazł pieniądze wydał je tylko na dwie czekoladki, a resztę postanowił oddać mamie. Był uczciwy – zanim zabrał
znalezioną monetę rozejrzał się wokoło, czy ktoś jej nie szuka.
Fabryka czekolady znajdowała się nieopodal domu Bucketów,
przed jej bramą chłopiec codziennie przechodził. Właściciel koncernu – pan Willy Wonka zorganizował loterię, w której do zdobycia
było pięć talonów uprawniających do wejścia na teren pilnie strzeżonej fabryki. Los uśmiechnął się do Charliego, i znalazł ostatni Złoty
Talon. Spełniło się jego marzenie – mógł zwiedzić fabrykę czekolady. Podczas zwiedzania zakładu Charlie trzymał się z boku. Rzadko
zadawał pytania, był mniej śmiały od swoich towarzyszy. Przede
wszystkim skupił się na podziwianiu cudów pana Wonki, a nie na
zaspokajaniu swoich potrzeb, jak pozostałe dzieci uczestniczące w
wycieczce. We wszystkim słuchał i wierzył panu Wonce. Jego postawa została nagrodzona. Jako jedyne dziecko nie złamał zasad i nie
uległ pokusom. W nagrodę otrzymał od pana Wonki w podarunku
fabrykę czekolady. Miała ona stać się jego własnością gdy dorośnie.
Mimo wielkiego szczęścia nie zapomniał o rodzinie – wraz z nimi
przeniósł się do nowego, pięknego domu, jakim miała się stać fabryka czekolady.
Charlie w pełni zasługuje na uznanie. Był skromnym, dobrze
wychowanym, cichym chłopcem. Miał wielkie serce i dużo pokory.
Dzięki swojej skromności i cierpliwości to on został następca pana
Wonki. Kontrastem dla pozytywnej postaci Charliego są pozostałe
dzieci, które zdobyły talon.
Nienasycony łakomczuch Augustus Gloop został ukarany za
swoje nieumiarkowanie w jedzeniu, chciwość i nieposłuszeństwo.
16
17
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Nie posłuchał uwag właściciela fabryki i wpadł do rury z czekoladą,
dostał za to nauczkę. Drugą posiadaczką talonu była Veruca Salt.
Córka właściciela fabryki orzeszków. Bogata i rozpieszczona egoistka. Jej ojciec, aby zdobyć talon wykupił wiele set tysięcy czekoladek, a ich odpakowywaniem zajęły się pracownice jego zakładu.
Gdy kolejne dni nic nie przynosiły mała Veruca „całymi godzinami
leżała na podłodze, waląc w nią nóżkami i piąstkami”. Była przyzwyczajona, że dostaje wszystko co zapragnie. W fabryce zażądała
od ojca, by kupił jej jedną Umpa-Lumpę. Jej kaprys nie został oczywiście spełniony, a za karę została wrzucona do dołu na śmieci. Veruce myślała wyłącznie o sobie i o zaspokajaniu własnych potrzeb,
nie liczyła się z innymi. Ją pan Wonka zaprosił, do fabryki, żeby
ukarać za egoizm i bezmyślność. Trzeci talon trafił do rozpieszczonej, krnąbrnej i niewychowanej Violet Beauregarde, która uwielbiała
żuć gumę. Dziewczynka nie słuchała i nie szanowała swojej mamy,
oraz innych ludzi. Nagminnie śmieciła i przyklejała zużyte gumy w
windzie. Źle odnosiła się do swoich rodziców, i zawsze stawiała na
swoim nawet wbrew ich woli. Nie zareagowała na protesty i ostrzeżenia pana Wonki, więc została ukarana-zmieniła kolor i zamieniła
się w monstrualną jagodę. Czwarty talon znalazł Mike Teavee.
Chłopiec, który był uzależniony od oglądania telewizji. Podczas
wędrówki po fabryce czekolady był bardzo niecierpliwy i często
zadawał niestosowne pytania i odzywał się nieproszony. W Hali
Telewizji Czekoladowej bez pozwolenia właściciela włączył kamerę.
Za karę zmienił się w liliputa. Na wiadomość, że jego ojciec wyrzuci
telewizor wpadł w szał. Kontrastowe pokazanie niegrzecznych dzieci
i skromnego Charliego dodatkowo podkreśla sprawiedliwość pana
Wonki. Nagrodził bohatera, za jego postawę, dobre zachowanie i
posłuszeństwo.
Autorytety występują niemal w każdej lekturze. Młodzi czytelnicy dopiero kształtują swój światopogląd, uczą się życia i dlatego
chętnie poznają losy pozytywnych, godnych naśladowania bohaterów. Na pewno nie jest łatwo zapracować na miano autorytetu w
oczach dziecka, ale jednak rola autorytetu w działaniach wychowawczych jest bardzo cenna. Postacie literackie stanowią tzw. autorytet
moralny (najważniejszy z pedagogicznego punktu widzenia). Osoba
o takim autorytecie staje się wzorem postępowania, wywiera wpływ
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na sposób myślenia i działania innych. M. Kielar-Turska18. twierdzi,
że młodzi ludzie stopniowo w toku rozwoju stają się relatywistami i
są skłonni usprawiedliwiać niedoskonałości swoich bohaterów, ale
nadal poszukują autorytetów bez skazy w jakiejś dziedzinie. Często
role takie pełnią te osoby, które odpowiadają na pytania egzystencjalne, związane z budowaniem tożsamości, są to pytania o to kim
jestem, dokąd zmierzam, jak żyć. Autorytetem staje się ktoś, kto
potrafi być przewodnikiem duchowym. Może nim zostać nauczyciel,
poeta, ale i bohater literacki.
Streszczenie
W artykule pt. „Autorytety w lekturach szkolnych-na wybranych przykładach” omówione zostały przykłady bohaterów literackich zasługujących na miano autorytetu. Analizie poddane zostały
utwory z kręgu lektur szkoły podstawowej. Scharakteryzowano postacie literackie stanowiące tzw. autorytet moralny. Bohaterowie to
dzieci i dorośli, którzy mogą być stawiani za wzór do naśladowania.
Młodzi czytelnicy łatwo utożsamiają się z fikcyjnymi postaciami,
dlatego przykład płynący z książki, jest doskonałym przekaźnikiem
wartości i jego rola w działaniach wychowawczych jest bezcenna.
Słowa kluczowe: autorytet, wzór do naśladowania, pozytywny bohater, pan Kleks, nauczyciel, Charlie Bucket, Staś Tarkowski,
Ernest Nemeczek, wychowanie
Summary
Authorities in school readings -selected example
In the article ‘Authorities in school readings - selected
examples’, the examples of literary heroes deserve to be called
authority were discussed. Literary work from the circle of primary
school readings have been analyzed. Literary characters which are
called moral authority were characterized. The characters are
children and adults who can be held up as an example to follow.
Young readers can easily identify with fictional characters, because

18

M. Kielar-Turska, Po co dziecku autorytet?, www.deon.pl (dostęp
10.03.2017)
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such as flowing from the book is an excellent transmitter of values
and its role in educational activities is pri.
Key words: authority, role model, a positive hero, MrKleks,
teacher, Charlie Bucket, Staś Tarkowski, Ernest Nemeczek,
education
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Alicja Sadowa

Autorytet nauczyciela
Wstęp
Jedną z najbardziej pierwotnych i konstytutywnych cech
człowieka jest pragnienie posiadania wzorca osobowego. Na potwierdzenie tej tezy mogą służyć antyczne dokumentacje dotyczące
autorytetu. Dążenie do odnalezienia prototypu osobowego jest nieodłącznym komponentem procesu samodoskonalenia i samopoznania
człowiek. Efekty oddziaływania autorytetu mogą mieć charakter
zarówno konstrukcyjne jak również destrukcyjne. Badania Stanleya
Milfram’a udowodniły, że uznanie wyższej pozycji wzoru osobowego i wiara w jego kompetencje sprzyjają podejmowaniu konformistycznych, uległych zachowań1. Posiadanie autorytetu może również
motywować do autoewaluacji i autokreacji osoby, sprzyjać profilaktyce zachowań ryzykownych i zwiększyć prawdopodobieństwo przyjęcia pożądanej, pozytywnej tożsamości syntetycznej2. Dlatego problematyka autorytetu stała się przedmiotem badań wielu pedagogów
i psychologów.
Definicja autorytetu
Łacińskie słowo „auctoritas” oznacza powagę moralną i odnosiło się niegdyś do dwóch aspektów ludzkiego funkcjonowania
mianowicie:
1. ogólnego uznania czyjejś powagi, doświadczenia i wpływu,
2. człowieka, instytucji lub wytworu ludzkiej pracy, która wyróżniała szczególna pozycja w określonej dziedzinie wiedzy lub grupie społecznej3.

1

S. Milgram, Posłuszeństwo wobec autorytetu, Wydawnictwo WAM,
Kraków 2008, s. 19-20.
2
T. Brzezińska, E. Hornowska, Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 98.
3
L. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2005, s. 36.
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Autorytet to możliwość wypływania na dokonywane wybory
przez inne osoby. Zanim jednak ludzie zaufają i obdarzą daną osobę
autorytetem, wahają się między różnymi reprezentantami wartości,
badając wagę ich wskazań i konsekwencję w działaniu. Aby zostać
autorytetem, dana osoba lub organizacja musi uzasadnić, dlaczego
właśnie jej racjom czy hierarchii wartości trzeba dać pierwszeństwo
przed innymi4.
Autorytet nauczyciela we współczesnej pedagogice jest rozumiany, jako szacunek, zaufanie i poważanie dla nauczyciela, jako
eksperta naukowego, doradcy, przewodnika w trudnościach; źródło
pedagogicznego wpływu; sytuacja postrzegania nauczyciela jako
wzoru osobowego i identyfikowania się z nim przez uczniów; relacja
naturalnego i dobrowolnego podporządkowania się uczniów nauczycielowi. Autorytet nauczyciela zależy od umiejętności przekształcania relacji z uczniem w kierunku autonomii w atmosferze dialogu i
wspólnego poszukiwania5.
Należy uznać, że autorytet nie jest zjawiskiem samoistnym
istniejącym samo w sobie i dla siebie, lecz jest to złożone zjawisko
społeczne, które wynika ze specyficznych stosunków interpersonalnych i stanowi istotny element niektórych dziedzin życia społecznego, występuje np. w procesie wychowania.
Złożoność autorytetu polega na tym, że można w nim wyróżnić dwie strony:
− stronę reprezentującą pewne wartości, w zależności od treści
tych wartości można mówić o różnych rodzajach autorytetu, np.
autorytet polityczny, społeczny, naukowy, wychowawczy, itd.;
− strona wyrażająca uznanie i podporządkowanie stronie reprezentującej określonej wartości6.

4

M. Rewera, Fragmentaryzacja i autonomia autorytetu, [w:] J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010, s. 115.
5
T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 1, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003, s. 254.
6
E. Badura, Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1981, s. 53-54.
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Autorytet nauczyciela jako cecha osobowa
Zwolennicy stanowiska personalistycznego łączą autorytet z
istnieniem określonych cech, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z osobowości jednostki7. Dzisiejsza pedagogika potrzebuje
nauczyciela mistrza, który imponuje tym, którzy go obserwują lub
się do niego uczą, staje się dla nich niekwestionowanym autorytetem
i godnym naśladowania wzorem8. Mistrza, który postępuje zgodnie z
głoszonymi ideami, okazuje życzliwość swym uczniom, jest człowiekiem spełnionym, wie, że jego praca ma wymiar moralny9.
Józef Pieter twierdził, że o autorytecie nauczyciela decyduje
zespół wielu i różnorodnych właściwości nauczyciela, dzięki którym
uczeń bez wyraźnych nakazów i bez strachu przed karą chętnie ulega
wychowawczemu wpływowi nauczyciela. Również M. Lejman
stwierdził, że autorytet wynika z takich cech osobowościowych nauczyciela, które przyczyniają się do jego powszechnego uznania,
szacunku e danej społeczności i sukcesów w pracy dydaktycznowychowawczej. Ujmując autorytet w kategorii cechy osobowej można stwierdzić, że nauczyciel go ma lub nim jest. Nauczyciel ma autorytet w wyniku cech osobowych przypisywanych mu przez uczniów
na drodze atrybucji. O posiadania autorytetu decydują te cechy, które
uczniowie najbardziej cenią. Nauczyciel jest autorytetem dzięki cechom osobowym posiadanym niezależnie od postrzegania uczniów.
Byciem autorytetem przez nauczyciela pozostaje w związku z jego
indywidualnością i wysokim stopniem samorealizacji. Jeżeli nauczyciel posiada cechy postrzegane i cenione przez uczniów, to w ich
opinii jest indywidualnością godną naśladowania, W takiej sytuacji
posiadanie i bycie autorytetem wzajemnie się warunkują10.
Celem poznania tego, jakie to cechy osobiste powinien posiadać nauczyciel, by mógł się cieszyć u uczniów autorytetem, warto
przypatrzeć się wynikom niektórych badań na temat ich oczekiwań
dotyczących tego rodzaju cech. Na przykład Julia Skorupska7

T. Pilch, Encyklopedia…, op. cit., s. 255.
M. Szymański, Uniwersytet Społecznej Edukacji, Poznań 2004, s. 76.
9
W. Okoń, Opracowanie i wstęp. Osobowość nauczyciela, [w:] J. Wł.
Dawid, O duszy nauczycielstwa, Warszawa 1959, s. 36-38.
10
I. Jazunkiewicz, Autorytet nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 1999, s. 22 i 23.
8
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Sobańska w wyniku badań z udziałem uczniów w wieku 12 – 18 lat
stwierdziła, iż oczekują oni od swych nauczycieli takich cech, jak:
− Bezpośredniość i życzliwość,
− Cierpliwość, wyrozumiałość i zrozumienie,
− stawanie wysokich wymagań,
− opanowanie, pogoda, dobry humor,
− zainteresowanie uczniami,
− sprawiedliwość w ich ocenie,
− delikatność,
− znajomość psychiki uczniów.
Wymienione przez uczniów cechy wzorowego nauczyciela są
na ogół zbieżne z wynikiem podobnych badań z udziałem samych
nauczycieli. W wyniku tych badań każdy z nich sporządza listę cech
osobistych nauczyciela według stopnia aprobowania ich przez badanych nauczycieli.
Ponadto dokonano różnych opracowań modelu wzorowego
nauczyciela na podstawie dotychczasowej wiedzy pedentologicznej.
Na przykład Zygmunt Mysłakowski uważał, że wzorowy nauczyciel
powinien posiadać następujące cechy:
− umiejętność kontaktu z wychowankami,
− czynna sympatia (nauczyciel, jako przyjaciel i doradca),
− poszanowanie godności ludzkiej ucznia (niepomiatanie nim),
− kredyt zaufania, jakim powinniśmy obdarzać młodzież,
− sprawiedliwość (równość kryteriów postępowania i karania),
− zgodność między słowem a postępowaniem,
− niemówienie „na wiatr” (niezawodność),
− wysokie wymagania i surowość w granicach taktu i sprawiedliwości11.
Autorytet nauczyciela jako relacja interpersonalna
Definiując autorytet, wskazuje się również, że stanowi on wynik pewnych stosunków społecznych między osobami. Oznacza to,
że autorytet występuje wyłącznie w ramach określonych stosunków
11

M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2002, s. 123-125.
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interpersonalnych, a wzrasta jedynie wtedy, gdy są one pozytywne.
Do zaistnienia tak zrozumiałego autorytetu niezbędne są dwie strony:
strona reprezentująca pewne wartości oraz strona akceptująca owe
wartości i wyrażająca im swoje uznanie. Relacja autorytetu obejmuje
wymianę wpływu, w której każda strona coś daje i bierze. Autorytet
istnieje, więc wtedy, gdy kompetentny i uznany nauczyciel podaje
wskazania możliwe do przyjęcia ze zrozumieniem i zaufaniem ze
strony uczniów12.
Definicja autorytetu nauczyciela w literaturze pedagogicznej i
psychosocjologicznej charakteryzuje brak jednomyślności. Na szczególną uwagę zasługują trzy koncepcję wyjaśniające jego istnienie:
1. jako zjawisko społeczne – jest to analiza autorytetu z perspektywy przedmiotowej: kto uznaje autorytet,
2. jako cech osobowej – analiza z perspektywy podmiotowej:
kto ma autorytet,
3. jako skutek określonej relacji interpersonalnej – analiza z
perspektywy z perspektywy dwupodmiotowej: kto ma autorytet i ze
względu, na co oraz kto uznaje autorytet i dlaczego.
Jedną z następstw oddziaływania autorytetu nauczyciela jest
proces identyfikacji. W przypadku autorytetu-zjawiska występuje
identyfikacja z postępowaniem nauczyciela. W przypadku autorytetu-cechy ma miejsce identyfikacja z osobą nauczyciela jako wzorem.
W oddziaływaniu autorytetu rozumianego jako skutek określonej
relacji obie formy identyfikacji współwystępują ze sobą.
Brak jednomyślności w definiowaniu pojęcia autorytetu nauczyciela świadczy o ciągłym poszukiwaniu koncepcji spełniającej
wymagania współczesnej szkoły. Do zaistnienie relacji autorytetu
niezbędne są następujące warunki:
1) obecność nauczyciela reprezentującego określone wartości,
2) obecność ucznia, który spostrzega owe wartości i odbiera
ich wpływ na siebie lub innych jako cenny i pożądany,
3) odbiór wypływu tych wartości jest dobrowolny i przynajmniej częściowo uświadamiany przez ucznia,
4) uczeń ma zaufanie do nauczyciela oraz darzy szacunkiem
jego osobę.
12
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T. Pilch, Encyklopedia…, op. cit., s. 255.

Biorąc pod uwagę, że wychowanie jest realizacją wpływów,
można uznać, że nauczyciel ma władzę i wpływ na uczniów, a przez
to jest ich formalnym przywódcą13.
Rodzaje autorytetów nauczyciela
Ze względu na zasięg wpływu nauczyciela wyróżnia się autorytet środowiskowy i szkolny. Społeczny charakter wychowania
oznacza, że wychowanie dziecko nie jest powierzone tylko rodzinie,
nauczycielom czy szkole, ale także istnieje potrzeba rozszerzenia
odpowiedzialności za wychowanie na inne podmioty procesu pedagogicznego. Wymaga to od nauczycieli umiejętności współdziałania
z rodzicami oraz innymi partnerami w dziedzinie programowania,
organizowania, koordynowania i egzekwowania działań wychowawczych. Warunkiem koniecznych do wywiązania się z tej roli jest
posiadanie niekwestionowanego autorytetu środowiskowego przez
szkołę i nauczycieli14. W przypadku autorytetu szkolnego chodzi o
zasięg wpływu nauczyciela w grupie uczniów, w której nauczyciel
prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze15.
Kolejną postawą zróżnicowania jest rodzaj właściwości osobowościowych nauczyciela, warunkujących jego wpływ wychowawczy, a więc właściwości intelektualnych lub moralnych16. Ze względu na kwalifikację przedmiotowo metodyczne wyróżnia się autorytet
naukowy (intelektualny). Dotyczy dyspozycji instrumentalnych z
wiedzy i specjalności zawodowej nauczyciela. W szkole tradycyjnej
zadania nauczyciela polegało na przekazaniu uczniom jak największej ilości wiedzy oraz sprawdzeniu stopnia jej przyswojenia.
Współcześnie, w obliczu postępu cywilizacyjnego, nauczyciel nie
jest w stanie nauczyć wszystkiego. Celem jest, więc usprawnienie
uczniów w samodzielnym zdobywaniu wiedzy, samokształceniu i
samorozwoju. Warunkiem zachowania autorytetu jest odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczyciela, jego otwartość na innowacje, ustawiczne doskonalenie siebie, realizowanie
13

I. Jazukiewicz, Autorytet…, op. cit., s. 25-26.
Ibidem, s. 26.
15
E. Badura, Emocjonalne…, op. cit., s. 44.
16
Ibidem, s. 45.
14
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zasady naukowości przy doborze, interpretacji i przekazywaniu wiedzy. Natomiast w kontekście kwalifikacji osobowościowych wskazuje się autorytet moralny (wychowawczy). Dotyczy on dyscyplin kierunkowych w rozumieniu norm i zasad postępowania wobec ucznia.
Jest rozpatrywany w kontekście norm etycznych. Współcześnie autorytet moralny nauczyciela kształtuje się nie tylko na podstawie przestrzegania szeregu norm, wymagań i powinności, ale też ma swoje
źródła w wysokiej moralnej kompetencji nauczyciela, umiejętności
dokonywania wyborów, moralnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz bezwarunkowej akceptacji ucznia, jako autonomicznej jednostki17.
Podział autorytetu według kryterium charakteru stanów psychicznych odnosi się do reakcji psychicznych osób posiadających
autorytet oraz osób go uznających. Na tej podstawie wyróżniać można autorytet zewnętrzny i wewnętrzny18. Pierwszy z wymienionych
jest charakterystyczny dla nauczycieli żądnych władzy, odczuwających przyjemność kierowania innymi osobami wynikającą z uzasadnionej lub neurotycznej potrzeby. Charakteryzuje go narzucanie gotowych wzorów postępowania i poglądów, dominacja kar i poleceń,
czasem agresja i barak poszanowania godności i autonomii wychowanków. Posłuszeństwo wobec nauczyciela jest w tym przypadku
wynikiem lęku i obawy, obowiązku i polecenia oraz chęci uniknięcia
negatywnych konsekwencji19. Nauczyciela posiadającego autorytet
wewnętrzny charakteryzuj działanie dla dobra uczniów, mobilizowanie i motywowanie do działania, pobudzanie do wysiłku i wytrwałości w osiąganiu zamierzonego celu i wydobywaniu pokładów twórczej ekspresji20. Wówczas nauczyciel jest darzony przez uczniów
pozytywnymi uczuciami takimi jak: podziw, zaufanie czy chęć
współdziałania21.
W praktyce pedagogicznej powinno dążyć się do tego, by nie
było dużej rozbieżności pomiędzy autorytetem środowiskowy i
17

T. Pilch, Encyklopedia…, op. cit., s. 256-257.
L. Wagner, Stałość…, op. cit., s. 61.
19
T. Pilch, Encyklopedia…, op. cit., s. 257.
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L. Wagner, Stałość…, op. cit., s. 62.
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M. Dudzikowa, Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu, [w:] Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2006, nr 5., s. 53-60.
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szkolnym oraz by autorytet moralny i intelektualny współwystępowały wzajemnie się uzupełniając22.
Ze względu na charakter wyzwalających stanów wyodrębniono również autorytet wyzwalający i ujarzmiający. Autorytet wyzwalający posiada persona mobilizująca i inspirująca do konstruktywnego działania inne osoby. Ten rodzaj autorytetu ma szczególne znaczenie podczas pracy z dziećmi i młodzieżą, ponieważ wspomaga
rozwój i kształtuje zachowania samopomocowe. Autorytet ujarzmiający jest wynikiem chęci posiadania władzy i kontroli nad uczniami,
oraz egzekwowania posłuszeństwa karami, co prowadzi do hamowania aktywności uczestników zajęć23.
Kryzys autorytetu nauczyciela we współczesnej szkole
Kryterium ustanowienia autorytetu uległo na przestrzeni lat
zmianom. Były one zależne od warunków politycznych, sytuacyjnych lub kulturowych, w których funkcjonowały osoby uznające
autorytet. Jedną z najbardziej znaczących transformacji autorytetu
stanowi jego wyzwolenie od pełnionych przez osobę funkcji. Niegdyś cieszyli się nim: rodzice, duchowni, starszyzna, przywódcy
polityczni i nauczyciele24. Obecna tematyka autorytetu ukazała jego
nowe znaczenie. Jego uznanie podlega perspektywicznej i relatywnej
ocenie. Wielu uczonych określiło współczesne czasy, jako okres
kryzysu autorytetu25. Odnotowano między innymi upadek autorytetu
instytucji społecznych, takich jak szkoła lub Kościół. Utrata autorytetu dotyczy również nauczycieli26. Opisywane zmiana jest następstwem globalizacji i cywilizacji transformacji. To swoisty wynik
22

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. 27.
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E. Badura, Emocjonalne…, op. cit., s. 45.
24
E. Więckowska, Czym jest autorytet?, [w:] M. Bednarska (red.), O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu, Wydawnictwo Marszałek, Toruń
2009, s. 12.
25
J. Jagiełła, O autorytecie, w poszukiwaniu punktu odniesienia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, s. 7.
26
B. Skarga, Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Wydawnictwo Znak,
Kraków 2007, s. 94-95.
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modyfikacji sposobu percypowania otaczającej człowieka rzeczywistości. Dostarczane informacje ulegają interpretacyjnym przemianom
warunkowanym wpływem medialnym i środowiskowym. Zmiany
społeczno-polityczne zachodzące w Polsce oprócz pozytywnych
aspektów wiążą się także z określonymi zagrożeniami. Należą do
nich: kształtowanie postaw konsumpcyjnych, zanikanie postaw altruistycznych, etyczna i moralna degradacja społeczeństwa, upowszechnianie patologii społecznej i wzrost przestępczości, a także
zanikanie tradycyjnych autorytetów27. Łatwy dostęp do informacji
umożliwia propagowanie określonych wartości i wzorców zachowania przez środki masowego przekazu w celach nie wychowawczych,
lecz marketingowych. Wzrost aktywizacji zawodowej kobiet, wydłużenie czasu pracy rodziców wiążą się z powierzeniem opieki nad
dziećmi instytucjom przedszkoli i szkół. Ograniczony czas kontaktu
z rodzina prowadzi do dehumanizacji stosunków międzyludzkich i
osłabienia relacji rodzinnych. Coraz bardziej widoczny moralny relatywizm przyczynia się do upadku autorytetów i prowadzi do poczucia dezorientacji28.
Marek Dziewiecki wyodrębnił cztery podstawowe przyczyny
upadku lub osłabienia autorytetu nauczyciela. Jednym z nich jest
niewystarczające przygotowanie nauczycieli do wykonywania swojego zawodu. Autor uważa, że na studiach wyższych naucza się niedostatecznie przedmiotów antropologicznych, przez co młodzi nauczyciele nie są w stanie skutecznie pracować z ludźmi. Na uczelniach sprawdza się jedynie stopień opanowanej wiedzy merytorycznej nie uwzględniając stopnia dojrzałości i odpowiedzialności studentów. Kolejną przyczyną upadku autorytetu są błędy w reagowaniu na trudne zachowania wychowanków. Autor przyczyn tego zachowania upatruje się w niskim statusie społecznym i materialnym
nauczycieli oraz obawą przed utratą pracy. To wiąże się także z brakiem zaufania do uczniów, rodziców i współpracowników, czego
konsekwencją jest nieumiejętność wypracowania skutecznych dzia27
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łań zaradczych wobec problemów uczniów29. Innym powodem nauczycielskiej nieporadności wobec problematycznych działań
uczniów może być obawa przed krytyką i związana z nią maskowanie trudności wychowawczych. Przez to większość nauczycieli działa w osamotnieniu i by chronić poczucie własnej wartości negują
poniesioną porażkę wychowawczą, którą utożsamiają z brakiem
kompetencji30. Nie bez znaczenia pozostają trudne warunki pracy
współczesnych dydaktyków, na które składają się zbyt liczne klasy,
ograniczony czas na zrealizowanie obszernej podstawy programowej, konieczność nieustannego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji związana z ograniczeniem czasu wolnego oraz choroby zawodowe. Innym elementem obniżającym autorytet jest agitacja współczesnych ideologii, odnosząca się głównie do dominujących trendów
kulturowych i społecznych w ramach, których promuje się mit o
samorozwoju i dążności do szczęścia bez pracy nad sobą, samodyscypliny czy pracy wychowawczej31.
Czynniki budujące autorytet nauczyciela
Współczesne rozumienie roli nauczyciela, jako partnera i
przewodnika na drodze samorozwoju harmonizuje funkcje nauczycielskie i nieuchronnie skłania do podjęcie tematu czynników wpływających na budowanie autorytetu nauczyciela.
Wśród młodzieży głównym czynnikiem kształtującym autorytet
nauczyciela jest potrzeba jego posiadania. Przeprowadzone na krakowskiej młodzieży badania dowodzą, że 76% adolescentów deklaruje potrzebę posiadania autorytetu, natomiast tylko, co dziesiąty badany jej
zaprzecza. Wśród motywów poszukiwania autorytetu przez młodzież
młodzi ludzie wyodrębnili: potrzebę posiadania wzoru osobowego,
dążenie do nawiązania relacji z kimś, kto pomoże w samodoskonaleniu,
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J. Mioduszewski, Młody nauczyciel w szkole, Wychowawca, 2004, nr
10, s.29-31.
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E. Kozak, Szkoła, jako środowisko (de-) stabilizujące autorytet nauczyciela, [w:] M. Bednarska (red.) O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 111.
31
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pragnienie nawiązania kontaktu z wiarygodną, dyskretną osobą, niemożność znalezienia wzoru osobowego w domu32.
Jednak istnienie tylko potrzeby posiadania autorytetu nie wystarczy do jego zbudowania. Konieczne jest również porozumienie zawarte
pomiędzy dwiema stronami dialogu wychowawczego. Z uwagi na specyfikę pracy nauczyciela zazwyczaj wyodrębnia się dwie grupy cech
warunkujących sukces pedagogiczny. Należą do nich:
− kwalifikacje, czyli pewien zespół cech wpływających, na jakość wykonywanych czynności zawodowych, oraz
− motywację, którą stanowią cechy optymalizujące wykonywanie czynności dydaktyczno-wychowawczych33.
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele odmiennie postrzegają
otaczającą ich rzeczywistość edukacyjną i mają własne wyobrażenia
na temat tego, jakie są podstawy budowania autorytetu nauczyciela.
W związku z tym, wyróżnić należy dwa rodzaje wartości konstytutywnych dla budowania autorytetu nauczyciela. Należą do nich wartości postrzegane i wartości pożądane34. Zestawienie tych wartości
pozwala uwypuklić różnicę pomiędzy wartościami ogólnie uświadamianym przez uczniów i wartościami zinternalizowanym przez
nauczycieli.
Wartości pod względem, których ustala się autorytet nauczyciela tworzą zbiór nieograniczony. By móc precyzyjniej badać i opisywać autorytet dokonano ich klasyfikacji. Punktem wyjścia rozważań była słuszna uwaga, że o jakości współpracy nauczyciela z
uczniem i budowania jego autorytetu decydują walory intelektualne i
moralne oraz na początku nawiązywania kontaktów – również
pierwsze wrażenie35. Na tej podstawie dokonano podziału wartości
na trzy grupy, do których należą: wartości intelektualne, wartości
moralne i atrakcyjność zewnętrzna.
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Do wartości intelektualnej zaliczono: rozległą, szczegółową
wiedzę, rzeczowość wypowiedzi, umiejętność zainteresowania
uczniów nauczanymi treściami, odpowiednie dopasowanie nauczanego materiału dydaktycznego do potrzeb możliwości członków
klasy.
Natomiast do wartości moralnych przypisano: konsekwencję
w postępowaniu, obiektywizm, gotowości wysłuchania ucznia, punktualność, życzliwy stosunek do ucznia, umiejętność zmotywowania
wychowanków do pracy nad sobą i umożliwienia mu dostrzeżenie
wartości wiedzy dla jego indywidualnego rozwoju.
Cechami decydującymi o zewnętrznej atrakcyjności nauczyciela są: kultura osobista, donośny, miły głos, poprawna dykcja,
schludny ubiór, poczucie humoru, dystans do siebie36.
Prawidłowo zbalansowanie wszystkich wymienionych powyżej elementów skutecznie wpływa na budowanie pełnych postaw
uczniowskich.
Bardzo istotnym czynnikiem w warunkowaniu nauczycielskiego autorytetu jest również dobre opanowanie dydaktycznych,
metodycznych, diagnostycznych i pedagogicznych umiejętności.
Nauczyciel dysponujący różnymi metodami nauczania i wychowania
może dopasować sposób działania do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Niezbędna jest tutaj znajomość psychiki uczniów i
warunków, w jakich żyją. Istotną kwestię pełni również „takt pedagogiczny”, czyli nieeksponowanie swojej osoby w działalności wychowawczej i unikanie oddziaływania na uczniów wbrew ich woli37.
Zakończenie
We współczesnej rzeczywistości edukacyjnej wskazany jest
określony rodzaj autorytetu nauczyciela. Jest to autorytet wyzwalający, racjonalny i wielostronny. Charakterystyczne jest dla niego dynamiczny rozwój, co sprawia, że zmienia swój zakres i treść w zależności od poziomu rozwoju psychologicznego i społecznomoralnego uczniów. Wpływa to sprzyjająco na osiąganiu przez nich
autonomii w stosunkach z dorosłymi. Urzeczywistnia się to na wielu
36
37
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płaszczyznach, wyznaczonych zakresem relacji podejmowanych
przez nauczyciela. W związku z powyższym nie jest możliwie znalezienie gotowej formuły autentyczności autorytetu38.
Streszczenie
Każdy człowiek posiada liczne potrzeby. Z dużą pewnością do
jednych z podstawowych potrzeb możemy zaliczyć posiadanie wzorca osobowego. Dzięki niemu zdobywamy zdolność do odtwarzania
cudzych zachowań, która umożliwia człowiekowi wszechstronny
rozwój. Autorytet jest niezbędny do samodoskonalenia i samopoznania. Bardzo często zdarza się że młodzi ludzie nie posiadają wzorców osobowych. Z uwagi na fakt, że szkoła jest miejscem w którym
spędzają oni znaczną część swojego czasu powinna stanowić źródło
autorytetu w przypadku, gdy nie czyni tego rodzina. W staraniach o
uzyskanie autorytetu wychowanków współcześni nauczyciele natrafiają na wiele trudności. Poznanie ich istoty i możliwości ich eliminowania może przyczynić się do wzrostu uznania autorytetu nauczycieli przez nastolatków. Nauczyciel musi pamiętać, że autorytet powinien być kształtowany w ramach wzajemnych pozytywnych stosunków. Nauczyciel wypracowuje autorytet na własną korzyść i ku
pożytkowi innych osób. Zdobycie przez nauczyciela autorytetu
wśród własnych wychowanków jest źródłem zawodowej satysfakcji.
Słowa klucz: autorytet, nauczyciel, osobowość, szkoła
Abstract
Teacher authority
Every human being has numerous needs. One of the basic ones
can be considered with high degree of certainty the need for a role
model. Owing to this model, we acquire the ability to imitate behaviour of others which facilitates comprehensive human development.
An authority is necessary for self-improvement and self-awareness.
It is very frequent that young people do not have any role models.
Since school is a place in which they spend most of their time, it
should be a source of authority in case when family fails to do so.
Trying to establish their authority over pupils, contemporary teachers
38
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are facing many difficulties. Recognising their nature and potential
solutions can help increase the respect for teacher authority by teenagers. A teacher must remember that authority should be shaped on
the basis of mutual positive relations. They earn authority for their
own benefit and advantages to others. Gaining authority by a teacher
among their own pupils is a source of job satisfaction.
Key words: authority, teacher, personality, school
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Znaczenie autorytetu w kształtowaniu się światopoglądu
młodzieży
Wstęp
W przestrzeni naukowej refleksji ciągle aktualna pozostaje problematyka autorytetu. Stawiane problemy badawcze koncentrują się na
takich zagadnieniach jak samo znaczenie słowa autorytet, jego istota,
rola spełniana na różnych etapach życia człowieka, cechy prawdziwego autorytetu itp. Podejmowana dyskusja zdaje się być ciągle potrzebna, zarówno ze względu na doniosłość tematu samego w sobie, jak
również ze względu na wciąż zmieniającą się rzeczywistość i nowe
wyzwania, jakie stawia przed współczesnym człowiekiem.
W poniższym artykule rola autorytetu została rozpatrzona w
kontekście kształtowania się światopoglądu u młodzieży. W części
pierwszej omówione zostanie zagadnienie światopoglądu – czym
jest, jakie treści składają się na światopogląd, jakie warunki muszą
zostać spełnione, aby mógł się ukształtować, jego związek z systemem wartości oraz funkcje jakie pełni. W częściej drugiej omówiona
zostanie problematyka światopoglądu w kontekście współczesnych
zmian w świecie. W części ostatniej wskazana zostanie rola autorytetu w kształtowaniu się światopoglądu.
Czym jest światopogląd?
Definicje światopoglądu podkreślają różne jego aspekty. Termin światopogląd ujmowany w sposób szeroki rozumiany jest jako
„sposób orientacji jednostki w przyrodzie i społeczeństwie”1. Bardziej szczegółowa definicja podkreślające najważniejsze aspekty
światopoglądu ujmuje go jako rodzaj „interpretacji świata dokonywanej przez jednostkę na podstawie jej kulturowych i osobistych
doświadczeń oraz indywidualnych cech i potrzeb”2.
1
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Na światopogląd składają się zatem zarówno elementy wspólne dla danej kultury, jak również takie aspekty, które mimo życia w
tej samej kulturze, będą odróżniać poszczególne osoby od siebie.
Światopogląd odzwierciedla zarówno wiedzę, poglądy i wierzenia
jednostki, jak również jej uczucia. Budowanie światopoglądu stanowi odpowiedź człowieka na pojawiającą się potrzebę człowieka, jaką
jest sens życia, z czym wiąże się wejście w świat wartości. W tym
miejscu uwidacznia się ewaluacyjny charakter światopoglądu:
przyjmując konkretne kryteria wartościowania, jednostka może dokonać oceny różnych aspektów życia w świecie i swojego w nim
miejsca3.
Cieciuch definiuje światopogląd podkreślając kolejne cechy
charakterystyczne światopoglądu:
„Światopogląd jest strukturą dwupoziomową – składa się ze
struktury prepoznawczej oraz poznawczej […]. Struktura poznawcza
to uświadamiana treść własnego światopoglądu, zatem preferowane
reprezentacje i przekonania światopoglądowe. Jej cechą szczególną
jest całościowość i ogólność ujęcia. Można ją zdefiniować jako najbardziej ogólne reprezentacje poznawcze wraz z przekonaniem o ich
prawdziwości, w przeciwieństwie do innych reprezentacji poznawczych, co do których podmiot jest przekonany, że prawdzie nie odpowiadają”4.
Treści składające się na światopogląd posiadają świadomy
charakter a jednostka przekonana jest o ich prawdziwości. Ponadto,
co ważne szczególnie w okresie adolescencji, wizja świata budowana
jest na dwóch wymiarach: realnym oraz idealnym. W ramach wymiaru realnego jednostka stara się znaleźć odpowiedź na pytanie:
jaki świat jest. Na wymiar idealny składają się natomiast pytanie:
jaki powinien być świat?5.
Tadeusz Mędrzycki wyróżnił następujące kategorie treściowe
składające się na światopogląd:
„1)poglądy na powstanie świata i człowieka (istnienie vs nieistnienie Boga),
3

Tamże, s. 233.
Tamże, s. 233
5
Tamże, s. 233.
4
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2) poglądy na temat sił rządzących światem i człowiekiem,
3) poglądy na temat tego, czy świat jest sprawiedliwie urządzony (optymizm egzystencjalny i wewnętrzne poczucie kontroli vs
pesymizm i zewnętrzne poczucie kontroli),
4) poglądy na temat tego, czy człowiek jest racjonalny, uczciwy, godny zaufania (wiara vs brak wiary w człowieka),
5) poglądy na rolę mas i jednostki w historii oraz na temat
prymatu interesów jednostki nad interesami zbiorowości (indywidualizm vs kolektywizm)”6.
Najbardziej ogólnie można stwierdzić, że osoba budując światopogląd stara się udzielić sobie odpowiedzi na tak podstawowe pytania egzystencjalne jak: skąd jestem? Dokąd zmierzam? Jakie mechanizmy rządzą światem? Co mogę otrzymać od świata a co świat
może dać mi?7.
Okres dorastania stanowi fazę rozwoju podczas, której pojawia się możliwość zbudowania świadomej wizji świata i relacji jednostki z tymże światem a zatem światopoglądu. Stworzenie tej koncepcji uwarunkowane jest przez rozwój poznawczy, emocjonalny i
moralny, zwłaszcza w sferze myślenia abstrakcyjnego oraz uczuć
wyższych, które zostają oparte na złożonych schematach poznawczych. Są nimi uczucia moralne, estetyczne, religijne, społeczne itp.8.
Kształtowanie się światopoglądu u młodzieży powiązane jest z
tworzeniem systemu wartości. Wyraża się przekonanie, że może się
on formować na podstawie posiadanych przez jednostkę przekonań
na temat świata. Relacja między światopoglądem a wartościami jest
jednak dwustronna, a zatem nie tylko światopogląd stanowi podstawę dla kształtowania się systemu wartości, ale także zbudowanie
systemu wartości pozwala na dokonanie opisu oraz oceny świata9.
Powiązanie światopoglądu z wartościami jest bardzo ważne,
gdyż umożliwia pogłębione przyjrzenie się procesowi formowania się
tożsamości. Zinternalizowany przez jednostkę system wartości umożliwia podjęcie się konkretnych zobowiązań, z których wynika względ6
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nie trwałe zaangażowanie się młodego człowieka w aktywność na
różnych polach, co stanowi podstawę dla dojrzałej tożsamości10. Dzięki przekonaniom światopoglądowym adolescent zostaje ukierunkowany na świat wartości, choć system wartości formuje się również, dzięki
innym źródłom, tj. osoby znaczące, własne predyspozycje, podatność
młodego człowieka na przyjmowanie gotowych schematów myślenia
proponowanych przez media, skłonność jednostki do negatywistycznej
postawy i wyrażania buntu, dojrzałość psychiczna, gotowość, aby
podejmować trudne decyzje11. Dojrzałość osoby wyraża się w próbie
„wypracowania koncepcji własnego życia na podstawie przyjętego
systemu wartości, co oznacza, że formułowane w tym kontekście cele,
programy i decyzje dotyczące własnej przyszłości mają charakter autorski, są zobowiązujące, porządkują i ukierunkowują długodystansową aktywność jednostki oraz nadają jej sens”12.
Funkcje, jakie pełni światopogląd zostały przez Zbigniewa
Łoś skategoryzowane w ramach 5 grup. Grupę pierwszą stanowią
funkcje poznawcze. Światopogląd dostarcza przekonań i wierzeń,
które uzupełniają niedostatki w wiedzy, zaspokajając tym samym
potrzeby poznawcze. Pozwala również na wyjaśnienie oraz dokonanie interpretacji rzeczywistości. Druga grupa funkcji to funkcje integracyjne. W ich ramach światopogląd pełni następujące funkcje:
„adaptacja ze środowiskiem, upodmiotowienie – obrona przed zamętem tożsamościowym, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, scalanie poglądów”13. Kolejną grupę stanowią funkcje transcendentne. Tu
podkreśla się, że światopogląd spełnia swoją funkcję poprzez „usytuowanie planów i celów w perspektywie metafizycznej – kosmicznej, budowanie dystansu do własnej osoby, wyjście poza partykularne interesy jednostki”14. W ramach funkcji społecznych wymienia się
następujące funkcje światopoglądu: „legitymizowanie określonych
rozwiązań i struktur społecznych, uzasadnienie uznawanych norm
postępowania, budowanie tożsamości społecznej, określenie granic
10
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zachowań wolnościowych jednostki”15. Ostatnią grupę stanowią
funkcje rozwojowe. Ich zadanie to: „określenie sensu życia, nadawanie kierunku życiowego, rozszerzenie kontekstu czasowego, budowanie orientacji przyszłościowej, poszerzenie kontekstu społeczno –
historycznego i umożliwienie osobistego wkładu jednostki w rozwój
społeczny”16.
Światopogląd a świat współczesny
Młody człowiek szukając odpowiedzi na te fundamentalne dylematy styka się z konkretną kulturą udzielającą na nie odpowiedzi
„za pomocą języka, religii, ideologii czy też preferowanych (lansowanych) wartości”17. Za ich pomocą młody człowiek może zaspokoić ważną potrzebę jaka w tym czasie nabiera na znaczeniu – sensu
życia. W tym miejscu pojawia się jednak jeszcze jedna trudność
charakterystyczna dla współczesności: wielość możliwych poglądów
i odpowiedzi na egzystencjalne pytania18.
Współcześnie głosi się, że nie istnieje obiektywna prawda, dobro czy piękno19. Ludzkie poznanie łatwo zakwestionować, stąd
poszukiwanie prawdy staje się wysiłkiem pozbawionym sensu. Dekalog, kodeksy etyczne przestają pełnić swoją rolę a tradycyjne wartości podlegając indywidualizacji nabierają takiego znaczenia, jakie
nada im dana osoba20. Również sumienie nie spełnia swojej funkcji
jako głos rozbrzmiewający w sercu człowieka i wzywający do czynienia dobra i unikania zła21.
Wyrażane poglądy na temat barku prawdy obiektywnej oraz
poddanie w wątpliwość zdolności ludzkiego rozumu, aby tą prawdę
odnajdywać skutkuje również zaprzeczeniem, jakoby istniały warto15
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ści obiektywne. Posuwa się nawet do głoszenia tezy, że kodeksy
etyczne są dla człowieka szkodliwe, co uzasadnia się tym, iż zostały
człowiekowi narzucone z zewnątrz, powodując rozpad prawdziwego
życia moralnego22. Narzędziem służącym do poznania rzeczywistości ma być własne doświadczenie i intuicja na podstawie, których
człowiek sam może zadecydować, co jest dobre a co złe. Wartości
tradycyjne nabierają indywidualnego znaczenia a ich wartość i znaczenie zależy od osobistej oceny konkretnej osoby23. Zdaniem Tadeusza Lewowickiego: „w przypadku społeczeństwa polskiego...wizje
światów i wartości nie są ani stale ani oczywiste. Kształtują się w
ciągłych zmaganiach, sporach rozterkach, nawet wartości powszechnie uznawane (takie ja k dobro, piękno, prawda) poddawane bywają
próbom relatywizacji. W wymiarze indywidualnym to często heroiczne zmaganie się, wybory, wątpliwości. Jakie zatem wizje wartości
mogą zatem nadawać sens przemianom ustrojowym i edukacyjnym,
przeobrażeniom społecznym?”24.
Zjawiskiem, które zdaje się być również wyzwaniem i trudnością dla współczesnego człowieka w kontekście kształtowania się
światopoglądu, poza istnieniem wielu odpowiedzi na egzystencjalne
rozterki, jest również rzeczywistość określana przez Zygmunta Baumana jako „płynna nowoczesność”25. Płynna nowoczesność charakteryzuje się zanikaniem uniwersalnych i absolutnych wartości a wraz z
nimi przestają istnieć kryteria oceny, które można by traktować jako
jednoznaczne. W młodym człowieku, który dopiero buduje własną
wizję świata, może obudzić się nowy rodzaj niepewności: brak znajomości celu, do którego ma zmierzać. Zostaje on pozostawiony sam
sobie w sytuacji, gdzie z jednej strony, współczesny świat oferuje mu
nieskończoną ilość możliwości, z drugiej zaś nie mogąc tych wszystkich możliwości poznać, zmuszony zostaje wybrać tylko niektóre z
nich. Problem polega jednak na tym, że będąc pozbawiony jasnych
kryteriów wyboru ani nie posiadając wyraźnie sformułowanego celu
22
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własnych dążeń, nie potrafi dokonać ostatecznego wyboru. Pozbawiony zatem zostaje możliwości określenia samego siebie, poczucia się
kompletnym, gdyż ciągle czegoś będzie mu brakowało26.
Podobnie obecną rzeczywistość rozumie Gergen. Jego zdaniem
współczesny człowiek podlega ciągłej dekonstrukcji. Nie dokonując
wiążących wyborów, pozostaje nieprzekonany do określonego i ostatecznego kształtu Ja. Poza tym rozwój nowoczesnych technologii, szybkiego transportu oraz uzyskanie powszechnego dostępu do informacji
spowodowało, że współcześnie można mówić o tzw. procesie nasycenia
Ja. Proces ten powiązany jest narastającą ilością relacji, w jakie człowiek zostaje zaangażowany każdego dnia27.
Wielość poglądów i odpowiedzi dotyczących podstawowych
egzystencjalnych pytań może spowodować chaos w życiu młodego
człowieka. A tym samym pojawiają się trudności w kształtowaniu się
światopoglądu, zwłaszcza w zakresie braku jasnych kryteriów wyboru oraz niepewności czy dany wybór będzie trafny28.
Rola autorytetu
W kontekście podjętego tematu kluczowe zatem okazuje się
ukazanie roli autorytetów, którzy w obliczu chaosu spowodowanego
wielością odpowiedzi na kluczowe egzystencjalne pytania29 oraz
wobec „płynnej nowoczesności”30, wprowadzą młodego człowieka w
świat wartości i pomogą w kształtowaniu światopoglądu. Pojawia się
szereg pytań: W jaki sposób osoby znaczące mogą pomóc w
kształtowaniu się światopoglądu u młodzieży? Na czym polega ich
rola jako przewodników, którzy wprowadzą młodego człowieka w
świat wartości?
Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania warto najpierw
odwołać się do dotychczasowych rozważań dotyczących znaczenia
autorytetu w sensie ogólnym a dopiero potem przyjrzeć się bardziej
szczegółowo roli autorytetu w kontekście budowania światopoglądu.
26
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Liczne publikacje omawiające problematykę autorytetu starają
się ukazać cechy charakterystyczne autorytetu. Osoba zasługująca na
miano autorytetu określana jest jako osoba wiarygodna, pociągająca
ku autentycznym wartościom, zachowująca zgodność między
składanymi deklaracjami a własnymi czynami31, potrafiąca całą sobą
stawać w sprawie dobra innych ludzi, która akceptuje jednocześnie
godność każdego człowieka, nawet, gdy ten posiada odmienne
zdanie32. Autorytetem jest również osoba, która potrafi postawić
wymagania innym, sama jednak z determinacją, odwagą oraz
konsekwencją będzie potrafiła stanąć w obronie wartości
zasługujących na miano uniwersalnych33.
Tak pokrótce scharakteryzowana osoba, która ma pełnić rolę
autorytetu, ma przed sobą ważne zadanie: pomóc młodemu
człowiekowi w ukształtowaniu światopoglądu i wprowadzić go tym
samym w świat wartości34. Co może oznaczać te ogólne zadanie
ujęte bardziej szczegółowo? Zdaje się, że odpowiedzi można udzielić
dokonując
analizy
wyżej
scharakteryzowanego
pojęcia
światopoglądu, współczesnej rzeczywistości w jej wycinku
odnoszącym się do podjętego tematu oraz specyficznych cech okresu
dorastania i dylematów przed, jakimi staje młody człowiek z
odniesieniem do różnych form autorytetu.
Można wyróżnić bowiem różne rodzaje autorytetu. Jeden z
dokonanych podziałów wymienia następujące: epistemiczny,
deontyczny, moralny oraz autorytet wyzwalający oraz
ujarzmiający35.
Jako pierwszy warto wskazać na autorytet moralny, który
odgrywa zasadnicze znaczenie w wychowaniu. Na autorytet
31
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moralny, zwany również osobistym lub wychowawczym, zasługuje
osoba, która posiada określone cechy charakteru36. Podobnie
autorytet wyzwalający – „jego inspirujący wysoce konstruktywny
wpływ na postępowanie osób, u których cieszy się uznaniem. Przy
czym siła owego wpływu na innych tkwi nie tyle w sposobach
postępowania podmiotu tego autorytetu czy stosowanych przez niego
technikach oddziaływań, ile w nim samym, cechach jego charakteru i
wartościach ogólnoludzkich”37. Odnosząc się do tych dwóch form
autorytetu oraz dokonanych wcześniej rozważań można wskazać na
pierwsze wyzwanie, jakie wyłania się przed autorytetem w ramach
jego roli w kształtowaniu światopoglądu młodego człowieka. Jest
nim samo świadectwo życia osoby, która ma być autorytetem dla
młodego człowieka. Jedynie poprzez spójność głoszonych poglądów,
przekonań, wyznawanego systemu wartości z konkretnymi czynami,
wyborami, dokonaniami, osoba dorosła może stać się wzorem dla
młodego człowieka. Dopiero na tym fundamencie możliwe staje się
dalsze poprowadzenie młodego człowieka. Osoba znacząca
posiadająca ukształtowany światopogląd, wyraźny system wartości i
żyjąca zgodnie z nimi na co dzień, może stać się dla młodego
człowieka punktem odniesienia dla określania własnych kryteriów
dokonywania życiowych wyborów, łącznie z wyrobieniem
przekonań dotyczących człowieka, świata, Boga.
Jak już zostało wspomniane powyżej, kształtowanie się
światopoglądu powiązane jest z budowaniem systemu wartości.
Ukształtowanie spójnego systemu wartości uchodzi za jedno z
najważniejszych zadań w okresie dorastania38. W tym czasie
kluczowym zadaniem jest także ukształtowanie tożsamości
„rozumianej jako odpowiedź na pytania: kim jestem, a także kim
mogę być? kim byłem? kim będę? Pytania te pojawiają się na
pewnym etapie rozwoju psychospołecznego, gdy młody człowiek
dysponuje już operacjami formalnymi i staje przed koniecznością
podjęcia wiążących wyborów dotyczących dalszego życia. Erikson
36
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twierdził, że pytania te ze szczególną siłą pojawiają się w obszarze
pracy zawodowej i wyborów światopoglądowych, do których należą
również preferencje wartości. Wiele następnych propozycji
teoretycznych, wyrastających z tradycji Eriksonowskiej, jest
zgodnych, że jednym z kluczowych elementów tożsamości są
wartości”39. Są to zatem zagadnienia ściśle ze sobą powiązane.
Osoby znaczące pomagając młodemu człowiekowi w kształtowaniu
jednego z tych elementów wpływają tym samym na pozostałe.
Ważnym podkreślenia jest fakt, że w okresie dorastania młodzi
ludzie poszukując własnej tożsamości, dopiero budując wewnętrzne
wzorce40, potrzebują w tym czasie silnych i stabilnych autorytetów.
Rolą osób znaczących będzie wyraźne wyznaczenie zadań dla
adolescenta, postawienie mu jasnych oczekiwań oraz granic. Młody
człowiek potrzebuje jednoznacznego przekazu, jakich granic
przekroczyć mu nie wolno, otrzymując tym samym istotne wsparcie
z zewnątrz i ochronę przed odwoływaniem się do nieefektywnych a
wręcz zagrażających mu sposobów radzenia sobie z trudnymi
emocjami41. Warto jednak odróżnić wyraźne wytyczenie granic od
autorytetu ujarzmiającego. Ten bowiem „wypływa nie tyle z
osobistych zalet lub zasług podmiotu, lecz wygórowanej ambicji,
władzy. W przypadku rodzica, wychowawcy czy nauczyciela o
takim autorytecie, mamy zazwyczaj do czynienia z osobą
zmierzającą do podporządkowania sobie podopiecznych za pomocą
wywierania na nich presji zewnętrznej”42.
Autorytet epistemiczny dotyczy się osoby posiadającej
szeroką wiedzę z danej dziedziny nauki czy też kultury, religii lub
filozofii. Odznacza się również umiejętnością przekazania innymi
swoich zainteresowań43. W odniesieniu do podjętego tematu
39

Tamże, s. 127.
I. Obuchowska., Adolescencja. [w:] Psychologia rozwoju człowieka.
Charakterystyka okresów życia człowieka. Red. B. Harwas – Napierała, J.
Trempała. Warszawa 2000, s. 163 – 164.
41
Tamże, s. 164.
42
. J. Mazur., Religia, autorytet i wartości wśród młodzieży gimnazja,
Studium socjologiczne. [w:] Poznańskie Studia Teologiczne nr 18 (2005),
s. 201.
43
Tamże, s. 200.
40
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autorytet epistemiczny, poprzez kompetentny oraz atrakcyjny
przekaz ważnych treści będzie wspierał kształtowanie określonych i
wartościowych przekonań dotyczących pewnego fragmentu
rzeczywistości.
Autorytet deontyczny „odnosi się do osób cieszących się nim z
racji sprawowanej przez nich władzy, co wiąże się zazwyczaj z jakąś
pełnioną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem. Koniecznym
warunkiem zaistnienia autorytetu deontycznego jest zawsze pewien
cel praktyczny. Jest nim zazwyczaj zdarzenie oczekiwane przez
osobę będącą przedmiotem autorytetu, pragnienie, aby zdarzenie
takie pojawiło się w jej życiu. Autorytet deontyczny łączy się z
silnym przekonaniem, iż posłuszeństwo wobec odnośnych nakazów
jego podmiotu warunkuje zaistnienie oczekiwanego zdarzenia”44. W
kształtowaniu światopoglądu autorytet deontyczny może być o tyle
ważny, iż poprzez jasne wyznaczenie zakazów i ukazanie jak
osiągnąć zamierzony cel, może pomóc młodemu człowiekowi w
chaosie spowodowanym, z jednej strony, naturalnymi zmianami,
jakie w tym czasie dokonują się w jego życiu, z drugiej strony,
wielością poglądów i odpowiedzi na egzystencjalne rozterki.
Ponadto autorytet spełni swoją rolę w kształtowaniu
światopoglądu młodego człowieka także poprzez konfrontację jego
nierealistycznej wizji świata z rzeczywistością45. W okresie
adolescencji bowiem wizja świata budowana przez młodego
człowieka posiada wyraźne cechy idealizmu. Tu sądy o świecie mają
w sobie dużą dawkę emocji oraz ocenami, co powoduje, że młodzi
ludzie łatwo określają, jaki świat powinien być46. Trudnością może
być również fakt, że adolescenci coraz częściej budują własną wizję
świata w oparciu o przekaz zawarty w środkach masowego
przekazu47. Rolą autorytetu jest zatem pomoc w wyborze treści
wartościowych.
44

Tamże, s. 200 – 201.
Tamże, s. 367.
46
A. Oleszkowicz, A. Senejko. jw., s. 238.
47
I. Obuchowska., Adolescencja. [w:] Psychologia rozwoju człowieka.
Charakterystyka okresów życia człowieka. Red. B. Harwas – Napierała, J.
Trempała. Warszawa 2000, s. 163 – 164.
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Podsumowanie
Ważnym zadaniem rozwojowym, przed jakim staje młody
człowiek jest ukształtowanie dojrzałego, zintegrowanego światopoglądu. Współcześnie zadanie te zdaje się być coraz trudniejsze ze
względu na wielość poglądów i odpowiedzi dotyczących podstawowych egzystencjalnych pytań. Wobec ich różnorodności w życie
młodego człowieka może wkraść się chaos spowodowany brakiem
jasnych kryteriów wyboru i brakiem przekonania, że właśnie ten
wybór będzie właściwy.
Dla sprostania temu trudnemu zadaniu, jakim jest ukształtowanie spójnej wizji świata, potrzebna okazuje się obecność osób
znaczących, którzy przykładem własnego życia pomogą młodym
osobowym w ukształtowaniu własnych przekonań na temat świata i
własnego w nim miejsca. Największe znaczenie zdaje się mieć autorytet moralny. Niemniej jednak ważną rolę mogą spełnić również
osoby znaczące, które zasługują na miano autorytetu epistemicznego
oraz deontycznego.
Streszczenie
Autorytet pełni ważną rolę na różnych etapach życia człowieka. W okresie dorastania jednym z najważniejszych i trudnych zadań
rozwojowych jest ukształtowanie światopoglądu. Celem artykułu jest
ukazanie roli autorytetu w zbudowaniu przez młodego człowieka
spójnej i zintegrowanej wizji świata oraz swojego w nim miejsca.
Summary
The role of authority in shaping the worldview of youth
Authority plays an important role in different stages of human
life. In adolescence one of the most important and difficult tasks of
development is shaping worldview. This article aims to show the role
of authority in the building by a young man a coherent and integrated
vision of the world and their place in it.
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Wymiar społeczno-humanistyczny autorytetu
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Agnieszka Barczyk-Sitkowska

Reguła autorytetu i jej zastosowanie w telewizyjnych reklamach
środków farmaceutycznych
Wprowadzenie
Twórcy raportu Emisja przekazów handlowych produktów
zdrowotnych i leków w programach telewizyjnych (2015) zwracają
uwagę na rosnącą liczbę przekazów reklamowych w wiodących
stacjach telewizyjnych (analizie poddano TVP1, TVP2, POLSAT i
TVN): „w 1997 roku w sumie w czterech programach wyemitowano
174 529 przekazów handlowych, a w trzech pierwszych kwartałach
2015 roku w analogicznych programach już 678 191 (wzrost o prawie 300%)”1. Zauważają również, że tendencja ta jest szczególnie
widoczna w sektorze produktów zdrowotnych i leków – w 1997
roku wyemitowano 7 995 takich przekazów, w 2015 roku (pierwsze
9 miesięcy) już 167 747, co oznacza 1998% wzrostu!2 Co szczególnie istotne, treści te wpływają na zachowania Polaków. Przegląd
danych statystycznych pozwala zaobserwować wyraźną tendencję
wzrostu wydatków na preparaty lecznicze – w 2014 roku Polacy
kupili 680 mln opakowań leków bez recepty za łączną kwotę 11,4
mld złotych, zaś wartość rynku farmaceutycznego w Polsce wzrosła
o 3,3 mld złotych w stosunku do roku 2013 i wyniosła 27,3 mld zł3.
Dostępne w sieciach supermarketów preparaty stają się produktami
codziennego użytku, podobnie jak artykuły spożywcze czy środki
higieniczne: „do koszyków wrzucamy też suplementy diety, czyli
środki, które zdaniem producentów mają magiczne właściwości:
pomagają się koncentrować, chudnąć, wzmagają apetyt, powstrzy1

Emisja przekazów handlowych produktów zdrowotnych i leków w programach telewizyjnych, Wyzwania. Szkolenia i Doradztwo. Ewa Prędka,
grudzień 2015 r., s. 9.
2
Zob. tamże, s. 9.
3
Zob. I. Sudak, My, Polacy lekomani. Rekordowe wydatki na leki,
groźne skutki reklam,
http://wyborcza.pl/1,76842,17513743,My__Polacy__lekomani__Rekordow
e_wydatki_na_leki__grozne.html [data dostępu: 8.01.2017 r.].
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mują pocenie się. Na sprzedaży suplementów zarabia się krocie, bo
w ich skład nie wchodzą innowacyjne i drogie w produkcji substancje chemiczne. A ich reklamy nie są opatrzone informacją o konieczności skonsultowania się z lekarzem lub farmaceutą”4.
Potęga reklamy, która wywiera wpływ nie tylko na przekonania i emocje, ale także na zachowania odbiorcy, niewątpliwie napędza tę ogromną machinę. Farmaceuci zauważają, że niejednokrotnie
klienci nie potrafią przywołać nazwy leku, jaki chcą nabyć, ale doskonale znają treść przekazu reklamowego danego produktu, potrafią opisać jego fabułę, bohatera oraz wykreowany świat przedstawiony. Anna Kozłowska zwraca uwagę na dwoistość nadawcy przekazu reklamowego – „nadawcą rzeczywistym komunikatu jest
przedsiębiorstwo (producent), zaś nadawcą pozornym, który jednak
ma realną szansę wpływać na postawy i zachowania odbiorcy, jest
bohater”5. Ten drugi – mający moc oddziaływania na konsumenta –
coraz częściej staje się przedmiotem naukowej refleksji6. Adam
Grzegorczyk proponuje następujące wzorce bohatera reklamowego:
osoba znana, osoba wiarygodna (ekspert lub typowy użytkownik),
osoba atrakcyjna, osoba nacechowana i osoba charyzmatyczna7.
Przedmiotem zainteresowania artykułu jest bohater telewizyjnych komunikatów perswazyjnych8 poświęconych produktom zdrowotnym i lekom. Analizie poddane zostały losowe spoty zamieszczone w serwisie youtube.com. Pierwszy etap badania wykazał, że

4

Tamże.
A. Kozłowska, Bohater reklamowy, czyli jak budować wiarygodność
w reklamie, http://kolegia.sgh.waw.pl/
pl/KES/kwartalnik/Documents/akozlowska132013.pdf, s. 119.
6
Zob. A. Grzegorczyk, Funkcje bohatera w reklamie telewizyjnej, [w:]
Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, red. A. Kozłowska,
Warszawa 2012, s. 141.
7
Zob. tamże, s. 144.
8
Termin ten oznacza „komunikat (np. przemówienie lub reklama telewizyjna) przekonujący do zajęcia określonego stanowiska w danej sprawie”. Zob. E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna.
Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
5
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mimo prawnych ograniczeń9, w przekazach reklamowych produktów należących do badanego sektora, pojawiają się osoby znane i
osoby wiarygodne (eksperci). Obserwacja ta skłoniła autorkę do
uzupełnienia badania rozmowami z farmaceutami, którzy pomogli
wskazać konkretne produkty reklamowane przez lekarzy, farmaceutów i osoby rozpoznawalne. Tak zarysowany proces badawczy pozwolił pokazać odwoływanie się do autorytetu w telewizyjnych reklamach środków farmaceutycznych (autorytet – ekspert; autorytet –
idol, tj. „fałszywy autorytet”; oraz autorytet wykreowany).
Podstawowe pojęcia
Według ustawodawcy, reklama produktu leczniczego to „działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania
produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów
leczniczych”10. Sam produkt leczniczy zaś definiowany jest jako:
„substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u
ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w
celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych
funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne”11. Komunikaty reklamowe poświecone
takim produktom powinny korzystać z argumentacji racjonalnej,
możliwie obiektywnie i rzetelnie informować o danym preparacie,
tak, aby uniknąć wprowadzenia konsumenta w błąd12. Konieczne
jest także zawarcie w komunikacie określonej formułki: „Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skon9

„Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości
nie może polegać na: 1) prezentowaniu produktu leczniczego przez osoby
znane publicznie, naukowców, osoby posiadające wykształcenie medyczne
lub farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia”. Zob.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
10
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
11
Tamże.
12
Zob. tamże.

141

sultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu”13.
Sektor środków farmaceutycznych nie jest jednak jednorodny.
Obok produktów leczniczych pojawiają się także: suplementy diety
(Positivum i Proliver), wyroby medyczne (pastylki do ssania Detusan), środki spożywcze wzbogacone (cukierki HALLS), środki spożywcze specjalnego przeznaczenia (dietetyczny środek Pelavo
KIDS)14. Definicje poszczególnych typów produktów znajdują się
m.in. w przywoływanym już raporcie15. Materiał badawczy obejmuje przede wszystkim komunikaty poświęcone zdefiniowanym już
produktom leczniczym oraz suplementom diety i wyrobom medycznym, dlatego na potrzeby artykułu przytoczone zostają wyłącznie
definicje tych kategorii produktów. Suplement diety to „środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący
skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub
innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny (…), z wyłączeniem produktów posiadających właściwości
produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego [podkreśl. – ABS]”16. Z kolei za wyrób medyczny uznaje
się „narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub
inny artykuł stosowany samodzielnie albo w połączeniu, w tym z
oprogramowaniem przeznaczonym do używania specjalnie w celach
diagnostycznych lub terapeutycznych”17. Kategoria ta obejmuje zatem nie tylko preparaty (np. pastylki czy maści), ale również narzędzia i sprzęt medyczny.
Autorytet – ekspert
Po figurę eksperta, znawcy, specjalisty reklama – nie tylko telewizyjna – sięga już od dawna. Przyczyny należałoby upatrywać w
13

Reklama leków, http://www.mz.gov.pl/leki/produktylecznicze/reklama-lekow/, [data dostępu: 8.01.2017 r.].
14
Zob. Emisja…, dz. cyt., s. 23.
15
Zob. tamże, s. 25.
16
Tamże, s. 8.
17
A. Skiba, Klasyfikacja farmaceutyków – jak odróżnić lek od wyrobu
medycznego, http://archiwum.gf24.pl/ klasyfikacja-farmaceutykow-jakodroznic-lek-od-wyrobu-medycznego/ [data dostępu: 8.01.2017 r.].
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tym, że jest to przykład bohatera, za którego wiarygodnością stoją
specjalistyczna wiedza i doświadczenie. „W reklamie ekspert jest
postacią posiadającą wiedzę z zakresu struktury i działania produktu”18. Dla sektora środków farmaceutycznych funkcję tę mogą pełnić
przede wszystkim: lekarze, farmaceuci, dietetycy.
Robert Cialdini, wybitny specjalista od wywierania wpływu,
słusznie konstatuje, że autorytet specjalisty można skutecznie budować za pomocą określonych atrybutów. Należy przy tym mieć na
uwadze, że „wiele takich symboli może automatycznie wywoływać
uległość, nawet pod nieobecność autorytetu rzeczywistego. Stąd też
symbole te są gorliwie wykorzystywane przez tych profesjonalistów
wpływu, którym brak rzeczywistego autorytetu”19. Jednym z takich
podstawowych atrybutów jest ubiór – biały fartuch lekarza czy naukowca albo uniform strażnika20. Wśród analizowanych przekazów
reklamowych znalazły się takie, których bohaterem jest reprezentant
środowiska medycznego. Postać taka może zostać ukazana w pracy,
jak w przypadku reklamy suplementu diety Calominal albo w swojej
przestrzeni prywatnej, np. reklama wyrobu medycznego Herbapect
Junior, której bohatera oglądamy zarówno w gabinecie medycznym,
jak i w jego rodzinnym domu. Podobne zestawienie przestrzeni prywatnej i zawodowej pojawia się w spocie z produktem Tantum Verde, gdzie dodatkowo zastosowany został mechanizm identyfikacji,
który „polega na utożsamianiu się nadawcy z odbiorcą, odwoływaniu się do wspólnych interesów, wzajemnych korzyści, wspólnego
pochodzenia, wartości itp.”21 (tutaj wspólnym doświadczeniem staje
się choroba, upodabniająca eksperta do przeciętnego odbiorcy). Reprezentanci środowiska medycznego mogą także wystąpić jako bohater zbiorowy – z taką sytuacją odbiorca styka się w reklamie suplementu diety Proliver, której znaczna część rozgrywa się w przestrzeni laboratorium (pojawiające się postacie w białych fartuchach
18

A. Grzegorczyk, art. cyt., s. 150.
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B.
Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, s. 200.
20
Zob. tamże, s. 204-206.
21
Teoria i praktyka propagandy, red. A. Kosseski i S. Kuśmierski,
Książka i Wiedza, Warszawa 1985, s. 174.
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pozostają nieme, ich zadaniem jest zbudowanie odpowiedniego tła,
dodanie produktowi wiarygodności).
Ważną rolę w kreowaniu autorytetu odgrywać może również
tytuł naukowy. Tytuły – jak pisze Cialdini – „są symbolem równocześnie najtrudniejszym i najłatwiejszym do zawładnięcia. Ich uzyskanie normalną drogą wymaga lat pracy i osiągnięć. A jednak może
się nimi posłużyć niczym etykietką ktoś, kto wcale nie ma do nich
prawa”22. W analizowanych przekazach nie pojawiają się doktorzy
nauk medycznych ani profesorowie reprezentujący tę dziedzinę nauki. Nie oznacza to jednak, że widz nie spotka tu żadnego bohatera,
którego nazwać można ekspertem. Lekarze, obdarzeni nie tylko
imieniem i nazwiskiem, ale także etykietą zawodową, pojawiają się
m.in. we wspomnianym już spocie z preparatem Herbapect Junior
(Piotr Kolski – lekarz medycyny) oraz z suplementem Calominal
(Maciej Łukasiewicz – lekarz medycyny estetycznej). W tym drugim
przypadku szczególnie ważna jest warstwa słowna, w której pojawiają się następujące określenia: „moim pacjentkom polecam” czy
„jako lekarz potwierdzam” (dodatkowo przypominające o statusie
społecznym bohatera).
Adam Grzegorczyk zwraca uwagę, że „wiarygodność bohatera może wynikać także z cech reprezentowanej przez niego instytucji”23. Nie bez przyczyny zatem niektóre przekazy przywołują nazwy
uczelni czy konkretnych instytucji badawczych, które stają się kolejnym czynnikiem mającym na celu zbudowanie autorytetu. Jedynym
przykładem tego zjawiska w analizowanym materiale badawczym
może być reklama produktu leczniczego Dobenox Forte, w którym
bohaterka odwołuje się do badań przeprowadzonych przez Instytut
Zdrowych Nóg.
Marek Tokarz, powołując się na szereg badań z zakresu perswazji, zwraca uwagę, że efektywność komunikatów perswazyjnych
wzrasta, kiedy odbiorca uważa nadawcę za wiarygodnego – komunikat nadawany przez osobę wiarygodną nie jest bowiem poddawany tak dokładnej i drobiazgowej analizie jak w przypadku mało wia-

22
23
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rygodnego źródła przekazu24. Ponadto, „udowodniono, że obecność
autorytetu w reklamie łagodzi niechęć wobec przekazu reklamowego
jako takiego. Odbiorcy chętniej niż przeciętnie (a przynajmniej chęć
ta jest w większym stopniu uświadomiona) oglądają reklamy z
udziałem ekspertów”25. Trudno się zatem dziwić, że nadawcy reklamowi tak chętnie sięgają po autorytet eksperta, zwłaszcza, kiedy nie
mają szczególnego pomysłu na przekaz, który odróżniłby ich od
konkurencji.
Autorytet – idol („fałszywy autorytet”)
Wydaje się, że przemieszanie oraz utrata ostrości pewnych pojęć dotyka także definiowania autorytetu. Obecnie przez niektórych
termin ten bywa mylnie utożsamiany z kategoriami takimi jak: celebryta czy idol (np. znani aktorzy stają się specjalistami – udzielają
porad, piszą książki)26. Pojęcia te można z kolei spróbować włączyć
do wzorca bohatera reklamowego, którego Adam Grzegorczyk określił jako „osobę znaną”, to znaczy: rozpoznawalną przez odbiorcę,
zwracającą jego uwagę. Co ciekawe, „współcześnie uznaje się, że
osoba znana ma zdolność przyciągania uwagi i zwiększania zdolności zapamiętywania przekazu reklamowego z jej udziałem (jednak
już nie jego treści)”27. Przykładami takich znanych szerokiej widowni postaci są serialowi aktorzy, którzy często pojawiają się w przekazach reklamowych, także dotyczących analizowanych produktów.
Aby to udowodnić, warto wymienić przykładowe nazwiska: znana z
24

Zob. M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 223.
25
A. Grzegorczyk, art. cyt., s. 151.
26
Badanie przeprowadzone przez Millward Brown SMG/KRC dla
„Rzeczpospolitej” pokazuje, że dla młodych ludzi autorytetami są przede
wszystkim osoby znane z telewizji: „Młodzi, proszeni o wskazanie osoby
publicznej, która prezentuje cenione przez nich cechy i poglądy, najczęściej
wymieniali Jerzego Owsiaka, Kubę Wojewódzkiego, Szymona Majewskiego i Wojciecha Cejrowskiego”. Zob. Młodzi Polacy uważają za autorytety
głównie osoby znane z ekranu, http://www.bankier.pl/wiadomosc/MlodziPolacy-uwazaja-za-autorytety-glownie-osoby-znane-z-ekranu1986739.html [data dostępu: 9.01.2017 r.].
27
A. Grzegorczyk, art. cyt., s. 147.
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serialu „M jak miłość” Teresa Lipowska, reklamująca krem do protez Corega czy jeden z najbardziej popularnych polskich aktorów –
Bogusław Linda, który zachęca do stosowania suplementu diety
Pharmaton Geriavit. Obok aktorów pojawiają się także dziennikarze,
np. Krystyna Czubówna polecająca Detramax – preparat na mikrokrążenie żylne i ciężkie nogi28 oraz ludzie show-biznesu, np. zachęcająca do stosowania suplementu diety Ulgix – Magda Gessler. Ta
ostatnia w stosowanej argumentacji odwołuje się do własnych doświadczeń, które czynią przekaz spójnym i wiarygodnym.
Za szczególny przypadek osoby znanej można uznać bohatera
nacechowanego, który „obejmować będzie przypadki osób znanych
obdarzonych przez odbiorcę uprzednio zbiorem skojarzeń, lub choćby jednym skojarzeniem oraz przypadki bohaterów anonimowych,
których rola w przekazie reklamowym będzie odpowiednio nacechowana”29. Analiza polskich przekazów reklamowych pozwala
stwierdzić, że bardziej popularny jest ten pierwszy wariant, dotyczący m.in. aktorów. Grzegorczyk zwraca uwagę, że: „odwołanie do
zawodu aktora jest w tym miejscu o tyle zasadne, iż skojarzenie
odbiorcy z takim bohaterem reklamy łączyć będzie w sobie cechy
aktora kreującego określoną rolę oraz cechy wykreowanej (wykreowanych) przez niego postaci”30. Wśród analizowanych przekazów
reklamowych znalazły się dwa będące przykładem takiego zjawiska.
Pierwszy to reklama suplementu diety Hepatil, w której do stosowania produktu zachęca Barbara Bursztynowicz, znana szerokiej publiczności jako Elżbieta Chojnicka, właścicielka apteki („Klan”).
Drugim przykładem jest spot preparatu Positivum z Małgorzatą
Pieńkowską, czyli serialową Marią Rogowską, zasilającą szeregi
polskiej służby zdrowia (pielęgniarka z „M jak miłość”).
Obie przywoływane aktorki mają w swoim dorobku role kobiet związanych ze środowiskiem medycznym lub farmaceutycznym, tak też mogą się kojarzyć odbiorcy analizowanych reklam. O
podobnym mechanizmie pisał zresztą cytowany już Robert Cialdini:
28

Krystyna Czubówna pojawia się także – choć tylko audialnie – w reklamie preparatu Preventic.
29
A. Grzegorczyk, art. cyt., s. 158.
30
Tamże, s. 158.
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„Moim ulubionym (…) przykładem jest reklamówka, w której aktor
Robert Young ostrzega ludzi przed szkodliwością kofeiny i zaleca
picie bezkofeinowej kawy marki Sanka. Ogłoszenie to tak skutecznie podnosiło sprzedaż Sanki, że w różnych wersjach powtarzane
było przez wiele lat. Skąd tak wielka skuteczność aktora ostrzegającego przed niebezpieczeństwami kofeiny? Ano stąd, że grał on rolę
lekarza w popularnym i bardzo długim serialu telewizyjnym! Choć
racjonalnie rzecz biorąc, skojarzenie Younga z rolą lekarza nie powinno mieć żadnego znaczenia dla jego mocy przekonywania w
sprawie bezkofeinowej kawy, wynajmująca go agencja reklamowa
dobrze wiedziała, że liczy się nie racjonalność, lecz automatyczne
skojarzenie Younga z rolą autorytetu medycznego”31.
Autorytet wykreowany
W gronie reklamowych bohaterów, których można określić
mianem autorytetu, nie mogło zabraknąć, zachęcającej do stosowania Etopiryny, Goździkowej, której fenomen narodził się w 2002
roku. Legendarna bohaterka pierwotnie była przede wszystkim
przykładem typowego użytkownika – osoby, z którą możemy się w
jakiś sposób utożsamiać (np. podobieństwo problemu). Na charakterystyczne dla reguły lubienia i sympatii podobieństwo („Lubimy
ludzi podobnych do nas samych (…), niezależnie od tego, czy
podobieństwo dotyczy wyznawanych przekonań, cech osobowości i
charakteru, stylu życia czy doświadczeń życiowych”32) nałożyła się
w tym przypadku również zasada społecznego dowodu słuszności,
czyli reguła głosząca, że „uważamy jakieś zachowania za poprawne
w danej sytuacji o tyle, o ile widzimy innych, którzy tak właśnie się
zachowują”33. W przywoływanym przekazie reklamowym mechanizm naśladownictwa pojawiał się w wykreowanym świecie przedstawionym (kolejne osoby za sprawą rekomendacji głównej bohaterki sięgały po Etopirynę), mógł także zaistnieć poza emitowanym
tekstem – w świecie konsumentów, którzy ulegali perswazyjności

31

R. Cialdini, dz. cyt., s. 200.
Tamże, s. 161.
33
Tamże, s. 114.
32
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komunikatu. Pierwszym ogniwem łańcuszka naśladownictwa była
Goździkowa – autorytet swoich reklamowych sąsiadów.
Warto wspomnieć, że wykreowana na potrzeby reklamowego
tekstu postać tak trwale zagościła w świadomości widzów, że zaczęła przenikać do innych komunikatów – stała się dobrym sposobem
przyciągania uwagi i zaciekawienia odbiorcy. Doskonałym przykładem popularności bohaterki jest jej obecność w dowcipach oraz w
wirtualnej przestrzeni.

Źródło: http://demotywatory.pl/2074782/Pani-Gozdzikowa

Aby jeszcze lepiej zobrazować ten fenomen, warto wspomnieć, że w jednym z wywiadów do Goździkowej porównała się
kiedyś Anna Maria Wesołowska. I choć w czasie rozmowy pojawiło
się tylko jedno zdanie na temat reklamowej bohaterki „Teraz jestem
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trochę jak Goździkowa, która jeździ po Polsce i doradza”34, to właśnie ta wypowiedź została wybrana przez dziennikarza i użyta w
tytule tekstu (jako atrakcyjna i zwracająca uwagę).
Uwagi końcowe
Posłuszeństwo względem autorytetów towarzyszy człowiekowi we wszystkich etapach jego rozwoju: „w początkach życia
autorytety (rodzice, nauczyciele) wiedzą zwykle znacznie więcej niż
my sami. Stosowanie się do ich życzeń jest więc dobroczynne –
częściowo dlatego, że są mądrzejsi, częściowo dlatego, że to pod ich
kontrolą pozostają nagrody i kary. W dorosłym życiu obowiązują te
same reguły, choć już kto inny staje na pozycji autorytetu – pracodawcy, sędziowie, przywódcy polityczni. Ponieważ często wypowiadają się oni z perspektywy niedostępnej nam wiedzy, uleganie
prawomocnym autorytetom jest całkiem sensowne. Na tyle sensowne, że ulegamy im także wtedy, kiedy żadnego sensu w tym nie
ma”35. Również komunikacja reklamowa sięga często po figurę autorytetu, zazwyczaj wykorzystując ją do manipulowania odbiorcą.
Widza próbuje się zwieść poprzez wprowadzanie ekspertów i specjalistów (z imieniem i nazwiskiem, czasem także tytułem lub specjalizacją naukową, wielokrotnie ubranych w białe fartuchy, prezentowanych w gabinetach i laboratoriach), których zadaniem jest uwiarygodnienie przekazu. Reklamy suplementów diety idą jeszcze dalej,
wykorzystując bohaterów nacechowanych, kojarzonych w świadomości audytorium ze środowiskiem medycznym (np. serialowi aktorzy wcielający się w role lekarzy, pielęgniarek czy farmaceutów).
W Polsce na straży poprawności takich reklam stoją określone
instytucje – przede wszystkim Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
którego zadaniem jest nadzorowanie przepisów dotyczących spotów
reklamowych poświęconych produktom leczniczym. Mimo to pojawiają się pewne nieprawidłowości; przeważnie jednak dotyczą one
suplementów diety. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wśród
34

Z reklamy do popkultury,
http://blokreklamowy.blogspot.com/2012/05/z-reklamy-do-popkultury.html
[data dostępu: 9.01.2017 r.].
35
R. Cialdini, dz. cyt., s. 198.
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głównych nadużyć wymienia: brak wyraźnego wskazania, że preparat jest suplementem diety czy brak czytelnych informacji o dawkowaniu, przeciwwskazaniach albo składzie produktu36. Przekaz, który
dociera do odbiorcy, bywa niekompletny; z perspektywy nadawcy
nie jest to jednak błędem ani niespełnieniem zasadniczego celu –
najważniejsze jest bowiem, żeby komunikat był przekonujący.
Streszczenie:
Reklama telewizyjna wpływa na postawy i zachowania odbiorców. Wyraźnie można to zaobserwować w branży farmaceutycznej – wzrostowi przekazów reklamowych poświęconych produktom zdrowotnym i lekom towarzyszy wzrost wydatków Polaków
na preparaty lecznicze. Celem artykułu jest analiza roli autorytetu w
reklamach środków farmaceutycznych. Analiza materiału badawczego pozwoliła autorce wyróżnić trzy typy takiego bohatera
(ekspert; idol – „fałszywy autorytet”; autorytet wykreowany).
Słowa kluczowe: reklama, autorytet, ekspert, lek.
Abstract:
Television advertising has an effect on the attitude and behavior of consumer. Clearly this can be seen in the pharmaceutical
industry – the growth of the advertising devoted to health products
and medicines is accompanied by an increase in spending of Poles in
medicinal preparations. This article describes the role of authority in
the advertising of pharmaceuticals. Analysis of the research material
allowed the author to distinguish three types of such characters (expert; idol – false authority; created authority).
Key words: advertising, authority, expert, medicine.
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Joanna Dulewicz

Autorytet katechety a nauczanie religii w PRL.
Przykład ks. Czesława Wali
Katecheza jest szczególną formą spotkania i dialogu. Można
wymienić wielu katechetów, którzy w czasach komunizmu wyróżniali się swą postawą i zaangażowaniem oraz którzy byli i są autorytetami zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób starszych. Jedną z takich postaci jest ksiądz infułat Czesław Wala – twórca i wieloletni kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie1. Od 1967 roku pracował jako
katecheta w Krynkach – parafii ówcześnie bardzo rozległej, obejmującej swym zasięgiem trzynaście wsi. Ze względu na duże odległości
i brak komunikacji publicznej, wiele dzieci nie mogło uczęszczać na
lekcje religii. Dlatego też, mimo niesprzyjających warunków i oporu
lokalnych władz, ksiądz Wala zorganizował punkt katechetyczny w
Kałkowie. Jednak religii nauczał nie tylko w sposób sformalizowany: był także opiekunem ministrantów, dla dziewcząt zaś zorganizował scholę, angażował się w sprawy lokalnej społeczności, pomagał rozwiązywać konflikty rodzinne i sąsiedzkie. Do niesienia pomocy osobom w podeszłym wieku, chorym czy samotnym zachęcał
również swoich uczniów.
Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym obszarom działalności
księdza Wali, by zbadać, w jaki sposób katecheta budował swój
autorytet i jaki wpływ miał on na nauczanie religii dzieci i młodzieży w czasach PRL. Zacznijmy jednak od przedstawienia specyfiki
tamtego okresu oraz kilku istotnych kwestii związanych z kategorią
„autorytetu”.
Lekcje religii w Polsce Ludowej
Po zakończeniu II wojny światowej Polska została włączona
do bloku państw socjalistycznych. Nowe władze stosowały wobec
Kościoła zasady analogiczne do tych, które w okresie międzywojen1
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Kałków-Godów – wieś w gminie Pawłów w powiecie starachowickim.

nym ustalone zostały w ZSRR. Najważniejszą z nich był rozdział
państwa i szkoły od Kościoła2, przy jednoczesnym zagwarantowaniu
obywatelom wolności sumienia. Jednakże interpretacja owych zapisów, opierająca się na marksistowsko-leninowskim monizmie ideologicznym, wpłynęła na ukształtowanie się zdecydowanie negatywnej oceny religii jako zjawiska społecznego. Wszakże klasycy
marksistowscy określali religię jako swoiste opium dla ludu, formę
alienacji człowieka, czy projekcję lepszej przyszłości w innym świecie. Wolność sumienia miała być zatem zredukowana jedynie do
życia prywatnego, co kontrastowało z przyznaniem prawa do wolności propagandy ateistycznej3. Z kolei monizm polityczny, polegający
na przyjęciu założenia, iż to partia komunistyczna jest siłą sterującą
życiem społeczeństwa, determinował dążenie do podporządkowania
instytucji kościelnych władzom państwowym. W konsekwencji działalność Kościoła ograniczana była poprzez ustawodawstwo, jak i
przez działania administracyjne4. Już 12 października 1945 roku
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej podjął uchwałę stwierdzającą zaprzestanie obowiązywania konkordatu ze Stolicą Apostolską.
Jednym z celów takiej działalności władz była sterowana laicyzacja
społeczeństwa.
Tego rodzaju polityka spotykała się ze sprzeciwem Kościoła
katolickiego. W związku z tym, iż program laicyzacji zmierzał w
pierwszej kolejności do narzucania młodemu pokoleniu światopoglądu ateistycznego, kwestia nauczania religii stała się jednym z
głównych zarzewi konfliktu między państwem a Kościołem.
Mimo iż Episkopat Polski dążył do uregulowania kwestii nauczania religii, ówczesne władze ograniczały się jednak do bardzo
ogólnych deklaracji, czyniąc jednocześnie różnorakie starania, by
usunąć katechezy ze szkół publicznych. W pierwszych latach powojennych kwestie szkolnictwa nadal były regulowane przedwojenną
konstytucją marcową, w myśl której religia była przedmiotem obowiązkowym w szkołach publicznych (w wymiarze dwóch godzin
2

Art. 124 konstytucji ZSRR z 5 XII 1936 r.
Tamże.
4
J. Krukowski, Kościół i państwo: podstawy relacji prawnych, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1993, s. 66-70.
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tygodniowo). Jednakże, pod egidą utworzonego w 1949 roku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zaczęły powstawać szkoły, w których
religii nie nauczano wcale. W roku 1950 podpisane zostało porozumienie pomiędzy przedstawicielami władzy państwowej a Kościołem Katolickim w Polsce określające modus vivendi tego ostatniego.
W myśl Porozumienia lekcje religii miały odbywać się w szkołach
publicznych, a katecheci mieli być traktowani na równi z nauczycielami innych przedmiotów. Władze jednak nie respektowały podpisanych ustaleń5. Na poziomie lokalnym dochodziło do licznych przypadków nieuzasadnionego zwalniania z pracy katechetów i nieobsadzania powstałych w ten sposób wakatów. Inną praktyką było nakłanianie, niekiedy zmuszanie rodziców do odmówienia zgody na
udział dzieci w lekcjach religii6. Również zapisy konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 roku nie regulowały
spraw związanych z prowadzeniem katechezy. Zakazywano modlitw
podczas zajęć szkolnych czy umieszczania w salach lekcyjnych
symboli religijnych. W 1956 roku katecheci przestali być członkami
Rad Pedagogicznych, a same katechezy mogły odbywać się jedynie
przed lub po zajęciach szkolnych i miały być dokumentowane w
osobnym specjalnie do tego celu przeznaczonym dzienniku lekcyjnym. Co więcej, już od kolejnego roku zaczęły powstawać pierwsze
państwowe szkoły, w których nie prowadzono zajęć z religii. W ten
sposób władze państwa zaczęły realizować zasadę świeckości szkoły7. Placówki oświatowe miały stać się bowiem miejscem indoktrynacji ideologicznej.

5

B. Kumor, Historia Kościoła. Cz. 8, Czasy współczesne 1914-1992 :
Kościół katolicki w okresie systemów totalitarnych i odnowy soborowej,
zniewolenie Kościołów wschodnich, sekularyzacja i rozdrobnienie Kościołów i wspólnot protestanckich, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1995,
s. 484-485.
6
A. Mezglewski, Usunięcie i przywrócenie nauczania religii do szkół,
[w:] Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, red. W. Janiga, A.
Mezglewski, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Wydawnictwo Diecezjalne, Krosno – Sandomierz 2000, s. 98-108.
7
A. Potocki, Sekularyzacja systemu oświaty w Polsce po II Wojnie
Światowej a katechetyczna praca Kościoła, [w:] Katecheta i katecheza w
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W roku 1961, na mocy ustawy o rozwoju systemu oświaty i
wychowania, lekcje religii całkowicie zniknęły ze szkół8. Od tego
czasu nadzór nad działalnością oświatową i wychowawczą sprawował resort edukacji oraz Urząd ds. Wyznań. Wedle wspomnianej
ustawy nadzorowi tychże instytucji miało podlegać także nauczanie
religii, które od tej pory odbywać się miało w tak zwanych punktach
katechetycznych9. Wiązało się to z szeregiem ograniczeń. W myśl
przepisów prawa, punkty katechetyczne należało ulokować w kościołach lub pomieszczeniach parafialnych (w wyjątkowych przypadkach także w pomieszczeniach prywatnych, jednakże po zarejestrowaniu ich w inspektorach oświaty), katechetami nie mogli być
zakonnicy ani zakonnice. Warunki lokalowe punktów katechetycznych były ściśle określone i miały podlegać okresowym kontrolom.
Wiele parafii, borykało się z problemem nieodpowiedniego
dostosowania lokali lub brakiem siedzib, w których można było
zorganizować punkty katechetyczne. Dodatkowo władze lokalne
prowadziły niekiedy kampanie zniechęcające do uczęszczania na
lekcje religii – wiązało się to z dyskryminacją, ośmieszaniem czy
szykanami uczniów i ich bliskich. Trudności w załatwieniu sprawy
w urzędzie, mniejsze szanse na awans zawodowy czy uzyskanie
premii – to tylko niektóre z przejawów wrogości, z jakimi mogli
spotykać się rodzice posyłający swe dzieci na lekcje religii. Pojawia
się więc pytanie: jaką motywację miały osoby uczęszczające na katechezy? Co skłaniało dziecko, które w naturalny dla siebie sposób
wolałoby spędzić czas na zabawie, do uczęszczania na lekcje religii?
Albo czym kierował się dorastający, poszukujący swej tożsamości i
miejsca w społeczeństwie człowiek, by nie tylko oprzeć się powszechnie propagowanej ideologii marksistowskiej, ale by zgłębiać
myśl chrześcijańską? Można zaryzykować stwierdzenie, iż w dobie
programowej laicyzacji wychowania, to autorytet katechety był jednym z kluczy do religijnej i duchowej formacji dzieci i młodzieży.

polskiej szkole, red. K. Misiaszek, A. Potocki, Wydawnictwo Salezjańskie,
Warszawa 1995, s. 53-68.
8
Ustawa z dn. 15.07.1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania
(Dz. U. 1961 nr 32 poz.160).
9
A. Mezglewski, Usunięcie i przywrócenie nauczania religii…, dz. cyt.
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Autorytet nauczyciela
Na temat kategorii autorytetu powstało wiele opracowań. W kontekście powyższych rozważań warto zastanowić się nad funkcjonowaniem autorytetu władzy, szczególnie w warunkach reżimu totalitarnego
oraz szeroko pojętego autorytetu nauczyciela i wychowawcy.
W literaturze przedmiotu termin „autorytet” interpretowany
jest zwykle dwojako, tj. w sensie aksjologicznym oraz w odniesieniu
do władzy. Ta druga interpretacja nabiera szczególnego znaczenia w
realiach państwa totalitarnego. Lenin analizując pisma Engelsa w
książce zatytułowanej Państwo i rewolucja utożsamia autorytet właśnie z władzą10. W państwie totalitarnym władza dąży do podporządkowania sobie obywateli. Jej autorytet wiąże się z narzucaniem
dyscypliny, określonego porządku, przedstawianiem niepodlegających dyskusji wzorów myślenia i postępowania. Autorytet władzy
politycznej nie musi wynikać z jej działań, nie jest budowany poprzez interakcje ze społeczeństwem, ale traktowany jest jako oczywisty i konieczny jej atrybut. Takie pojmowanie autorytetu miało
wpływ na funkcjonowanie instytucji państwowych w tym placówek
oświatowych. Jak pisze Mieczysław Ryba: „Komuniści zdawali
sobie doskonale sprawę, że w walce o panowanie nad duszami dzieci
nauczyciele odegrają rolę kluczową”11. Ryba przytacza także słowa
Bolesława Bieruta skierowane do nauczycieli: „Od was zależy, aby
jak najszybciej wykorzenić z psychiki ludzkiej osad średniowiecznych przesądów. Jest waszym szlachetnym powołaniem kształtować
duszę dziecka, zaszczepić w niej zasady socjalistycznej moralności i
poświęcenia dla klasy robotniczej”12. Nauczyciele, jako swego rodzaju narzędzia władzy politycznej, mieli realizować program nauczania oparty na założeniach światopoglądu materialistycznego. W
tym celu wykorzystywano zideologizowane podręczniki. Nauczyciele i wychowawcy winni wierzyć w słuszność ideologii socjalistycz10

W. Lenin, Państwo i rewolucja, przeł. Czesław Hulanicki, wstępem i
zarysem historyczno-krytycznym opatrzył Ludwik Kulczycki, skł. gł. F.
Hoesick, Warszawa 1919.
11
M. Ryba, Szkoła w okowach ideologii: szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944-1956, Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji
Narodowej, Lublin 2006, s. 121.
12
Tamże, s. 77.
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nej oraz stale poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. Należy nadmienić, iż władze oświatowe oceniały pracę nauczycieli również pod
względem ideologicznym.
Z drugiej jednak strony kształtowanie relacji uczeń – nauczyciel w oparciu jedynie o formalny autorytet tego ostatniego wydaje
się nie być wystarczające. Władysław Stróżewski, pisząc o sile autorytetu stwierdza, iż „nie ma w niej nic z przymusu: jest w niej raczej
coś z fascynacji, zniewalającej może, lecz nie jakąkolwiek przemocą, lecz jedynie mocą przykładu”13. Autorytet nauczyciela czy wychowawcy wiąże się bowiem z kategoriami, takimi jak wzór osobowy oraz mistrz.
Termin „wzór osobowy” odnosi się do osoby godnej naśladowania. Nie może być to jednak naśladownictwo bezrefleksyjne. Co
więcej, należy także zwrócić uwagę, iż wzory osobowe (świadomie
bądź nieświadomie) oddziałują wychowawczo i przyczyniają się do
kształtowania postaw. Od osoby będącej wzorem oczekuje się, iż
będzie przyczyniać się do kształtowania człowieka o dojrzałej osobowości, tj. takiego, który będzie w stanie samodzielnie przezwyciężać trudności i zagrożenia14.
Kategoria mistrza – jak pisze Katarzyna Olbrycht – jest bardzo
szeroka i zawiera w sobie elementy wszystkich innych ról utożsamianych z autorytetem. Relacja mistrz – uczeń, głęboko zakorzeniona w
tradycji i kulturze, może odnosić się do różnego rodzaju relacji międzyludzkich i zakłada dążenie do pewnej doskonałości15. Przy czym doskonałość definiowana jest w literaturze przedmiotu jako stan, do którego można i należy się stale zbliżać, ale nie można go ostatecznie osiągnąć. Nie należy także łączyć doskonałości czy mistrzostwa z potrzebą
wyższości ani egocentryzmem. Bycie mistrzem stosunkowo rzadko
wiązane jest także z autorytetem władzy, zwykle bowiem kojarzone jest
z byciem autorytetem społecznym, osobą godną zaufania – przynajmniej w pewnym określonym obszarze.
13

W. Stróżewski, Mała fenomenologia autorytetu, [w:] W kręgu wartości, tegoż, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992, s. 30.
14
Głos z Eremu: ksiądz infułat Czesław Wala, red. A. Rynio, Wydawnictwo Ikona, Szydłówek 2013, s. 61.
15
K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s.24.
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Działalność katechetyczna i wychowawcza ks. Cz. Wali
Ksiądz Wala nie pisał, ani – jak sam przyznaje – nie studiował
traktatów pedagogicznych. Nie posiada wykształcenia psychologicznego. Nie uważa siebie za filozofa16. Mimo to jego działania
oraz metody pracy nawiązują do nurtów, takich jak personalizm czy
filozofia dialogu.
Personalizm pojmowany jako nurt nauki o wychowaniu ukształtował się na gruncie filozofii i pedagogiki chrześcijańskiej. Kategoria
„osoby” staje się punktem wyjścia do rozważań na temat istoty wychowania. „Osobę” definiuje się jako połączenie bytu materialnego i duchowego, jako istotę autonomiczną, rozumną i zasługującą na szacunek.
Jest to także byt dynamiczny, wykazujący się skłonnością ku dążeniu
do doskonałości. Jako że „wolność” stanowi kategorię ściśle związaną z
rozwojem, jest wartością, do której człowiek ze swej natury dąży. Niezwykle ważnym elementem wychowania staje się kształtowanie dojrzałej i niezależnej osobowości17.
Ksiądz Wala opierał się w swej pracy wychowawczej i katechizacyjnej na założeniach wychowania personalistycznego. Każdą
osobę, w szczególności każde dziecko, traktował indywidualnie.
Każdy człowiek postrzegany był w całej swej pełni, jako dobry i
wartościowy. Wbrew propagowanym ówcześnie przekonaniom,
katecheta nauczał, iż człowiek nie jest tylko częścią kolektywu.
Owszem, praca na rzecz innych jest niezmiernie wartościowa, ale
celem owej pracy jest zawsze człowiek, a nie abstrakcyjnie zdefiniowany cel. Człowiek nie jest instrumentem (narzędziem) ani
przedmiotem, ale podmiotem działań. Jak wynika z licznych rozmów, które przeprowadziłam z byłymi uczniami księdza Wali, katecheta zawsze starał się wniknąć w indywidualną sytuację swego
rozmówcy i spojrzeć na omawiany problem z perspektywy drugiego
człowieka. Potępiał czyny, ale nigdy ludzi. Wskazywał możliwe
rozwiązania, ale nie narzucał ich. Akceptował autonomię myślenia
16

Powołuję się na rozmowę przeprowadzoną w dniu 6 II 2017r. Zapis
rozmowy, jak również wszystkie cytowane wypowiedzi ks. Cz. Wali, zostały utrwalone na nagraniu audio (zapis w posiadaniu autorki).
17
A. Batusz-Sontag, Literatura w terapii dzieci, Uniwersytet Śląski:
Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2013, s. 46-52.
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swoich wychowanków, wręcz zachęcał do samodzielnego wyciągania wniosków. Formalne zasady prowadzenia zajęć nie były dla niego najistotniejsze. Jak sam twierdzi, odchodził niekiedy od programowych założeń związanych z nauczaniem religii, by poświęcić
czas na omawianie zagadnień, którymi uczniowie byli szczególnie
zainteresowani. Jak pisze parlamentarzysta, Czesław Reszka, w
książce poświeconej budowie Sanktuarium w Kałkowie-Godowie:
„Lekcja religii zmieniała się nierzadko w wielogodzinną rozmowę o wszystkim, dzieci poznawały się wzajemnie, starsi zgłaszali
różne pomysły, odkrywając w sobie poczucie odpowiedzialności za
wiejską wspólnotę. W efekcie, każdej niedzieli coraz większa grupa
dzieci i starszych wędrowała na Mszę św. (…). Wielu szło z potrzeby rozbudzonego wiarą serca. Taki był pierwszy owoc tego duszpasterskiego projektu”18.
Podobnymi doświadczeniami dzieli się były uczeń duchownego, ks. Wiesław Przygoda:
Dla ks. Wali nie program katechetyczny, a nawet nie treści
konkretnej katechezy były najważniejsze, ale zawsze na pierwszym
miejscu stawiany był człowiek. (…) urozmaicał katechezę „wycieczkami” w przeróżne sfery życia codziennego. Stąd przekaz treści
religijnych był mocno powiązany ze zwyczajnym życiem ludzi zamieszkujących w środowisku wiejskim i trudzących się pracą w
swych gospodarstwach rolnych. W starszych klasach ks. Wala potrafił aktywizować, rezygnując z metody podającej a stosując bardziej
wymagającą metodę poszukującą. W ten sposób zwłaszcza młodzież
szkół średnich uczył samodzielnego myślenia i krytycyzmu, co w
dobie propagandy komunistycznej miało niebagatelne znaczenie w
kształtowaniu światopoglądu wychowanków19.
Kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich, uczenie
samodzielnego myślenia, zachęcanie do aktywności pozalekcyjnej,
nienarzucanie gotowych rozwiązań i niepretendowanie do roli autorytetu, ale raczej dawanie przykładu własnym postępowaniem – to
18

Cz. Reszka, Sanktuarium pod Świętym Krzyżem: Kałków-Godów,
Szydłowiec 2013, s. 53.
19
W. Przygoda, Ksiądz infułat Czesław Wala jako kapłan i duszpasterz,
[w ]: Głos z Eremu…, dz. cyt. s. 24-25.
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podstawowe metody pracy księdza Wali. Wykorzystywany przez
niego personalistyczny model edukacyjny (nawiązujący do filozofii
Jacquesa Maritaina) implikował wartości społeczne i narodowe20.
Miało to szczególnie duże znaczenie w kontekście sytuacji, w której
tkwiło polskie szkolnictwo.
Jak już zostało wspomniane, młodzież ucząca się w szkołach
publicznych podlegała procesowi indoktrynacji marksistowskiej, co
do pewnego stopnia deprecjonowało wartości patriotyczne i narodowe. Tymczasem wychowanie patriotyczne zajmowało istotne miejsce
w działalności księdza Wali. Co więcej, duchowny łączył patriotyzm z
rozwojem kultu Matki Bożej. Przykładem może być chociażby włączenie korowodu osób przebranych za polskie postacie historyczne do
artystycznej oprawy procesji, podczas której przybyła do Kałkowa
kopia cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej21. W trzydziestą rocznicę hitlerowskiego mordu dokonanego na mieszkańcach
pobliskich wsi (Gębice i Żuchowiec) Czesław Wala zorganizował
pielgrzymkę do lokalnych miejsc pamięci oraz odprawił mszę św. w
intencji ofiar, po której odbył się apel poległych. Podczas wygłoszonego kazania podkreślił miłość do Ojczyzny oraz wielkość ofiary
poniesionej przez Polaków walczących z okupantem. Kapłan nawiązał
także kontakty z byłymi żołnierzami Armii Krajowej. Za poległych
Akowców odprawiał nabożeństwa żałobne. Taka jednoznaczna postawa wobec polskiej historii wpływała na lokalne środowisko. Jak
wynika relacji parafian, po tych wydarzeniach ksiądz Wala stał się dla
nich osobą szczególnie znaczącą – moralnym i duchowym autorytetem. Potwierdza to również Reszka: „Ta procesja i żałobne nabożeństwo pomogły zjednoczyć wszystkich parafian i zaskarbiły księdzu
wdzięczną pamięć gospodarzy z tych wiosek. (…) poruszyły umysły i
serca parafian, trafiły do wyobraźni, wielu nawróciło się, przystąpiło
do sakramentów świętych”22.
20

S. Kowalczyk, Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina, Redakcja
Wydawnictw KUL, Lublin 1992, s. 46-58.
21
Wydarzenie miało miejsce w maju 1973 roku i związane było z peregrynacją kopii cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, odbywającą się w diecezji sandomierskiej.
22
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Wychowanie osobowe
Pisząc o wychowaniu osobowym, Katarzyna Olbrycht wyróżnia jego trzy główne cele: integralny rozwój wychowanka, wychowanie do wartości związanych z osobą oraz stwarzanie warunków,
które motywują i przygotowują wychowanka do kształcenia sprawności warunkujących rozwój osobowy23. Ksiądz Wala zdawał sobie
sprawę, że integralny rozwój młodego człowieka uwzględnia nie
tylko sferę duchową, ale także psychiczną i fizyczną. Świadczą o
tym różnorodne inicjatywy, które podejmował na rzecz dzieci i młodzieży. Już w pierwszych dniach swej posługi duszpasterskiej w
parafii Krynki, duchowny zorganizował dla ministrantów – których
opiekunem został później – rajd świętokrzyskimi szlakami turystycznymi. W następnych latach organizował dla swych wychowanków wycieczki krajoznawcze. Tworzył i prowadził grupy formacyjne oraz podejmował się kierownictwa duchowego. Wspierał aktywność dziewczęcej scholi parafialnej. Chcących śpiewać dziewcząt
zgłaszało się do księdza tak wiele, iż podzielił on scholę na cztery
zespoły: „Betanki”, „Magdalenki”, „Wieczernik” oraz „Przymierze”,
które wedle ustalonych dyżurów wspomagały liturgiczną oprawę
mszy świętych. Poznawszy, iż w parafii jest wiele osób utalentowanych w tym zakresie, zorganizował młodzieżowy zespół muzyczny
„Soli Deo”. Miało to szczególne znaczenie, ponieważ parafia położona była w znacznej odległości od ośrodków kultury, co więcej,
duża część młodzieży poświęcała większość wolnego czasu pracy w
gospodarstwach rodziców, którzy z zwykle nie dysponowali wystarczającymi środkami finansowymi, by umożliwić swym dzieciom
rozwijanie talentów i zainteresowań.
Kapłan organizował nawet wieczorki taneczne, by młodzi
mieli okazję uczyć się kulturalnej zabawy bez alkoholu, czy bez
bójek charakterystycznych dla potańcówek odbywających się w
strażackich remizach. Na szczególne miejsce zasługuje stworzenie i
prowadzenie Teatru Dramatycznego przy parafii Kałków-Godów,
utworzonej w późniejszych latach również dzięki zaangażowaniu ks.
Wali. Wystawianie przedstawień pociągało za sobą przygotowanie
kostiumów, scenografii, rozdzielanie ról, próby i wiele innych prac
23

K. Olbrycht, O roli przykładu, dz. cyt., s. 160-163.
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organizacyjnych. Dzieci i młodzież, a w późniejszych latach także
osoby dorosłe, angażując się w działalność teatru miały możliwość
rozwijania talentów oraz zaprezentowania swych zdolności. Warto
nadmienić, iż duchowny sam adaptował sztuki teatralne, czyniąc to
w taki sposób, by każda chętna osoba, bez względu na posiadany
talent artystyczny, mogła zagrać chociażby epizod. Teatr był także
obszarem wzajemnego poznawania się, integracji24. Nade wszystko
jednak była to dla wielu jedyna możliwość zaznajomienia się z artystyczną aktywnością.
Ksiądz Wala, sam zmagając się biedą i trudnymi warunkami
mieszkaniowymi, starał się rozpoznawać trudności finansowe rodzin
swych uczniów i w miarę możliwości nieść pomoc. Reszka wspomina, iż duchowny: „Poznał wielu mieszkańców, wiedział, kto gdzie
pracuje, co uprawia, czym się zajmuje. Dyskretnie wypytywał o
innych, najpierw w pamięci, a potem w zaprowadzonej kartotece
notował swoje uwagi, dyskretnie pomagał w różnych sprawach materialnych (…)”25.
Wychowanie do wartości ma głębsze znaczenie niż edukacja
aksjologiczna. Ta ostatnia polega na przekazywaniu wiedzy o wartościach oraz kształceniu kompetencji ich analizowania ze względu na
różne kryteria. Natomiast celem wychowania jest przygotowanie
osoby do świadomego odkrywania wartości i odpowiedzialnego
postępowania zgodnie z nimi26. W kontekście pracy z młodzieżą
szczególnie istotne wydaje się być aksjologiczne uzasadnienie stawianych wymagań czy upowszechnianych norm społecznych. W
swej pracy wychowawczej ksiądz Wala starał takie uzasadnienie
podawać, powołując się za założenia światopoglądu chrześcijańskiego. Jednakże, co potwierdzają świadectwa jego byłych uczniów,
szanował odmienność przekonań i nie wyręczał w podejmowaniu
autonomicznych decyzji. Jak wspomina ks. Przygoda:
24

Na przykład wiele małżeństw, z którymi się kontaktowałam, przygotowując niniejszy artykuł, poznało się właśnie podczas pracy nad przygotowywaniem spektakli.
25
Cz. Reszka, Sanktuarium…, dz. cyt., s.53.
26
Por. K. Olbrycht, Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka
jako osoby, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
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Ks. Wala podczas lekcji religii raczej nie krytykował wprost
komunizmu jako systemu społecznego, lecz starał się pokazywać
walory światopoglądu teistycznego oraz zachęcał do budowania
swojej dorosłej przyszłości na fundamencie wiary chrześcijańskiej.
(…) mówiąc o głównych prawdach wiary chrześcijańskiej, potrafił
ukazać ich znaczenie w przyszłym życiu małżeńskim i rodzinnym
swoich wychowanków27
Mówiąc o swych żydowskich korzeniach podkreślał znaczenie
tolerancji pojmowanej jako poszanowanie inności, a nie akceptowanie kłamstwa. Uczył oddzielania prawdy od wyobrażeń na jej temat.
Wartości, które wyznawał, uzewnętrzniały się w sposobie jego życia: pełnym wiary w Boga, radosnym, pogodnym mimo wielu dolegliwości zdrowotnych, przedwczesnej utraty najbliższej rodziny,
biedy i szykan ze strony władz komunistycznych28. Jak pisze A.
Rynio:
Sam żyjąc pamięcią zbawczych dzieł Boga, uczy odkrywać
wartość takich słów jak: Bóg, człowiek, dziecko, przeznaczenie,
ofiara, umartwienie, grzech, przebaczenie, miłowanie nieprzyjaciół,
krzyż, śmierć, honor, ojczyzna, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, religijność, tolerancja, wolność, praca, dobro, zło, Kościół,
rodzina, wspólnota.
Ukazując znaczenie zwycięskich i przegranych bitew, odkrywał i odkrywa przed swoimi słuchaczami wartość historii ojczystej i
tego co się prawdziwie nań składa29.
Stwarzając warunki motywujące wychowanków do kształcenia sprawności warunkujących rozwój osobowy, ksiądz Czesław
Wala zdecydowanie wychodził poza obszar związany stricte z nauczaniem religii. Wspomniane już tworzenie wspólnot, działalność
artystyczna, angażowanie młodych ludzi w kształtowanie eklezjalnej
społeczności nowej parafii Kałków-Godów, przyczyniało się, jak
wspominają byli wychowankowie duchownego, do kształtowania u
nich postawy dojrzałości i odpowiedzialności za życie swoje i in27

W. Przygoda, Ksiądz infułat Czesław Wala…, dz. cyt., s. 25.
Por. A. Rynio, Wyjątkowy charyzmat wzoru osobowego, [w]: Głos z
Eremu, dz. cyt.
29
Tamże, s. 73.
28
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nych. Interpretując godło państwa, duszpasterz mówił, że „należy
być orłem, nie karłem”. Zawierzając wszystko Opatrzności, podejmował się kolejnych zadań, często bardzo trudnych, jak na przykład
budowa kościoła. Mimo braku funduszy, trudności z uzyskaniem
stosownych pozwoleń i jawnego sprzeciwu ówczesnych władz, udało mu się osiągnąć zamierzone cele. Dawanie przykładu własnym
postępowaniem sprawiało, że to, czego nauczał, było autentyczne i
wiarygodne.
Dialog
Jak już zostało wspomniane, ks. Wala jest dialogistą. Filozofia
dialogu w znacznym stopniu opiera się na myśleniu religijnym, pojmowanym jako rozumowe poszukiwanie znaczenia prawd wynikających z wiary w Boga30. Z kolei szukanie zmusza do stawiania pytań, analizy świadectw, stanięcia wobec drugiej osoby31. W centrum
zainteresowania dialogistów są więc relacje z drugim człowiekiem.
Jak pisze dominikanin Jan Andrzej Kłoczkowski w książce Filozofia
dialogu: „Droga, która prowadzi do Boga, prowadzi nie tylko dodatkowo, lecz przez się, ku człowiekowi”32. Jeden z czołowych autorów
nurtu, Martin Buber, podkreślał, iż rozmowa nie jest wypowiadaniem wielu słów, ale tylko takich, które przyczyniają się do budowania relacji33. Z takiego założenia, co sam wielokrotnie podkreślał,
wychodził ksiądz Wala. Unikał pustosłowia. Twierdził, że za słowem ma iść czyn. Uważał, iż wychowywanie wiąże się z budowaniem relacji. Jednakże muszą być to relacje oparte na szacunku dla
autonomii drugiego człowieka. Pracując z dziećmi i młodzieżą, starał się niczego nie narzucać – przeciwnie, często stosował prośby
czy łagodną perswazję. Wyraźnie zaznaczał chęć słuchania, a następnie cierpliwie czekał, aż młody człowiek otworzy przed nim
swoje wnętrze. Jak twierdzi duchowny, starał się przez to naśladować sposób postępowania Boga, który mimo iż chce przygarnąć
30

Por. J. Tischner, Myślenie według wartości, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2005.
31
Por. J. A. Kłoczkowski, Filozofia dialogu, Wydawnictwo Polskiej
Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 2005.
32
Tamże, s.93.
33
Tamże, s. 50.
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człowieka do siebie, akceptuje jego wolną wolę. Wagę akceptacji
inności jako podstawę prawdziwej rozmowy podkreśla także Buber34. Autor Ja i Ty oraz Opowieści chasydów zwraca ponadto uwagę na charakterystyczne dla propagandy nadużywanie słów. Jego
zdaniem tego rodzaju działanie niszczy relacje międzyludzkie. Dialog nie jest bowiem formą kontroli czy panowania nad rozmówcą,
ale autentycznym uznaniem odrębności drugiej osoby35.
Podsumowanie
Zaprezentowane w niniejszym artykule formy i metody pracy
księdza Czesława Wali przedstawiają jedynie wycinek jego duszpasterskiej działalności. Duchowny podejmował bowiem także różnorakie inicjatywy na rzecz osób chorych, w szczególności głuchoniemych, seniorów czy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Był również inicjatorem oraz koordynatorem prac związanych z
budową Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej, które przyciąga obecnie wielu pielgrzymów. Działania te nie
były jednakże bezpośrednio związane z działalnością katechizacyjną, dlatego też nie zostały omówione w niniejszej pracy. Co więcej,
niektóre z nich podjęte zostały po roku 1983, kiedy duchowny zaprzestał pracy w charakterze nauczyciela religii. Nie oznacza to jednak, iż ta działalność księdza Czesława Wali nie miała wpływu na
kształtowanie postaw i nie przyczyniała się do budowania jego autorytetu – wszakże verba docent, exempla trahunt.
Streszczenie
Chociaż zapisy konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 roku nie regulowały kwestii nauczania religii, to jednak ówczesne władze czyniły różnorakie starania by wyeliminować katechezy ze szkół publicznych. W dobie programowej
laicyzacji wychowania, autorytet katechety był niekiedy kluczem do
religijnej i duchowej formacji dzieci i młodzieży. Problematykę
wzoru osobowego oraz związanych z nim kategorii przedstawiam na
34

Por. M. Buber, Ja i Ty: wybór pism filozoficznych, wybór i tłum. J.
Doktór, "Pax", Warszawa 1992.
35
Por. J. A. Kłoczkowski, Filozofia dialogu, dz. cyt., s. 50-52.
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przykładzie działalności katechizacyjnej, wychowawczej i artystycznej ks. inf. Czesława Wali – wieloletniego kustosza Sanktuarium w
Kałkowie-Godowie. Przyglądam się jego metodom i formom pracy z
młodzieżą, sposobom dawania świadectwa wiary oraz podejmowanym inicjatywom w aspekcie pedagogicznym i socjologicznym.
Słowa kluczowe: komunizm, religia, katecheta, autorytet,
wzór osobowy, personalizm, dialog
Summary
The authority of the catechist and the teaching of religion in the
Polish People’s Republic. An example of the priest Czeslaw Wala
Although the provisions of the Constitution of the Polish
People's Republic from July 22, 1952 did not regulate the issue of
teaching religion, the authorities made various efforts to eliminate
catechesis from public schools. In the era of the programmatic secularization of education, the authority of the catechist was sometimes
the key to the religious and spiritual formation of children and young
people. The issues connected with the category of personal model
and other related categories are presented on the example of catechetical, educational and artistic activities of the priest Czeslaw Wala – the many years’ curator of the Shrine of Kałków-Godów. I look
at his methods and forms of work with young people, his ways of
witnessing to the faith and the undertaken initiatives in the context of
pedagogy and sociology.
Key words: communism, religion, catechist, authority, personal model, parsonalism, dialogue
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Dariusz Kolano

Autorytet jako czynnik stabilizujący więzi społeczne
Podstawowe pojęcia i definicje
Autorytet w pojęciu klasycznym (łac. auctoritas- powaga) posiada wiele, a przynajmniej kilka odniesień, znaczeń. Często są to
jednoznaczne lub nakładające się pojęcia. Słownik Języka Polskiego
tak je definiuje1:
1. Powszechnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie; posłuch, poważanie, szacunek, respekt.
2. Człowiek posiadający duże poważanie ze względu na swą
wiedzę lub postawę moralną, stawiany za wzór do naśladowania,
mający wpływ na postawy i myślenie innych ludzi, chodząca encyklopedia, augur.
3. Ciesząca się dużym respektem instytucja, doktryna, pismo, itp.
Inna znana encyklopedia internetowa, do której obecnie bardzo często się sięga podobnie definiuje pojęcie autorytetu. Wg niej
autorytet to:
1. Społeczne uznanie, prestiż osób lub grup bądź instytucji społecznych oparte na cenionych w danym społeczeństwie wartościach.
2. Osoba lub instytucja ciesząca się uznaniem, mająca kredyt
zaufania co do profesjonalizmu, prawdomówności i bezstronności, w
ocenie jakiegoś zjawiska lub wydarzenia.
3. W kontaktach międzyludzkich osoba mająca cechy przywódcze, z wysoką inteligencją emocjonalną lub charyzmą.
4. W teorii socjologicznej jeden z typów idealnych legitymizacji władzy. Zinternalizowane przeświadczenie o świętości i nadrzędności przywódcy.
Najczęściej autorytet postrzegany jest jako czynnik stabilizujący więzi społeczne i ma wydźwięk pozytywny. Istnieje jednak
niebezpieczeństwo, iż nadmierne zaufanie do autorytetów grozi
skostnieniem poglądów a czasem nawet ich zwyrodnieniem. Brak
autorytetów w danej społeczności grozi jej rozpadem lub anarchią.
1
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Por. Słownik SJP. PL. http://sjp.pl(dostęp: 12.03.2016).

Istnienie w społeczności jednego, dominującego, autorytetu grozi jej
faszyzacją. Zbyt wielka ich liczba zagraża atomizacją.
5. W psychologii osoba, której jesteśmy skłonni ulegać, podporządkowywać się i wykonywać jej polecenia2.
Teorie socjologiczne mówią o autorytecie jako jednym z typów legitymizacji władzy. Postrzegany jest jako czynnik pozwalający na stabilizację więzi społecznych i ma pozytywny sens. Istnieje
jednak dosyć często obawa, iż zbyt duże zaufanie do autorytetów
może powodować scementowanie poglądów, przedefiniowaniem
czy wręcz zwyrodnieniem. Efektem mogą być radykalne postawy i
zachowania. Natomiast brak autorytetów w społeczeństwie może
prowadzić w kierunku erozji, anarchii czy rozpadowi danej grupy
społecznej.
W języku polskim słowo „autorytet” pojawia się najczęściej w
takich wyrażeniach jak „mieć autorytet”, „być autorytetem, pełnić
rolę autorytetu”. W każdym z tych określeń chodzi głównie o funkcję autorytetu, jaką jest jego oddziaływanie na emocje, na sposób
myślenia i na decyzje ludzi. Autorytetem jest zwykle osoba, grupa,
nośnik informacji lub instytucja3. Odróżnia się zwykle autorytety w
sensie aksjologicznym - są to zwykle osoby, grupy instytucje, reprezentujące wartości uznane w danym społeczeństwie (np. autorytet
tradycji, nauki, religii) od autorytetów w sensie władzy niekoniecznie oparte na wartościach, ale mające środki wpływu na ludzi4. Autorytet - jak pisze S. Jamroszko - jest specyficznym zjawiskiem
świadomości społecznej dwóch wyraźnie wyróżniających się, a jednocześnie ściśle i nierozerwalnie ze sobą związanych stron. Jest
rodzajem łączącej je więzi duchowej, która z czasem może poddawać się społecznej normalizacji. Pojawia się w świadomości „uznających” dany autorytet jako pozytywne odbicie walorów „obdaro2

Autorytet. https://pl.wikipedia.org/wiki/Autorytet (dostęp: 12.03.2016).
Według Encyklopedii PWN, autorytet to:” (łac.), socjol. uznanie, prestiż
osób, grup i instytucji społecznych, oparte na cenionych w danym społeczeństwie wart ciach; także osoby, instytucje itp. cieszące się uznaniem w danej
dziedzinie, Nowa Encyklopedia Powszechna, PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN SA, http://encyklopedia.pwn.pl/4743_1.html, (dostęp: 12.03.2017).
44
Por. A. Posiad, Z. Wieckawski, Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Pax, Warszawa1983, s. 32.
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wanego” tym mianem, wraz z uświadomieniem sobie (przez obie
strony) tego faktu. Autorytet jest zarazem dziełem własnym danego
podmiotu, jak i środowiska, w którym funkcjonuje (w skrajnym
przypadku może to być nawet pojedyncza osoba) - jest „wytworem
odbiorców uznających wysoką wartość twórcy”, bez względu na
rodzaj owego tworzenia. Autorytetem nie stajemy się przecież tylko
dlatego, że sami w sobie jesteśmy wybitnym znawcą czy twórcą.
Stajemy się nim dlatego, że znalazła się rzesza tych, którzy uznali
naszą wielkość, wybitność, nietypowość i którzy w procesie intersubiektywnego uzgodnienia (na różnych poziomach społecznych) nadała nam walor zobiektywizowanego autorytetu. Zjawisko autorytetu nie posiada zatem rzeczowego desygnatu. To typowe zjawisko
inferencyjne, choć materializujące się w określonych zachowaniach
(werbalnych i czynnościowych) obu stron5.
Autorytet a władza
Mówiąc o autorytecie jako czynniku stabilizującym więzi społeczne, jednym z najważniejszych podmiotów w tym procesie jest
władza. Władza jak i autorytet stanowią pewne formy podporządkowania woli. Władza, pojęcie z zakresu politologii i socjologii, definiowana jest najczęściej jako stosunek społeczny pomiędzy dwiema
jednostkami, między dwiema grupami albo między jednostką i grupą.
Polega na możności oddziaływania, w sposób trwały i sformalizowany, na zachowania lub postawy drugiej strony, i posiada środki pozwalające kontrolować jej postępowanie. Tak rozumiana władza jest
podstawą potencjalnego wpływu, daje sposobność do kierowania,
rządzenia, wpływania na innych. Władza przez wieki postrzegana
była jako atrybut jednostki, a nie jako cecha stosunku społecznego.
Analizując zakres spokrewnienia pomiędzy władzą a autorytetem
stosowne są, co najmniej dwa główne nurty ujęcia problemu. W
pierwszym z nich możliwe jest potraktowanie pojęć tych jako bliskoznaczne. Do takiego wniosku skłania chociażby warstwa znaczenio-

5

Por. S. Jarmoszko, Autorytet czy może władza – u podstaw nieporozumień, uproszczeń i mistyfikacji, ESGE, Artykuły, s. 30.
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wa6. To wszelako tylko znaczeniowe skojarzenia. Inne ujęcie można
odnaleźć u S. Dziabały7. Proponuje on wyróżnić trzy znaczenia terminu autorytet:
- autorytet jako zasada wszelkiej organizacji i instytucji, w
tym władzy jako instytucji,
- autorytet jako atrybut władzy politycznej,
- autorytet jako poważanie oparte na uznawanych wartościach,
cecha lub zespół cech, którymi charakteryzują się określone instytucje, grupa lub jednostka.
W literaturze przedmiotu znajdujemy raczej wskazywanie na
różnice a nie przeciwstawianiu sobie władzy i autorytetu. „F. Bourricaud wyróżnia dwa rodzaje podporządkowania: po pierwsze podporządkowanie w wyniku przymusu, które nazywa władzą (pouvoir)
i po drugie podporządkowanie się na skutek przekonania wewnętrznego, określonego ukierunkowania subiektywnego, przez który rozumie się autorytet jako taki (autorite)”8. Przy takim spojrzeniu wyraźnie zarysowują się istotne różnice. Jak pisze J. Ziółkowski9, „(…)
z władzą nieuchronnie wiąże się przymus, oraz rzeczywiste lub potencjalne użycie przemocy. Skuteczne oddziaływanie odbywa się
bez konieczności akceptacji tego faktu przez podmioty poddane
wpływowi, a często także niechęci, oporu wobec takiej aprobaty. To
oczywiście weberowskie rozumienie władzy (macht) jako zdolności
przeforsowania własnych poglądów, bez względu na wolę odbiorców takich działań”10. Podobnie ujmuje to Kejzerow: „(…) autorytet
traktuje się jako oddziaływanie bez przemocy, pozbawione elementów przymusu”11. Tym niemniej autorytet i władza są w naturalny
6

W języku angielskim termin „authority” bywa tłumaczony zarówno
jako „władza”, lecz także „autorytet” (przyp. aut.).
7
Zob. S. Dziabała, Autorytety wiejskie, Studium socjologiczne, Warszawa 1973.
8
M. Kejzerow, Władza i autorytet, Warszawa 1976, s. 111.
9
Zob. J. Ziółkowski, Autorytet jako władza, przywództwo, wpływ. Analiza uwarunkowań normatywnych w systemach demokratycznych i autorytarnych, teoriaplityki.pl (dostęp: 12.03.2017).
10
Por. M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Warszawa 2002, cyt.
za: J. Ziółkowski, tamże.
11
M. Kejzerow, op. cit., s. 85.
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sposób zespolone. Autorytet jest podstawowym, ale nie jedynym,
atrybutem władzy. Jak widać to ostatnie pojęcie jest daleko szersze,
zwłaszcza jeśli chodzi o zakres możliwych środków skutecznego
kształtowania rzeczywistości. „Istota władzy polega na tym, że wykorzystuje ona nie jakąś jedną metodę czy środek, lecz wiele i różnorakich metod, stanowiących określony, zorganizowany system
metod przejawiania się i urzeczywistniania władczej woli”12.
W przypadku formy sprawowania władzy podstawowe znaczenie posiada autorytet sprawującego władzę oraz tryb podejmowania
decyzji. Ze względu na autorytet wyróżnić można władzę formalną,
posiadającą autorytet formalny, oraz władzę osobistą, posiadającą
autorytet osobisty. Władza formalna przyznawana jest ludziom zajmującym określone stanowiska organizacyjne. Jest ona zagwarantowana
hierarchią organizacyjną. Władza osobista wynika z cech osobowych
ludzi, głównie kwalifikacji i cech moralnych. Polega ona na tym, że
inni szanują daną osobę, liczą się z jej zdaniem nie ze względu na
zajmowane miejsce w hierarchii organizacyjnej ale z uwagi na jej
cechy, postawę, zgodność zachowań z deklarowanym systemem wartości itp.13.
Władza jest podstawowym warunkiem zarządzania każdą organizacją. Władza to możność kierowania pewną grupą osób i dysponowania zasobami14. Władza to także możność wywierania wpływu na zachowania innych ludzi. W przypadku sprawowania władzy
kluczowe znaczenie posiada źródło władzy. Do typowych źródeł
władzy zaliczyć można: obowiązujące przepisy prawne, własność
zasobów, posiadanie pieniędzy, zwyczaje, obyczaje, tradycję, posiadanie informacji, kwalifikacje, presję (przymus) psychiczny, uczucia, a niekiedy nawet przymus lub przemoc fizyczną. W przypadku
organizacji gospodarczych podstawowym źródłem władzy jest prawo dysponowania zasobami przedsiębiorstwa (rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi, informacyjnymi).

12

Tamże.
Zob. Z. Pawlak, A. Smoleń, Etyczne problemy sprawowania władzy
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Łódź 2008, s. 172
14
Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Warszawa 1994, Nr 450.
13
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Analiza władzy w kategoriach wpływu społecznego zwraca
uwagę na jej dwoistą naturę. Z jednej strony władza umożliwia
koordynację w ramach struktur organizacyjnych wysiłków różnych ludzi, ukierunkowanych na osiągnięcie wspólnego celu, a w
przypadku gdy sprawuje ją obdarzony charyzmą lider, staje się
źródłem inspiracji i dodatkowej motywacji dla członków organizacji. Z drugiej strony władza może mieć destrukcyjny charakter,
prowadząc do dehumanizacji osób poddawanych wpływowi społecznemu i przekształcania liderów w demagogów. Istotny problem w skali globalnej stanowi zwłaszcza jej nadużywanie, na
poziomie społecznym skutkujące spadkiem zaufania do ludzi
władzy i zakłócające ład demokratyczny, a na poziomie organizacyjnym kojarzone między innymi z wyzyskiem, korupcją i wykorzystywaniem pracowników15.
Władza zawiera w sobie moc oddziaływania na ludzi. Po
pierwsze ma znaczenie w kontekście społecznym - zawsze wiąże się z
wpływem na kogoś lub na coś. Po drugie wywołuje zmiany w zachowaniu i percepcji, którym ludzie ulegają zupełnie nieświadomie, i
które są nakierowane na utrzymanie pozytywnej samooceny i stanu
kontroli. Rozwój cywilizacyjny powoduje, zdaniem Maxa Webera16,
historyczne i logiczne następstwo dominacji poszczególnych typów
autorytetu: od charyzmatycznego, przez tradycjonalistyczny, do racjonalno-prawnego, jednak w świecie ponowoczesnym mówi się o powrocie do autorytetu charyzmatycznego jako najbardziej znaczącego.
Autorytet mistrza
Pojęcie autorytetu-mistrza ściśle wiąże się z pojęciem „nauczyciel”. To taki uwspółcześniony synonim mistrza. Dzisiaj już
nie operuje się tego typu terminami, gdyż sam autorytet nauczyciela uległ dewaluacji. Częściej także zastępowany jest terminem
„idol”. Współczesny obraz idola daleki jest od klasycznej sylwetki mistrza i niewiele ma z nim wspólnego. „Pojęcie „nauczyciela15

Zob. B. Kożusznik, Wpływ społeczny w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 124-126.
16
Zob. M. Weber, Racjonalność, władza, odczarowanie, Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań 2004, s. 92-95.
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mistrza” można rozumieć na kilka sposobów, jako że każda osoba
przekazująca wiedzę, wychowująca i kształcąca, może stanowić
wzór dla swych uczniów i być przez nich postrzegana jako mistrz.
Jednak moim zdaniem najbliższą temu pojęciu osobą jest ktoś,
kto zajmując się uczniem indywidualnie, przekazuje mu swoją
wiedzę, ale - co równie ważne - kształtuje jego psychikę, osobowość, wychowuje przez bezpośredni kontakt; nawet gdy nie robi
tego w pełni świadomie. Nauczycielem-mistrzem określić można
by kogoś, kto będąc głęboko zakorzenionym w swoim zawodzie,
zajęciu, a także całym środowisku naturalnym dla tego zajęcia,
stanowi wzór dla swojego ucznia (czy wręcz ucznia-wychowanka)
i chętnie dzieli się całym swym doświadczeniem, zarówno zawodowym jak i życiowym”17. Jednak, aby nauczyciel zasłużył na miano mistrza, powinien zjednać sobie uczniów, podchodzić do nich
indywidualnie, przekazywać swoją wiedzę, być konsekwentnym
oraz kształtować osobowość i psychikę dziecka, co może nastąpić
poprzez bezpośredni kontakt, nawet jeśli odbywa się to w sposób
nieświadomy. Mianem nauczyciela-mistrza można określić osobę,
która stanowi dla ucznia wzór, chętnie dzieli się z nim swoim doświadczeniem zawodowym i życiowym oraz stanowi autorytet w
zakresie wszelkich wartości oraz szlachetnego postępowania.
Autorytet może stać się przedmiotem autentycznego podziwu, wielki - może jednak budzić przekonanie, że nikt nie jest w
stanie mu dorównać. Taki właśnie autorytet może odbierać
uczniom ochotę do nauki, powodować zniechęcenie, może budzić
podziw mieszany z onieśmieleniem. Autorytet może blokować
aktywność uczniów, pozbawiać samodzielności i osłabiać motywację do uczenia się. Podobnie jak przymus i dyscyplina, jest on potrzebnym, ale zarazem zawodnym i niebezpiecznym elementem
pracy nauczyciela. Powinien być podporządkowany zadaniom dydaktycznym i wychowawczym, służyć za środek nie za cel. Nauczyciel powinien ukazywać uczniom swój kunszt i rozległą wiedzę, ale zarazem jej zwyczajność, dostępność i osiągalność. Jak
pisze J. Zimny, „Aby mieć autorytet, trzeba wprzód posiadać obiek17

T. Mońko, Psychologiczny profil nauczyciela-mistrza, Tomasz Mońko 12/2006, s. 1.
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tywne cechy charakteru, umiejętności, walory umysłowe - ponadprzeciętne, a wręcz doprowadzone do optimum, które tworzą silną
osobowość. Silna osobowość rodzi się w człowieku, który jest w
pełni samodzielnym, niezawisłym indywiduum, aktywnym, twórczym. Z takiego człowieka musi emanować osobowość. Musi on
mieć osobistą charyzmę. Do autorytetu konieczna jest prawda, która
uwiarygodnia autorytet. Życie w prawdzie, to bycie prawdziwym w
każdym calu, w myśli, w mowie i w uczynku. Zgoda z prawdą rodzi
wiarygodność autorytetu. Ponadto istotnym elementem w strukturze
autorytetu jest sprawiedliwość”18.
Autorytet nauczyciela - mistrza może znacząco wpłynąć na
stabilizację więzi społecznych, gdy rzeczywiście nim jest. J. Zimny
uważa, że autorytet, jako dobrowolne podporządkowanie się jest
długotrwałym procesem, w którym wyróżnia cztery fazy: bezpieczeństwa, heteronomii, równowagi i autonomii19.Autorytet nauczyciela zależy od umiejętności przekształcania relacji z uczniem w
kierunku autonomii w atmosferze dialogu i wspólnego poszukiwania. Autorytet bywa mylony z postawą autorytatywną, czyli pewnym
sposobem zachowania się. Postawa autorytatywna działa na dzieci
na zupełnie innej zasadzie niż autorytet. Autorytet jest w gruncie
rzeczy wynikiem przyjęcia przez dzieci świadectwa życia - świadectwa, które ma wysoką rangę argumentu. Postawą autorytatywną
można zmusić do aktualnego posłuchu, można utrzymać karność.
Jednak taka postawa daje złudzenie skuteczności oddziaływania20.
Autorytet jest ściśle związany z posłuszeństwem Należy wyraźnie
rozróżnić pojęcie posłuszeństwa od uległości. Posłuszeństwo wyrasta z wolności wychowanka i jest wyborem ze względu na autorytet,
jaki posiada wychowawcy Uległość jest wyrzeczeniem się wolności
ze względu na przewagę (siłę, władcę) wychowawcy Posłuszeństwo
jest, zatem sposobem współdziałania wychowanka z wychowawcą,
uległość natomiast wynika z przeświadczenia, że nie ma się wyboru.
18

J. Zimny, Autorytet nauczyciela wychowawcy. Mieć czy być,
http://www.pedkat.pl/index.php/249-ks-zimny-jan-autorytet-nauczyciela-iwychowawcy(dostęp 13.03.2017).
19
Zob. J. Zimny, Współczesny model autorytetu nauczyciela, Rużomberok 2006, s. 121.
20
Zob. T. Olejarczyk, Autorytet nauczyciela, „Wychowawca” 10/2012.
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Dzisiejsza pedagogika potrzebuje nauczyciela mistrza, „który imponuje tym, którzy go obserwują lub się od niego uczą, staje się dla
nich niekwestionowanym autorytetem i godnym naśladowania wzorem”21. Mistrza, który postępuje zgodnie z głoszonymi ideami, okazuje życzliwość swym uczniom, jest człowiekiem „spełnionym”,
wie, że jego praca ma wymiar moralny. Drogą do odbudowy autorytetu nauczyciela jest „miłość dusz ludzkich” dzięki której stajemy się
piękni i wolni, odnajdujemy sens życia i wewnętrzną harmonię, jesteśmy godni tego aby za nami podążać. „Ta miłość dusz jest źródłem entuzjazmu, wiary w swe powołanie, siły w pracy, jest też tajemnicą główną powodzenia, wyjaśnieniem faktu, że w życiu człowieka, wypadkiem, momentem, który o życiu tym decyduje, może
być i jest czasem jakiś jeden nauczyciel”22.
Autorytet rodziców
W procesie kształtowania więzi społecznych autorytet rodziców zasługuje na szczególny aspekt zainteresowania. Jest to autorytet niejako z „nadania” wewnętrznego23. Rodzice są pierwszymi
wychowawcami, opiekunami dzieci. Łączą ich wyjątkowe więzy,
więzy krwi. „Na tę szczególną więź nakłada się uświęcona tradycją
norma nakazująca szanowanie rodziców, oddawanie czci ojcu i matce, bez żadnych odstępstw i wyjątków. O obowiązku tym przypomina IV. Przykazanie Boże: „Czcij ojca swego i matkę swoją” (Pwt 5,
J 6, Mt 7,10). Są wyrocznią we wszystkich sprawach. Ukazują się im
początkowo Jako „bóstwo”, bo są od nich mądrzejsi, dzielniejsi i
mocniejsi. Małemu dziecku wydaje się, że nie istnieje nic, czego nie
wiedzą jego rodzice; nic czego nie mogą zrobić. Zdumiewa je zakres
ich rozumienie, dokładność ich przepowiadania, mądrość ich słów.
Dzieci przypisują swoim rodzicom wiele istotnych cech , zdolności,
które wcale nie są zgodne z prawdą”24.
21

M. Szymański, Uniwersytet Społeczeństwo Edukacja, Poznań 2004, s. 76.
W. Okoń, Opracowanie i wstęp, Osobowość nauczyciela, [w:] J. Wł.
Dawid, O duszy nauczycielstwa, Warszawa 1959, s. 36 i 38.
23
Por. A. Bołdys, H. Foik, Wpływ autorytetu rodziców na wychowanie
dzieci, „Problemy opiekuńczo – wychowawcze”, Czasopismo - miesięcznik
1994 r., nr9, s. 6.
24
Tamże, s. 7.
22
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Jan Paweł II wiele uwagi poświęcał sprawie wychowania i
osób odpowiedzialnych za wychowanie. W liście z okazji 100. rocznicy śmierci św. Jana Bosco pisał: „Może nigdy tak bardzo jak dzisiaj wychowanie nie było nakazem życiowym i społecznym, który
wymaga zajęcia stanowiska i zdecydowanej woli formowania dojrzałych osobowości. Może nigdy tak jak dzisiaj świat nie potrzebował ludzi, rodzin i wspólnot, które uczynią z wychowania rację swojego bytu, które poświęcą się wychowaniu, jako pierwszorzędnemu
celowi, oddając bez zastrzeżeń swoje siły, szukając współpracy i
pomocy, podejmując próby i odnawiając w sposób twórczy i z poczuciem odpowiedzialności procesy wychowawcze”25. Jan Paweł II
podkreślał, że wychowanie dziecka jest obowiązkiem i zadaniem
rodziców, i oni ponoszą za nie odpowiedzialność. Powinny ich
wspierać powołane w tym celu instytucje, środowiska i osoby, które
rozumiejąc wagę tego zadania są gotowe im pomóc. W roku 1981 w
Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio zwrócił uwagę na kluczowy moment wychowawczy: miłość rodzicielską. Pisał: „miłość
rodzicielska od początku staje się duszą, a przez to i normą, która inspiruje i nadaje kierunek całej konkretnej działalności wychowawczej,
ubogacając ją tak cennymi owocami, jak czułość, stałość, dobroć,
usłużność, bezinteresowność i duch ofiary”26.
To rodzice poprzez stałe przebywanie z dzieckiem, dostarczają mu wiedzy o otaczającym świecie a co najważniejsze staja się
modelami osobowości i wzorami zachowań w konkretnych sytuacjach życiowych. Przekazują dziecku określony system wartości i
norm moralnych, etycznych i społecznych. Dziecko uczy się przede
wszystkim przez:
- naśladownictwo - rodzice stają się modelami, osobami znaczącymi bo uruchamiają mechanizmy naśladownictwa;
- identyfikację - są źródłem wiedzy, bo często stanowią źródło
podziwu i chęci utożsamiania się z nimi. Rodzina to pierwsze i najważniejsze środowisko wychowania. Ma ono ogromny wpływ i znaczenie na rozwój dziecka. Na jego rozwój mają ogromny wpływ
25

Jan Paweł II, Przemówienie na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ
02.10.1979 (za Familiaris Consortio, n. 26).
26
Jan Paweł II, Familiaris Consortio, n. 36.
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czynniki psychologiczne tzn. osobowość rodziców, łączące ich więzi
emocjonalne. Nie bez znaczenia jest również liczebność rodziny, jej
status społeczny, ekonomiczny, zawodowy;
- autorytet - rodzice ustalają hierarchię wartości, uczą życia z
godnie z interesami i dobrem innych ludzi, otwierają dziecko na
„ludzi”. Dziecko wypróbowuje swe siły i możliwości, znajdując
oparcie w rodzicach, mogąc liczyć na ich pomoc27.
Rodzice towarzyszą dziecku w jego rozwoju tzn. wprowadzają
go stopniowo w otaczający świat, odpowiadają na pytania dziecka i
służą mu wsparciem, radą czy pomocą, kiedy się o to do nich zwraca.
Ważne jest, aby rodzice udzielając wsparcia dziecku nie przyjmowali
postawy nadopiekuńczej, gdyż opóźnia ona proces socjalizacji dziecka
ani też postawy zbyt wymagającej, ponieważ może ona w konsekwencji doprowadzić do braku wiary u dziecka we własne siły, rodzić
frustrację i doprowadzić do zaniżonej samooceny własnej wartości.
Wspieranie dziecka, angażowanie się w jego sprawy nie oznacza dokonywania wyboru za dziecko czy też narzucania mu swego zdania
oraz swojej woli. Powinno ono natomiast oznaczać jak najszerszy
sposób przedstawienia i omówienia możliwych wyborów i ich konsekwencji, jednak sam akt wyboru powinien zostać pozostawiony
dziecku. Nawet jeśli dziecko dokona wyboru innego niż oczekiwali
tego rodzice ważne jest, aby czuło ono, iż dokonany przez niego wybór został także zaakceptowany przez rodziców i że dziecko może
liczyć i otrzyma ich wsparcie - jeśli będzie ono potrzebne - przy jego
realizacji28. Autorytety towarzyszą człowiekowi przez całe życie określając i wyznaczając kierunek jego rozwoju osobowego i społecznego,
jego drogi prowadzącej do prawdziwego człowieczeństwa, gdyż tylko
jego osiągnięcie umożliwi w pełni ludzkie i godne przeżywanie
wszystkich aspektów życia ludzkiego. Ma więc rację M. Łobocki

27

Rola rodziców w procesie wychowania.
http://zsprusinowice.edu.pl/Kacik%20rodzica/Rola%20rodzicow%20w%20
procesie%20wychowania.pdf (dostęp: 13.03.2017).
28
D. Wakulska, Autorytet a wychowanie – czy możliwe jest wychowanie
bez autorytetu, UKSW, „Fides et Ratio”, Kwartalnik Naukowy, 3 (19)
2014, s. 25.
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twierdząc, iż „wychowanie pozbawione autorytetów byłoby wyraźnie
zubożałe, a na dalszą metę – niemożliwe”29.
Podsumowanie
Autorytet na ogół postrzegany jest jako czynnik stabilizujący
więzi społeczne. W ujęciu socjologicznym autorytet to jeden z czynników legitymizacji władzy, czy to państwowej, czy w grupie społecznej, firmie, szkole w rodzinie… Jednakże niebezpieczne może
być nadmierne zaufanie do autorytetów jak i ich deficyt. Współcześnie słyszy się wokół narzekania na zanik autorytetów. Ich miejsce
zajmują wykreowane przez media postaci, które na to nie zasługują.
Często bywa tak, iż sztucznie stworzony autorytet w rzeczywistości
nim nie jest, służy jedynie do uprawomocnienia swoich racji, do
przekonania opinii publicznej do partykularnych np. interesów partyjnych, ideologii czy reklamy.
Autorytet powinien pokazywać innym prawdę, dobro, piękno,
pomagać w konstruowaniu lepszej rzeczywistości. Wtedy spełnia oczekiwania. Prawdziwy autorytet musi mieć odwagę przeciwstawiać się
niesłusznym obiegowym poglądom. Dzisiaj najczęściej kreuje się
fałszywe autorytety, po to, by formować rzeczy wistów według własnych, egoistycznych założeń. „W Polsce mamy nawet inwazję takich „autorytetów”, opartych jednak na kłamstwie i manipulacjimówił znany ekspert w dziedzinie mediów, członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Komisji Episkopatu Polski, ks. bp A.
Lepa - społeczeństwo wciąż daje się manipulować takim autorytetom. Dominujące media liberalne i lewicowe rozumieją ten mechanizm, dlatego kreują „autorytety”, które mają powielać ich poglądy.
Doprowadziło to do powstania oligarchicznego modelu mediów”30.
Grozi to zachwianiem spokoju i równowagi społecznej. Polaryzacją i
nienawiścią jednych przeciw drugim. Jako konkluzja, niech posłuży
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M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków2002,s. 9.
30
Kto kreuje w Polsce autorytety.
https://wzzw.wordpress.com/2011/01/26/kto-kreuje-w-polsce-autorytety/
(dostęp: 13.03.2017).
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wypowiedź J. Kwiecińskiego z tekstu „Bronię Traugutta”31: „Najpierw zaczniemy określać jako głupotę i surrealizm polskie powstania, bo nie miały szans. Potem głupotą i surrealizmem okaże się
wszystko, co nie przynosi materialnych korzyści i natychmiastowych gratyfikacji. Proces ten zresztą następuje. »Głupi« więc będzie
patriotyzm, poświęcenie, duma narodowa, tożsamość, odrębność.
Zobaczmy, co stało się z pojęciem »honoru«. Ktoś może powiedzieć, że posuwam się za daleko. Nie sądzę. (…) Bo nie trzeba być
wcale namiętnym piewcą straceńczego romantyzmu, aby dostrzec,
dzisiaj właśnie i dlatego właśnie, że młode pokolenie dorasta w
świecie, jaki mamy, iż walczący antyheroizm prowadzić może do
demistyfikowania i dekonstrukcji całej naszej tradycji, wszystkich
wartości, które wszystkie razem, łącznie, sprawiają, że jesteśmy
Polakami”.
Streszczenie
Niniejszy artykuł dotyka problemu autorytetu jako czynnika stabilizującego więzi społeczne. Definiuje go i odnosi się do kilku najważniejszych czynników decydujących o tym czy autorytet dzisiaj spełnia
swą rolę. Autor w swych rozważaniach odnosi się do takich zagadnień
jak autorytet a władza, autorytet mistrza -nauczyciela, autorytet rodziców. Autorytet jest podstawowym, ale nie jedynym, atrybutem władzy. Jak widać to ostatnie pojęcie jest daleko szersze, zwłaszcza jeśli
chodzi o zakres możliwych środków skutecznego kształtowania
rzeczywistości. Władza musi mieć społeczne uznanie, prestiż osób
lub grup bądź instytucji społecznych oparte na cenionych w danym
społeczeństwie wartościach.
Autorytet nauczyciela - mistrza może znacząco wpłynąć na
stabilizację więzi społecznych, gdy rzeczywiście nim jest. Z takiego
człowieka musi emanować osobowość. Musi on mieć osobistą charyzmę. Do autorytetu konieczna jest prawda, która uwiarygodnia
autorytet. Życie w prawdzie, to bycie prawdziwym w każdym calu,
w myśli, w mowie i w uczynku. Zgoda z prawdą rodzi wiarygodność
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autorytetu. Ponadto istotnym elementem w strukturze autorytetu jest
sprawiedliwość i miłość.
Rodzice towarzyszą dziecku w jego rozwoju tzn. wprowadzają go stopniowo w otaczający świat, odpowiadają na pytania dziecka
i służą mu wsparciem, radą czy pomocą, kiedy się o to do nich zwraca. Są największym autorytetem dla dziecka, które poznaje świat.
Jan Paweł II podkreślał, że wychowanie dziecka jest obowiązkiem i
zadaniem rodziców, i oni ponoszą za nie odpowiedzialność.
Autorytet powinien pokazywać innym prawdę, dobro, piękno,
pomagać w konstruowaniu lepszej rzeczywistości. Wtedy spełnia oczekiwania. Prawdziwy autorytet musi mieć odwagę przeciwstawiać się
niesłusznym obiegowym poglądom. Dzisiaj najczęściej kreuje się
fałszywe autorytety, po to, by formować rzeczy wistów według własnych, egoistycznych założeń.
Kluczowe słowa: autorytet, mistrz, nauczyciel, rodzic, władza,
Summary
Authority as a stabilizing factor socialties
This article touches the problem of authority as a factor stabilizing social ties. It defines and refers to several key factors that determine whether the authority fulfills its role today. The author in his
discussion refers to issues such as the authority and the power, the
authority of the master -teacher, the authority of parents.
The authority is the primary but not the only attribute of power. As
you can see this latter concept is far wider, especially when it comes
to the range of possible measures to effectively shaping reality. The
authority needs to have social recognition, prestige individuals or
groups or social institutions based on cherished in the society values.
The authority of the teacher - master may have a significant
impact on the stability of social bonds, when in fact it jest. Z such a
man must emanate personality. It must have personal charisma. The
authority is needed truth that authenticates authority. Living in truth,
is to be true in every detail, in thought, in word and in deed. Consent
with the truth raises credibility authority. Another important element
in the structure of authority is justice and love.
Parents accompany the child in its development, ie. Bring it
gradually into the surrounding world, answer questions the child and
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serve him support, advice and assistance, when requested to do their
returns. They are the greatest authority for the child who knows the
world. John Paul II emphasized that raising a child is the responsibility
and task of the parents, and they bear responsibility for them.
The authority should show others the truth, goodness, beauty,
help in constructing a better reality. Then he meets expectations.
True authority must have the courage to resist unjust circular views.
Today, most often it creates a false authority, in order to form
Wistow things according to their own selfish goals.
Keywords: authority, master, teacher, parent, power,
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Adrian Poparda

Dyktator i autorytet
Wstęp
Badania nad autorytetem dyktatora w zasadzie ograniczają się
do normatywnych stwierdzeń o niedopuszczalności i destrukcyjnej
roli dyktatur dla rządzonych przez nie społeczeństw. Dyktatura stanowi bowiem w pełni zrealizowaną idę centralizacji władzy państwowej i stoi na drugim biegunie systemów sprawowania władzy w
stosunku do demokracji.
Czy władza dyktatora jest oparta na jego osobistym autorytecie czy jest zwykłym dyktatem mocy silniejszego? Czy dyktator
może posiadać powszechną legitymizację swojej władzy? Pojawia
się tu od razu dychotomiczny podział na systemy polityczne egalitarne i elitarne. Dyktatura jawi się nam w pierwszej kolejności jako
system elitarny, gdzie dyktator i nieliczne grono sprawujące z nim
władzę (lub wykonujący jego polecenia). Demokracja natomiast, to
w pierwszym odruchu badacza system egalitarny, umożliwiający
dostęp do władzy i kontrolowania tejże przez wszystkich obywateli,
co więcej na równych zasadach. Jak wykazuje praktyka elitarna może być też i grupa sprawująca władze w systemach demokratycznych, co nie odbiega i wcale nie wyklucza klasycznej teorii elit V.
Pereto. Mosca z kolei rozwarstwił elitę na dwie subkategorie- najwyższą rządząca i klasę uprzywilejowaną która wykonuje polecenia
tej pierwszej. Takie pojęcie elit jest równorzędne zarówno dla krajów demokratycznych jak i systemów niedemokratycznych, choć w
tych drugich jest może bardziej eksponowane.
Zasadne staje się tu zacytowanie jednego z klasyków badań
nad demokracją Giovanni'ego Sartori'ego: „Kiedy orzekamy, że
jakiś system polityczny jest w jakimś stopniu czy zakresie demokratyczny, pytanie wstępne brzmi: demokratyczny pod jakim względem?”1. Pytanie to staje się jak najbardziej zasadne gdy porównamy
ze sobą systemy polityczne takich krajów jak Niemcy, Francja,
1
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G. Sartori, Teoria demokracji, PWN, Warszawa 1994, s. 230.

Szwajcaria, Wielka Brytania czy USA. Nie ulega wątpliwości, że są
to kraje demokratyczne, skonstruowane jednak na innych podstawach ustrojowych i wzajemnych relacjach pomiędzy trzema rodzajami władzy - wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Jak pokazują przykłady debaty publicznej np. w Polsce na temat zwiększenia
uprawnień prezydenta (władzy wykonawczej), działania takie spotykają się z niezrozumieniem i zarzutami zmierzania w prostej linii do
dyktatury. Z drugiej strony państwa o dużo bardziej rozwiniętej demokracji, albo raczej kulturze politycznej (rozumianej jako zespół
tradycji i nawyków prawnych i „dobrych praktyk” życia publicznego) jak Stany Zjednoczone Ameryki wskazują na zalety rozdzielenia
kompetencji wykonawczych i ustawodawczych. Pomimo rozdziału i
dwubiegunowości obu rodzajów systemów politycznych- dyktatury i
demokracji czasami trudno jest zastosować prosty i jasny znacznik
dyktatury i dyktatora, który według filozofa:„[...] panuje nad
wszystkimi, równymi [sobie] jak i lepszymi od siebie, ku swej jedynej
korzyści, a nie ku pożytkowi podwładnych”2..
Dyktator często opisywany jest jako charyzmatyczny przywódca. Czym jest charyzma? To do końca nieopisana cecha osobnicza, na która składają się talenty, zdolności, inteligencja. Dyktatura
to możliwość jednostki panowania nad innymi osobami, grupą a w
końcu nad całym narodem3 .Dyktatura w literaturze przedmiotu stanowi nierozłączna parę z antytezą demokracji- ustrojem autorytarnym. Jednak według G. Sartori'ego pojęcie autorytaryzmu przez
wieki nie miało znaczenia pejoratywnego, a jego negatywny wydźwięk pojawił się w czasach współczesnych i jawi się jako nadużycie władzy i nieposzanowanie praw obywatelskich. Warto wspomnieć klasyczną już pracę Theodor'a W. Adorno4 przedstawiającą
mechanizm i podatność różnych ludzi na „antydemokratyczną propagandę”5. Praca Adorno przedstawiają wskaźniki osobowości które
mówią o podatności i uległości danego człowieka na propagandę i
2

Arystoteles, Polityka, ks. IV, rozdz. 8, par. 3, wyd. polskie: Arystoteles dzieła wszystkie, tom 6, PWN, Warszawa 2001, s. 121.
3
Zob. R. Herbut, Charyzma, [w:] Leksykon Politologii, A. Antoszewski,
R. Herbut (red.), Alta 2, Wrocław 1999., s. 67-68.
4
T. W. Adorno, Osobowość autorytarna, wydaw. PWN, Warszawa 2010.
5
Tamże, s. 1.
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zniewolenie przez ideologię totalitarną. Badania te nie odpowiadają
jednak na zasadnicze pytanie jaka jest osobowość samego dyktatora.
Przedstawiają jednak dyktaturę z perspektywy społeczeństwa które
ulega takiej formie władzy. Osobowość autorytarna Adorno, czyli
zespół cech które skłaniają człowieka do uległości wobec reżimu
autorytarnego nie może być jednak wyznacznikiem cech jakie posiada sam dyktator6. Autorytet dyktatora jest nierozerwalnie związany z posiadaną władzą i posłuszeństwem wobec tej władzy. Autorytet ten, wymuszany i sprawowany za pomocą instrumentów władzy
państwowej jako środka nadzoru i przemocy wobec obywateli jest
więc silnie związany z myślą Maxa Webera, który określił władzę
jako szansę przeprowadzenia swojej woli7. Z kolei posłuszeństwo
wobec władzy jest zdaniem S. Milgram'a jednym z najbardziej fundamentalnych elementów struktury życia społecznego8.
W ujęciu nauki o polityce dyktaturę przedstawić można jako
przejaw zasady jednolitości władzy państwowej. Według tego ujęcia
władza powinna być skoncentrowana w rękach jednego, centralnego
podmiotu9. Sprawowanie władzy przez kolejnych prezydentów
Turkmenistanu posiada cechy dyktatury.
Można zobrazować to za L. Nowakiem, który uznaje za istotne kryterium w klasyfikacji ustrojów państwowych zagadnienie
dopuszczenia dolnych elementów w danym systemie do kontroli i
obsady stanowisk wyższych10. Co za tym idzie, brak oddolnej kontroli nad obsadą stanowisk o kluczowym znaczeniu dla państwa
doprowadza do usamodzielnienia się najwyższych elit, które zaczynają sprawować władzę już bez legitymizacji społecznej dla swoich
poczynań. Takie działania często wiążą się z łamaniem podstawo-

6

Dyktator i jego osobowość stanowiła niejednokrotnie pole do analizy
dla psychologów.
7
M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa 2002, s. 39.
8
S. Milgram, Posłuszeństwo wobec autorytetu, WAM, Kraków 2008, s. 19.
9
Zob: R. Herbut, Jednolitość Władzy Państwowej, [w:] Leksykon..., s.
190-191.
10
Za: W. Sokół, Dyktatura, [w:] Leksykon..., s. 65-67.
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wych praw człowieka poprzez ingerencję władzy w codzienne życie
obywateli11
Zarys dyktatury w Turkmenistanie
Dwóch kolejnych prezydentów Turkmenistanu tj. Separmurad
Nijazow i Gurbangułua Berymuhammedow zdają się utrwalać radzieckie wzory dyktatury. Turkmenistan uzyskał niepodległość w
1991 Po rozpadzie ZSRR. Jak już wyżej wspomniano. Od czasów
pierwszego prezydenta, Separmurada Nijazowa kraj ten oficjalnie
jest neutralny. Neutralność została potwierdzona na forum ONZ w
1995 r. na podstawie rezolucji nr 50/8012. Rezolucja ta została odebrana przez kręgi polityczne w Rosji jako próba izolowania się od
wpływów Kremla i integracji Turkmenistanu w ramach Wspólnoty
Niepodległych Państw13.
Pomimo zapewnienia względnej stabilizacji wewnętrznej
Turkmenistan przez łamanie podstawowych praw człowieka kraj
popadł w izolację na arenie międzynarodowej14. Politykę zagraniczną Turkmenistanu od czasu uzyskania niepodległości można
podzielić zasadniczo na dwa okresy- pierwszy obejmujący rządy
Separmurada Nijazowa "Turkmenbaszy" to okres walki o utrzymanie władzy i izolacjonizm Turkmenistanu. W tym czasie Turkmenistan jak już wspomniano ogłosił się państwem neutralnym, relacje z
państwami zachodu ograniczały się do rozmów gospodarczych oraz
pewnej aktywności w regionie Azji Środkowej dotyczącej bezpieczeństwa15. Jedną z takich inicjatyw była Deklaracja Aszchabadzka,
normująca sprawy bezpieczeństwa postradzieckich krajów regionu.
11

https://pl.globalvoices.org/2013/02/turkmenistan-prawa-czlowiekajakie-prawa-czlowieka/#, dostęp z dnia 28.02.2017.
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R. Kłaczyński, E. Sadowska, Postradzieckie państwa Azji Centralnej. Historia, polityka, gospodarka, społeczeństwo, wydaw. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 209.
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Podsumowując, W czasie rządów "Turkmenbaszy" kraj obrał kurs
politycznego izolacjonizmu i negatywnego nastawienia do relacji z
państwami Zachodu16. W późniejszym okresie swoich rządów, tuż
po nieudanym zamachu na Nijazowa17, prezydent Turkmenistanu
zacieśnił współpracę z Rosją która ma rzekomo bronić Turkmenistan
przed "eksportem demokracji" i USA18.
Drugi etap polityki to okres rządów można nazwać okresem
"fasadowej demokracji" to okres rządów nowego przez Gurbangułuy
Berymuhammedowa (od 2007 r.). Nowy prezydent Turkmenistanu,
odróżnia się od poprzednika wzrostem aktywności na arenie międzynarodowej, poprzez poprawę wizerunku kraju w świecie, dywersyfikację dróg przesyłu surowców, otwarcie gospodarczego, modernizację przemysłu i infrastruktury (poprzez przyciąganie zagranicznych inwestycji). W ramach reform złagodzono m.in. przepisy migracyjne19.
Pomimo "doktrynalnej neutralności" Turkmenistan w swojej
polityce zagranicznej musiał zmierzyć się z próbami Rosji zmonopolizowania jego przesyłu surowców (głównie gazu). Według obowiązujących umów Federacja Rosyjska jest zarówno największym odbiorcą turkmeńskiego "błękitnego paliwa" ale również pośrednikiem
w sprzedaży tego surowca, głównie na rynki Europy Zachodniej20.
Szacuje się, że Gazprom mający monopol na turkmeński gaz, kupował go za 65 USD za metr sześcienny a sprzedawała za 250 USD21.
Jeszcze za życia prezydenta Nijazowa, Turkmenistan starał się renegocjować niekorzystne dla siebie umowy z Rosją22. W ostatnich
latach, Turkmenistan wzmógł wysiłki o dywersyfikację swoich kierunków eksportu zarówno gazu ziemnego jak i ropy naftowej poprzez nawiązywanie relacji z USA, UE, czy ChRL, do której Turkmenistan zapewnił sobie długoletnie dostawy gazu ziemnego23. Nie16
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rozstrzygnięty jest też spór i negocjacje z Azerbejdżanem, które w
zamierzeniu Turkmenistanu niezależność i wysokie profity z przesyłania gazu do Europy najkrótszą drogą- wprost z Turkmenistanu
przez Azerbejdżan i dalej aż do Europy24. Taka dywersyfikacja i
uniezależnienie od przesyłu gazu ziemnego przez Rosję posiada
kluczowe znaczenie dla gospodarki turkmeńskiej w kontekście faktycznego zerwania obowiązujących umów z Federacją Rosyjską i
zaprzestanie przez nią zakupów turkmeńskiego "błękitnego paliwa",
za co przyczynę podaje się turkmeńskie żądania urealnienia ceny za
dostarczany surowiec25. Naciski Rosji przyniosły jednak większe
uniezależnienie się Turkmenistanu od Kremla. Podpisano m.in. Porozumienie z Iranem (co doprowadziło do prawie trzykrotnego
wzrostu przesyłu turkmeńskich surowców na południe). Jest to już
drugie po gazociągu biegnącego przez Uzbekistan-Kazachstan do
Chin przedsięwzięcie omijające i de facto łamiące monopol
Gazpromu wobec "sowietstanu"26.
Turkmenistan pomimo ogłoszonej faktycznej neutralności od
1992 r. jest członkiem NACC (Północnoatlantyckiej Rady Współpracy), a od 1997 r. EAPC (Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego).
EAPC ma za zadanie koordynację programu "Partnerstwo dla pokoju", w którym uczestniczą wszystkie państwa regionu27.
Turkmenistan znalazł się w polu szerszego zainteresowania
NATO w trakcie przygotowań do inwazji Sojuszu na Afganistan.
Turkmenistan wyraził zgodę na udostępnienie swojej przestrzeni
powietrznej i lądowaniu na swoim terytorium statków powietrznych
przewożących pomoc humanitarną, jednak nie wyraził zgody na
lokowanie baz NATO na swoim terytorium28. Pewnym aspektem
sprzyjającym tendencjom izolacjonistycznym i neutralności Turkmenistanu są próby zdominowania rywali i konkurencja w walce o
24
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B. Janusz- Pawletta, Miejsce krajów Azji Centralnej w polityce NATO
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wpływy pośród byłych radzieckich republik Azji Środkowej. Wydaje się jednak że perspektywa zacieśnienia współpracy z NATO przez
Turkmenistan wydaje się mało realna.
Przykład podstaw ekonomicznych dla dyktatury
Turkmenistan29 to w przeważającej cześć pustynny30 kraj.
Państwo to położone jest w Azji Środkowej31 od zachodu przylega
do Morza Kaspijskiego. Liczba ludności wynosi ok. 529100032.
Większość mieszkańców Turkmenistanu żyje w stolicy i przyległych
do niej obszarach33. Ludność Turkmenistanu używa języka spokrewnionego z językiem tureckim34. Skład narodowościowy Turkmenistanu przedstawia się następująco: 85% to Turkmeni, 5% Uzbecy, Rosjanie-4%35.
Dominującą religią wyznawaną przez mieszkańców Turkmenistanu jest islam. Według statystyk 89% ludności Turkmenistanu to
29

W czasach po podboju Azji Centralnej przez Rosję, używano terminu
Turkiestan do określenia całości administrowanych ziem w których skład
wchodził dzisiejszy Turkmenistan. Sama nazwa kraju składa się z wyrazów
"stan"- miejsce/kraj i nazwy ludności go zamieszkującej. Turkmenistan,
oznacza więc kraj Turkmenów, por:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/geos/print_tx.htm, dostęp z dnia 04.01.2017 r.; Obszar obecnego
Turkmenistanu znany był juz w starożytności, opisywali go greccy geografowie jak na przykład Ptolemeusz. Obecny Turkmenistan wchodził w skład
m.in. Persji Achemenidów, Imperium Aleksandra Wielkiego, Państwa
Partów, Państwa Mongołów.
30
Ok. 80 % kraju zajmuje pustyna Kara-Kum; por:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/geos/print_tx.htm, dostęp z dnia 04.01.2017 r.
31
W literaturze spotyka się też termin "Azja Centralna"- zob. S. Zapaśnik, Walczący islam w Azji Centralnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 19-20.
32
Za: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/geos/print_tx.htm, dostęp z dnia 04.01.2017 r.
33
Tamże, dostęp z dnia 04.01.2017 r.
34
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Za: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/geos/print_tx.htm, dostęp z dnia 04.01.2017 r. Dane z 2003 r.
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muzułmanie, 9% stanowią prawosławni36. Islam zaczął przenikać w
rejon Azji Środkowej w VII wieku, intensyfikacja wpływów tej religii
to X-XII wiek. Do rozwoju islamu w tym regionie świata przyczyniły
się też podboje rosyjskie które dzięki religii stopniowo cywilizowały
zwłaszcza koczownicze plemiona tego regionu. W XIX wieku Rosjanie podbili ostatnią twierdzę Turkmenów Gok Tepe37. Władzę nad
Turkmenistanem przejęła administracja wojskowa ( tzw. Turkiestańskiego Kraju) która przeciwdziałała wpływom idei panislamskich w
regionie, między innymi utrudniając muzułmanom wędrówki do
Mekki38. Dominacja rosyjska (słowiańska) trwała aż do upadku
Związku Radzieckiego, który doprowadził nie tylko do utworzenia z
Republik Radzieckich nowych państw, ale też spowodował zwrot w
całym regionie Azji Środkowej do tradycji rodzimych. Prezydent
Turkmenistanu Separmurad Nijazow budował w kraju liczne meczety
(za pieniądze publiczne). Według danych z 2003 r. działało tam aż
312 meczetów (dla porównania w czasach Związku Radzieckiego
zaledwie 3). Ponadto kraj posiada jeden z największych meczetów w
Azji Środkowej39 Turkmenistan podobnie jak wszystkie państwa regionu oficjalnie są państwami świeckimi niemniej prezydent Turkmenistanu odbył oficjalną podróż do Mekki40. Pomimo dużej liczby muzułmanów i rodzącemu się radykalizmowi religijnemu w krajach sąsiednich w samym Turkmenistanie problem ekstremizmu religijnego
muzułmanów praktycznie nie istnieje.
Turkmenistan jest krajem o znaczących w skali regionu ale i
świata zasobach surowców naturalnych. Ocenia się, że występują tu
zasoby gazu ziemnego (tzw. błękitne paliwo) i ropy naftowej w ilości około 0,55-1,7 mld baryłek41. Turkmeńskie złoża gazu ziemnego
36
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należą do piątych pod względem wielkości na świecie. Oprócz wymienionych wyżej surowców energetycznych Turkmenistan posiada
złoża węgla kamiennego (ok. 800 mln ton), siarczanu sodu, soli kamiennej i magnezu, odkryto również duże złoża platyny i uranu, a
wydobywa się też siarkę brom i jod42.
Drugim co do znaczenia sektorem gospodarki turkmeńskiej
jest rolnictwo. Szczególne miejsce zajmuje tu uprawa bawełny, która
nie jest skorelowana z przemysłem tekstylnym- ten jest słabo rozwinięty i energochłonny. W rolnictwie zatrudnionych jest ogółem
46,4% ludności, która dostarcza państwu 42 % PKB43. Dynamiczny
wzrost odnotowuje też sektor energetyczny, który eksportuje elektryczność głównie do Turcji, Afganistanu, Uzbekistanu, Kazachstanu i Iranu44.
Główne nurty polityki zagranicznej Turkmenistanu oscylują
wokół trzech zasadniczych zagadnień: dostaw surowców, implikacji
ze strategicznego położenia, walki trzech graczy o wpływy w regionie: Chin, USA i Rosji. Z punktu widzenia Polski i UE, korzystnie
byłoby zdywersyfikować dostawy gazu do Europu i uniezależnić się
w tym zakresie od pośrednictwa Rosji w dostawach "błękitnego
paliwa". Przeszkodą dla takiego rozwiązania zdaje się przede
wszystkim: przyzwolenie Rosji na dostawy gazu ziemnego do Chin,
co utwierdza Rosję na pozycji monopolisty w dostawach tego surowca do Europy Zachodniej, poprzez ukierunkowanie głównego
strumienia turkmeńskiego eksportu gazu na Wschód. Wydaje się, że
relacje turkmeńsko - chińskie mają znacznie stabilniejszą podstawę
niż te z Rosją czy UE ze względu na ich pragmatyzm45 Drugim problemem w nawiązaniu szerszych relacji z Turkmenistanem przez UE
żródło:file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Moje%20dokumen
ty/Downloads/5-6_rap_interesy_usa_w_regionie_azji.pdf, dostęp z dnia
03.01.2017r., s. 92-93. Według ww. Autora to zasoby naturalne które są
udokumentowane.
42
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są niedemokratyczne rządy G. Berymuhammedowa w kraju Turkmenów. Kolejnym problemem jaki napotykają relacje UETurkmenistan to dominująca rola Rosji w regionie nie tylko jako
dostawcy surowców energetycznych , ale też w segmencie bezpieczeństwa46.
Zakończenie
Czy dyktator może posiadać autorytet wiązany nie z możliwością wymuszenia swojej woli i swobodną kreacją władzy politycznej
nieograniczaną żadnymi mechanizmami kontroli oddolnej? Wydaje
się być to niemożliwe z punktu widzenia przykładów z historii dyktatur. Władza nie poparta silną legitymizacją społeczną kończy się w
sposób gwałtowny i powodujący rozlew krwi a nawet wojnę domową (przykłady Libii, Iraku, Syrii). Autorytarne systemy polityczne są
zarówno silne jak i krótkotrwałe. Przyglądając się jednak współczesnym dyktaturom i demokracjom, nie trudno zauważyć jednak ignorowanie przez te pierwsze uchybień „systemowych” i przejawom
łamania praw człowieka w dyktaturach na rzecz doraźnych interesów ekonomicznych. Można wysnuć roboczą hipotezę, iż system
niedemokratyczny trwa tak dopóty współczesne demokracje czerpią
z jego istnienia korzyści. Gdy bilans strat i zysków okazuje się
ujemny dla społeczeństw demokratycznych, dyktatura staje się niewygodna i zostaje obalona.
Streszczenie:
Czy dyktator może posiadać autorytet? Wydaje się, że posiada
jedynie dyktat mocy za którym stoją siły całego aparatu państwa.
Współczesne dyktatury wydają się opierać na znacznych zasobach
np. surowcowych które pozwalają im trwać tak długo jak państwa
demokratyczne czerpią z tego korzyści.
Abstract:
Is possible to join dictatorship with authority? It seems that
dictator is supporting by govenmental forces against citizens. Con46
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temporary dictaorship countries are often based on rich natural resources. Those resources allow them to last as long as democratic
countries can have benefit from it.
Key words: Dyktatura, demokracja, system polityczny, autorytet, władza.
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Marika Różańska

Ojcowski autorytet w dramacie Karola Wojtyły
„Promieniowanie ojcostwa. Misterium”
Doświadczenia życia codziennego, związane z nimi procesy
inicjacji oraz stopniowego dojrzewania do stawianych nam przez
społeczeństwo ról, stanowią element newralgiczny ludzkiej egzystencji, kształtujący poczucie przynależności do wszelkiego rodzaju
wspólnot i determinujący jednocześnie wybór określonej ścieżki
życiowej. Stający w ich obliczu człowiek, doznający trudów owej
wędrówki, przemierzanej często w samotności, próbuje odnaleźć
wzór, który scali dążenia. Wzór ten w jego mniemaniu winien odzwierciedlać nie tylko stawiane na piedestale wartości, ale i pociągać
za sobą potrzebę sprawowania misji doskonalenia własnego ,,ja”.
Takie funkcje wiążą się bez wątpienia z pojęciem autorytetu. Potrzeba jego obecności w życiu jest naturalnym pragnieniem każdego
człowieka, zwłaszcza w obliczu kryzysów, z którymi musiał się
zmierzać na przestrzeni dziejów. Wszelkie komplikacje spowodowały, że autorytet przestał fizycznie oddziaływać na warunki życia
społeczeństwa, a w otaczającym nas świecie nasiliło się zjawisko
dekadencji ideałów. Szerzący się proces informatyzacji, ery internetu - jest czynnikiem decydującym o załamaniu sposobu postrzegania
wzorów do naśladowania, zarówno w rodzinie, jak i na pozostałych
obszarach aktywności. Wielu współczesnych badaczy wskazuje na
fakt, że zasadnicze podłoże owego zjawiska nie dotyczy wyłącznie
młodych ludzi. Fundamentem jest raczej odejście od tradycjonalistycznego zhierarchizowania świata oraz coraz większa infantylność
w relacjach międzyludzkich. W odczuciu naukowców instytucja
autorytetu jako wzoru, mistrza – może już nie powrócić.
Sam termin związany jest z każdym człowiekiem. Można go
doświadczyć na co dzień, zarówno w życiu rodzinnym, edukacji, jak
i we wszelkich wspólnotach, do których należymy. Istotę autorytetu
i jego funkcjonowania można odnieść do wszelkich płaszczyzn życiowych. Stosunek doń społeczeństwa wpływa nie tylko na samo
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postępowanie, ale i nasze relacje. Jacek Dominian, w książce poświęconej autorytetom, zaznacza:
,,Autorytet jest tematem, w którym każdy staje się wyrocznią, ponieważ sposób, w jaki postępujemy jako rodzice, pracownicy, nauczyciele i
przywódcy, oddziałuje na wartości i przekonania, jakie wyznajemy, a jednocześnie, wymaga stałego odwoływania się do nich”.

Owe odwoływanie się do wartości i przekonań pozwala na doskonalenie naszego postępowania i realizacji procesu dojrzewania,
gromadzenia doświadczeń i aktywnej obserwacji dokonań.
Misja stopniowego kształtowania się wzorów relacji międzyludzkich, dążenia do uzyskania pełnego wymiaru – to filary niezwykle pięknego i doniosłego autorytetu ojca, który może być sprawowany przez mężczyznę. Refleksje nad tą powinnością oraz związanymi z nią przeciwnościami, kondycją człowieka wobec potęgi miłosiernego Stwórcy, a także kwestią stanowiska ojca w rodzinie oraz
głębszym jego wymiarze, odsyłającym do historii zawartej w Księdze Rodzaju i idei Boga Ojca, podjął Karol Wojtyła w dramacie
Promieniowanie ojcostwa.
Dzieło to - o znaczącym podtytule Misterium, wyznacza pewną wymiarowość życia ludzkiego przy jednoczesnym wyodrębnieniu
dwóch warstw znaczeniowych tekstu - symbolicznej oraz dosłownej.
W Promieniowaniu ojcostwa zderzamy się nie tylko z samą głębią
ojcostwa, bowiem pojawiają się tutaj także tak istotne problemy jak
dramat woli ludzkiej, czy też analiza samotności, odsyłająca do dziejów stworzenia, walki ze złem i ostatecznego odkupienia, oczyszczenia niwelującego uczucie samotności. Wychodząc od sytuacji
powszedniej, rzeczywistości dotykającej każdego czytelnika, zmierza w kierunku idei misteryjnej i próby zbliżenia się do Boga, jako
ostatecznego początku i celu każdej wędrówki.
Ujęcie filozoficzne i egzystencjalne
Pierwsze fragmenty dramatu Promieniowanie ojcostwa ukazały się na łamach krakowskiego miesięcznika ,,Znak’’, wydawanego
przez Społeczny Instytut Wydawniczy, funkcjonujący pod tą samą
nazwą, w roku 1964, czyli w momencie przejmowania funkcji arcybiskupa metropolity krakowskiego. Pismo to podejmowało szeroką
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problematykę z pogranicza kulturowego, historycznego, religijnego i
wielu innych. Znana współcześnie wersja - zawierająca już cały
tekst, datowana jest w przybliżeniu na lata 1964 – 1979, a więc już
po objęciu Stolicy Apostolskiej.
Każde dzieło literackie Wojtyły - poety, poligloty, aktora,
dramaturga, pedagoga i filozofa, przede wszystkim jednak znamienitego duszpasterza, niesie za sobą bagaż doświadczeń życiowych,
wpisujących się w wydarzenia historyczne i poglądy narzucane
przez czasy, w których przyszło mu żyć. Obecny wówczas biskup
krakowski - późniejszy papież Jan Paweł II - starał się zawsze
uchwycić esencje aktualnie panujących ideologii. Ze stworzonych
przezeń utworów wybrzmiewa także echo działalności duszpasterskiej. Wielu badaczy dorobku poety wskazuje w szczególności na
przykre doświadczenia – zarówno te związane z wojną, ale i z utratą
najbliższych. Przedwczesna śmierć matki – Emilii Wojtyły, z domu
Kaczorowskiej - spowodowała, że Karol Wojtyła musiał przejąć
wobec syna rolę matki i ojca. Wkrótce umiera także i on sam, pozostawiając młodego wówczas studenta polonistyki bez tak ważnego w
jego życiu ojcowskiego autorytetu.
Analizując dramat autora, podpisującego się jako Andrzej Jawień, należy zauważyć, że zawarte w nim rozważania nie skupiają się
w obrębie jednego ujęcia. Sam podtytuł ,,misterium’’ dostarcza szerokiego spektrum interpretacyjnego. Agnieszka Komorowska w swej
pracy poświęconej Promieniowaniu ojcostwa, zauważa że:
,,Misterium, podobnie zresztą jak tragedia grecka, posługiwało się
przekazem doskonale znanym publiczności, a dopiero sposobem ukazania problemu zbliżało się do indywidualnego odbiorcy, który dzięki
temu na nowo przeżywał, rozumiał historię świętą’’. W tak rozumianych misteriach średniowiecznych eksponowało się ich charakter
inicjacyjny w stosunku do prawd wiary i dziejów zbawienia. Pomocna
w odbiorze podtytułu w odniesieniu do kontekstu całego dramatu jest
także antropologiczna interpretacja Mariana Grabowskiego:
Podtytuł – Misterium – którym opatrzył go autor, dobrze oddaje naturę tekstu. Jest on w rzeczy samej tajemniczy, i to na wiele
sposobów. Bohaterowie utworu: ojciec, matka, dziecko są figurami,
które wbrew ich rzeczywistości trudno jednoznacznie rozpoznać.
Głębokie a lapidarne twierdzenie w kontekście poetyckim i wyrażo-
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ne językiem symboli, nie zaś językiem filozoficznego dyskursu.
Wszystko to wręcz powoduje, że utwór zmusza myślącego czytelnika do ciągłego powracania do tekstu i formułowania własnej jego
wykładni, która w oczywisty sposób zależy od przyjętych z góry
rozstrzygnięć antropologicznych.
Pojawiająca się w ostatniej części procesja ze świecami sugeruje zaczerpnięcie przez autora inspiracji z obrzędów liturgicznych.
Chociaż w wielu studiach nad dramatem nie podkreśla się szczególnie związku z pewną obyczajowością, to jednak właśnie ostatnia
scena przypuszczalnie nawiązuje do korzeni gatunku i charakteru
liturgicznego misteriów, o czym świadczyć mogą także słowa: „orszak Matki i Oblubienicy – czy też dzieci Adama?”.
Wojtyła w swej posłudze duszpasterskiej oraz poprzez cały czas
trwania pontyfikatu był bardzo zaangażowany w obserwacje społeczeństwa. Starał się przenikać do fundamentów jego egzystencji. Uczestnicząc w doświadczeniach codzienności, współpracując z bliźnim na
wszelkich możliwych płaszczyznach, nie negował jednak możności
posługiwania się rozumem i wolną wolą – zachowania pewnej człowieczej autonomii. Wolność przekonań stawała się bodźcem do doskonalenia ,,człowieczeństwa w człowieku’’. Kwestia owej ludzkiej niezależności w dokonywaniu wyborów jest niezwykle istotna również w ojcostwie, pozwala bowiem na kształtowanie relacji z własnym potomstwem. Grabowski opisuje tę materię następująco:
Idzie o sprawę wolności i uzgodnienia woli. To temat kluczowy dla
relacji ojcostwo – dziecięctwo. Ojciec ma wychować do wolności, rodzicom nigdy nie wolno zapomnieć, że wychowują istotę wolną. Podstawowym wyrazem miłości ojcowskiej jest wola, natomiast wyrazem miłości
dziecka do ojca – posłuszeństwo. Materią tych miłości, są dwie wole: ojca i
dziecka, które muszą się uzgodnić.

Zderzając się z pojęciem autonomii, stajemy przed dramatem
woli ludzkiej, objawiającej się w relacji rodzicielskiej. W myśl dramaturga ograniczenie swobody dziecka jest objawem niedojrzałości
do sprawowania roli ojca, odrzucaniem powołania, które winno
opierać się na poszanowaniu wolnej woli. Grabowski próbuje odnaleźć pewien obraz, ukazujący ojcowską miłość, opartą na zagwarantowaniu wolności dziecku: ,,Obraz idealny, bo myśliciele ledwie
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tykają tego, co zupełnie węzłowe i pierwszorzędne w relacji ojciec i
dziecko, i takiego przedstawiania nie dostarczają’’. Badacz sugeruje,
że ojciec może działać w taki sposób, by jego działania nie naruszały
reguł niezależności. Zamiana rozkazów na prośby i cierpliwe wyczekiwanie na intuicyjność dziecięcego serca – to zdaniem Grabowskiego czynności korespondujące z autorytetem ojca.
Doświadczenia poety pozwalały na pełne wyrażenie tego, co
wewnętrzne, a także ukazywania egzystencji ludzkiej jedynie przez
pryzmat rzeczywistości. Wojtyła, opisując owe sfery przeżyć, niejako
upodabnia swoją myśl do opracowanej przez Marcela filozofii konkretu, według której człowiek oscyluje pomiędzy wyborem tego, co
zewnętrzne – wiedzy o otaczającym go świecie, zamkniętej w zobiektywizowanym ujęciu oraz tego, co wewnętrzne – zgłębiania tajemnic
życia człowieka i najważniejszych ról z nim związanych, wymagających ciągłego doskonalenia. W ten wymiar ezoteryczny wpisuje się
także ojcostwo i związane z nim działania. Autor dramatu Promieniowanie ojcostwa, podobnie jak Marcel, wskazuje na wymiar transcendentalny rodzicielstwa, potrzebę jego ulepszania oraz oddawania
się temu udoskonaleniu w pełni. Ojcostwo pojmowane jest tutaj jako
akt duchowy, nie wyłącznie fizyczny, biologiczny.
Wszelkie postawione hipotezy, jak to już zostało wcześniej
wspomniane, były efektem aktywnego uczestnictwa Wojtyły w życiu społeczeństwa oraz jego obserwacji. Jak słusznie zauważa Anna
Karoń – Ostrowska:
Wszystko jest tu przeniknięte wewnętrznym doświadczeniem. Karol
Wojtyła pisał bowiem jedynie o tym, czego sam doświadczył. Jego twórczość nie ma w sobie spekulacji intelektualnej badacza, który porządkuje
świat z perspektywy własnego pokoju i biurka. Jego życie przeniknięte było
przez myśl, myśl zaś drążyła doświadczenia, Właśnie z tej jedności życia,
myśli i doświadczenia, do której dążył, płynęła jego siła.

Zatem – z egzystencjalnego punktu widzenia dramat odsłania
prawdę o pochodzeniu człowieka oraz powierzonej jemu misji, połączonej jednak z grzechem, który zbliża nas do Boga i odsyła do Jego
niezgłębionego miłosierdzia. Wspominana już Karoń – Ostrowska,
w swej książce będącej analizą dramatu w oparciu o filozofię dialogu, podkreśla, że: ,,to właśnie idea Bożego Miłosierdzia pojawia się
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jako graniczny moment egzystencjalnego spełnienia dramatu człowieka”. Właśnie ta konstatacja ujawnia jedno z najważniejszych
przesłań utworu – potrzebę obecności w życiu Boga Ojca, pełnię
ufności w Jego Miłosierdzie, które pozwala sprawować ojcowską
misję w rodzinie.
Doskonały klucz interpretacyjny dla egzystencjalnego ujęcia
dramatu stanowi również interpretacja księdza Józefa Tischnera,
wskazującego na zbieżność relacji bohaterów literackich w stosunku
do zależności Trójcy Świętej: ,,Kluczem do zrozumienia misterium
Promieniowanie ojcostwa jest idea twórczej wzajemności osób. Ideę
tę można wysłowić następująco: >> ja, dzięki tobie, staję się sobą, i
ty, dzięki mnie, stajesz się sobą <<. W doświadczeniu twórczej wzajemności jest ukryta głęboko ludzka tajemnica’’. Według Tischnera
dzieło opiera się na myśli świętego Augustyna, zakładającej, że warunkiem pojmowania istoty ludzkiej jest patrzenie na nią poprzez
Boga, by móc zgłębiać tajemnice Boże, należy natomiast obcować z
człowiekiem.
W aspekcie filozoficznym działalność człowieka jako autorytetu
– ojca, męża, czy też każdego innego, zapewnia jednolitość oraz scalenie doświadczeń. Słowo Boże stwarza fundament moralności i normalizacji. Wyznacznikiem dramaturgii staje się jednak właśnie dramat wolnej woli, wyznaczający dwie warstwy znaczeniowe dramatu.
Warstwy znaczeniowe – dosłowność zakorzeniona w Księdze Rodzaju i symbolika tekstu
Na utwór składają się dwie warstwy znaczeniowe – dosłowna
oraz symboliczna. Sama problematyka natomiast skupia się wokół
wspomnianej w poprzednich podrozdziałach kwestii dramatu woli
ludzkiej. Wobec takiego dylematu staje bohater pierwszej części, o
znaczącym imieniu - Adam, wpisujący się w wymiar nieprzenośny. W
tym to przesłaniu tekst traktuje przede wszystkim o autorytecie ojca
sprawowanym przez mężczyznę. Jak słusznie zauważa Komorowska:
Imię bohatera dramatu Wojtyły, jak również jego monolog, otwierający Promieniowanie ojcostwa, wskazuje na pierwsze rozdziały Księgi
Rodzaju i na pierwszego człowieka, z którego historią bohater wciąż się
mierzy i utożsamia. Czuje, że powinien w każdym człowieku ,,od wewnątrz
odnaleźć siebie’’, a mimo to (a może właśnie przez to zagłębianie się w
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imię pierwszego człowieka) doświadcza samotności. Bardziej prawidłowo
trzeba by powiedzieć: zanurza się w tę samotność, sam ją obiera.

Autor zatem odwołuje się do biblijnej postaci Adama, dziejów
stworzenia zawartych w Księdze Rodzaju, stawiając na pewien archetyp - ojca ludzkości. W świat dramatu zostaje wprowadzona refleksja dotycząca odpowiedzialności za drugiego człowieka, budowania relacji i doświadczania pokolenia, które nieustannie próbuje
odnaleźć siebie – „szukając nie od zewnątrz, lecz od wewnątrz”, jak
czytamy w Promieniowaniu. To obrazowanie i samo zagadnienie
dosłowności są związane z fizycznością, rozumieniem ojcostwa
przez pryzmat biologii. Ostateczne oczyszczenie, doświadczenie
przedmiotowości egzystencji, pozwala na odsunięcie w cień sfery
fizycznej. W części drugiej pojawia się motyw źródła, za sprawą
którego bohaterowie doznają przemiany, przechodzą od materii do
przestrzeni metafizycznej:
Mimo że woda w drugiej części Promieniowania ojcostwa nie
otwiera dróg interpretacji ewangelicznej jako woda żywa, jednak
służy odnowieniu życia. Jej świeżość sprawia, że człowiek odradza
się na nowo, a raczej dociera do właściwego poziomu istnienia.
Adam, podobnie jak Krakus, potrzebuje mistycznego doświadczenia,
przemawiającego wprost do duszy, do samego rdzenia jego istnienia
– poza intelektem, który jedynie potęguje samotność, poza uczuciami a nawet wyraźną decyzją – to doświadczenie dopiero otworzy
drogę do podjęcia decyzji.
Rola ojca i jej kształtowanie się wymaga podjęcia wielu trudów oraz działań zmierzających ku pełni dojrzałości. Wojtyła, wychodząc od sytuacji powszedniej, stara się ukazać głębszy wymiar
ojcostwa, stający się nie tylko aktem rozrodczym, ale i wielką misją.
Powołanie do tej służby wiąże się z poświęceniem, wielkodusznością i całkowitą bezinteresownością. Ta wizja niesie za sobą istotne
przesłanie: „Chodzi o to, że ojciec jest dla dziecka odzwierciedleniem Boga”. Sposób obrazowania, interpretacji Bożego działania w
naszym życiu, jest uzależniony od miłości i dojrzałości naszego ojca.
Ostatnie słowa pierwszej części zapraszają nas do odczytania
niedosłownego i wprowadzają w świat dramatu warstwę symboliczną:
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Skojarzenie z ideą Ojca. Między górną granicą wypełnienia
człowieka człowieczeństwem a dolną wyniszczenia
człowieczeństwa w człowieku pozostaje zawsze to jedno:
skojarzenie z ideą Ojca… skojarzenie z ideą Ojca.

Kwestia dojrzewania ojcowskiego autorytetu, daru płynącego
z tego misterium, problematyki człowieczeństwa i jego destrukcji,
stają się źródłem wprowadzającym najważniejszą z idei, czyli właśnie idei Boga Ojca. W części trzeciej czytamy:
Nie odchodź dziecko - ty wieczne dziecko – nigdy nie
odchodź. Jeżeli nawet odchodzisz, pamiętaj, że pozostajesz
we mnie. We mnie zostają wszyscy, którzy odchodzą.
I wszyscy, którzy przychodzą, we mnie mają swoje miejsce –
nie tylko przystanek – miejsce trwałe. Ludzi, których rozproszył
Adam, ja skupiam. Jest we mnie miłość mocniejsza
od samotności. Ta miłość nie jest ze mnie. Chociaż o niej
zamierzam mówić, milczenie więcej tutaj wyraża niż mowa.

Poprzez więź z Bogiem, potrzebę Jego obecności w naszym
życiu, doświadczamy także łaski budowania naszej relacji z drugim
człowiekiem. Podstawą interpretowania znaków otaczającego nas
świata i społeczeństwa jest Biblia, poprzez karty której autor porusza
się tutaj swobodnie, wykorzystując jej konteksty, postacie i znaczenie zarówno dosłowne, jak i symboliczne.
Problematyka samotności i jej wypełnienia
W części pierwszej podejmowana jest także problematyka
samotności. ,,Łatwiej mi czuć się samotnym, niż myśleć o śmierci’’.
Bohater pierwszej części – Adam oscyluje pomiędzy wyborem ojcostwa a samotnością. Nie jest w stanie udźwignąć powierzonego mu
zadania, a sam dar staje się dla niego brzemieniem, bowiem w jego
świadomości - wszelkie istnienie, wszystko co jest zeń związane, nie
należy do niego. Zgodnie z antropologiczną interpretacją Grabowskiego: „Autor patrzy na cały męski ród, który uosabia Adam, i widzi jego podstawowy grzech – odrzucenie ojcostwa. Samotność jest
konsekwencją tej odmowy. Taka niezwykle ogólna i radykalna teza
antropologiczna stoi w centrum dramatu”. Odmowa przyjęcia ojco-
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stwa zostaje utożsamiona z grzechem pierwszego człowieka. Winą
mężczyzny jest odrzucenie ojcostwa. Zło drzemie we wnętrzu człowieka, pozostawiając go w samotności, która poprzedza osiągnięcie
pełnię dojrzałości do sprawowania roli ojca:
W Promieniowaniu ojcostwa Andrzej Jawień opisuje ojcostwo jako
wydarzenie dokonujące się w walce między samotnością a miłością. Odwaga podjęcia wyzwania, zdecydowanie się na ból i ryzyko miłości – rodzą
nowe życie. Ojcostwo jest zatem wyborem miłości przeciwko samotności.
W myśli Wojtyły relację dziecięctwa i ojcostwa poprzedza spotkanie z
kobiecością.

Jak zatem pokonać samotność? Według Agnieszki Komorowskiej:
Aby człowiek (Adam) był zdolny do przezwyciężenia swojej samotności z wyboru, swojego zamknięcia na prawdziwy, duchowy wymiar ojcostwa poprzez poszanowanie na poziomie przyrody, nie musi zapierać się
siebie i swoich wątpliwości w ciemno – raczej zabrać wszystkie wątpliwości
ze sobą i z tą słabością, którą jest dotknięty, wyruszyć ,,pod prąd’’ historii, ku
pre – historyczności człowieczeństwa, opisanej w Księdze Rodzaju, ku pełni
człowieczeństwa.

Bohater dramatu, pokonując drogę pełną zła, niebezpieczeństw – przełamuje ostatecznie samotność, wypełniając ją obecnością drugiej osoby – Moniki. Macierzyństwo stanowi swoiste dopełnienie ojcostwa. Sama trzecia część Promieniowania ojcostwa i
postać Niewiasty – Matki skłaniała do głębszych rozważań. Karoń –
Ostrowska widziała w niej ,,wszystkie sposoby bycia kobietą’’. Jarosław Kupczak stwierdzał, że w tym pojęciu zawarte są wszelkie
,,znaczenia słowa >>Niewiasta<<”. Warta wspomnienia jest także
interpretacja Marii Szamot, zdaniem której ,,Niewiasta” to wymiar
duchowy natury człowieka.
Dla Wojtyły niezwykle istotne było spotkanie z drugim człowiekiem, doświadczenie jego obecności, współodczuwanie i budowanie miłości. Poprzez ofiarę Syna dochodzi do wytyczenia wspólnego mianownika miłości i cierpienia. Ojciec i Syn ogarniają się
tutaj za pośrednictwem słowa ,,moje’’. Syn zawsze wraca do Ojca.
Przychodząc na świat, stara się ukazać Ojca i oddać Jego życie.
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„Powracamy do ojca przez dziecko. Dziecko z kolei przywraca nam
w ojcu oblubieńca”.
Karol Wojtyła opierając się w swoim tekście na dwóch warstwach znaczeniowych, nie tylko podkreślał głębię autorytetu idei
Boga Ojca, ale pokazał także, że często ojcostwo wiąże się z ucieczką, która pozwala jednak na ,,wypełnienie człowieczeństwa w człowieku’’. Podkreśla wielkość mężczyzny, stwarzającego to misterium
nie samodzielnie, bowiem przynoszą je nam w darze dzieci, stanowiące najpiękniejszy dar, dar Boży, przełamujący samotność swoją
obecnością.
Streszczenie
Celem niniejszej pracy jest analiza oraz interpretacja sposobów ukazywania autorytetu ojca w dramacie Karola Wojtyły – Promieniowanie ojcostwa. Pojęcie autorytetu związane jest z każdym
człowiekiem. Doświadczamy go na co dzień – zarówno w życiu
rodzinnym, edukacji, jak i we wszelkich innych wspólnotach, do
których należymy. Wojtyła, stając naprzeciw szerzącemu się zjawisku kryzysu autorytetów, starał się wyeksponować fundamentalne
obowiązki, które winien wypełniać każdy mężczyzna, odwołując się
przy tym do głębszego wymiaru ojcostwa – ezoterycznej idei Boga
Ojca. Tragizm objawia się tutaj w dramacie woli ludzkiej. Z egzystencjalnego punktu widzenia dzieło zmierza ku odsłonięciu prawdy
o pochodzeniu i przeznaczeniu człowieka obarczonego grzechem
pierworodnym – ten to właśnie grzech odsyła do Boga i Jego niezgłębionego Miłosierdzia. Odwoływanie się do biblijnej postaci
Adama – archetypu, ojca ludzkości – wprowadza do dramatu refleksję dotyczącą przyjęcia odpowiedzialności za wydane na świat potomstwo.
Słowa kluczowe: Biblia, Bóg, dramat, ojciec, rodzicielstwo
Summary
The aim of this paper is the analysis and interpretation of the
image of the father in the play Radiation of Fatherhood by Karol
Wojtyla. The notion of authority is present in lives of every human
being. We experience it every day - in families, at universities, and
in any communities we belong to. Wojtyla, in order to respond to a
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disseminating crisis of authority, tried to exhibit fundamental duties
of every man. He refers to a deeper aspect of fatherhood, that is an
esoteric idea of God the Father. The tragedy manifests itself in the
man’s will. From an existential point of view the play heads toward
unravelling the truth about the roots and destiny of the man after the
Original Sin - the same sin that sends human beings back to God and
His immeasurable Mercy. Invoking a biblical figure of Adam - the
archetype, the father of humanity - implements a reflection about
taking responsibility for a man’s offspring in the play.
Keywords: Bible, drama, God, father, parenthood
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7. Tischner J., Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Kraków 1998.
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Justyna Siwiec

Zagadnienie autorytetu w Manuale instructionis novitiorum
Innocentego z Kościana
Wstęp
Manuale instructionis novitiorum Innocentego z Kościana
stanowi dość rzadki zabytek szesnastowiecznego piśmiennictwa
polskich franciszkanów obserwantów, jest bowiem jednym z dwóch
zachowanych do naszych czasów przedtrydenckich podręczników
do kształcenia nowicjuszy bernardyńskich1. Dzieło powstało najprawdopodobniej pomiędzy 1510 a 1517 rokiem, kiedy jego autor –
Innocenty z Kościana przebywał w krakowskim konwencie braci
mniejszych, pełniąc funkcje mistrza nowicjatu2. Podręcznik był zatem tekstem przeznaczonym na użytek wewnątrz klasztorny, a jego
naczelną funkcję stanowiło przygotowanie nowicjuszy do życia wewnątrz wspólnoty zakonnej3. Świadczy o tym tematyka poszczególnych rozdziałów, poświęconych m.in. edukacji nowicjuszy, służbie
przy ołtarzu, Divinum Officium, spoczynkowi nocnemu, zachowaniu
się przy stole, w końcu opiece nad chorymi współbraćmi4. Wstępna
analiza dzieła Innocentego z Kościana wykazała, iż normatywny
opis poszczególnych aspektów funkcjonowania we wspólnocie zakonnej zawarty w Manuale jest (czego należało się spodziewać) w
1

Obok Summula aurea brevissima de profectu novitiorum Jana Szlarka,
por. A. Szulc, Homo religiosus późnego średniowiecza. Bernardyński model dewocji masowej, Poznań 2004, s. 127.
2
Por. K. Kantak, Sylwetki bernardynów poznańskich. Innocenty z Kościana, „Kronika Miasta Poznania” 1929, nr 1, s. 39-51.
3
W. Wydra, Piśmiennictwo bernardyńskie do połowy XVI wieku. Próba
charakterystyki, [w:] tegoż, Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej, Poznań 1992, s. 12.
4
Innocenty z Kościana, Manuale instructionis novitiorum, [w:] Manuale fratrum minorum, Rkp BOZ 555, k. 64r. Dostęp w postaci skanów na
stronie: https://polona.pl/ [11.03.2017]. W transkrypcji cytatów zachowuję
oryginalną pisownię rękopisu, a rozwiązania skrótów umieszczam w nawiasach kwadratowych.
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ogromnym stopniu związany i podporządkowany duchowości franciszkańskiej. Podręcznik można więc z całą pewnością zaliczyć do
tekstów formacyjnych, które, w myśl Leksykonu duchowości katolickiej, należałoby scharakteryzować jako „zmierzające do ukształtowania w drugim człowieku postawy duchowej rozumianej jako
stałe ustosunkowanie się osoby do wartości [będących przedmiotem
formacji – dopisek mój J.S.] obejmujących swoim zakresem jej sferę
poznawczą, emocjonalno-wartościującą i behawioralną”5.
Treść podręcznika świadczy niezbicie, iż Manuale służyć miało takiemu właśnie wieloaspektowemu formowaniu nowicjuszy, w
związku z czym niewątpliwie związane było także z problemem
autorytetu – podstawowego narzędzia władzy stosowanej w imię
konkretnego systemu wartości. Interesującą nas kategorię można w
omawianym tekście rozpatrywać, jak sądzę, na dwóch podstawowych płaszczyznach. Z jednej strony bowiem w wymiarze aksjologicznym zagadnienie autorytatywnej władzy jawi się jako narzędzie
procesu formacyjnego, służące przekazaniu poszczególnych wartości (w tym przypadku – jak wspomnieliśmy wyżej – właściwych
franciszkańskiej szkole duchowości)6.
Z drugiej strony, rozpatrując test podręcznika jako strukturę
retoryczną, auctoritas można traktować także, zgodnie z klasyczną
teorią retoryki, jako rodzaj argumentu posiadającego ogromną siłę
perswazji7. Wydaje się, że w przypadku podręcznika Innocentego z
Kościana owe dwa wymiary autorytetu: aksjologiczny i retoryczny
należy traktować komplementarnie. Autorytet przejawiający się na
różnych poziomach tekstu stanowi zatem podstawowy problem interpretacyjny w Manuale instructionis novitiorum. Jego wyczerpujące omówienie wydaje się nieodzowne dla właściwego zrozumienia
owego rzadkiego świadectwa późnośredniowiecznej pobożności
polskich bernardynów.
5

H. Wejman, Formacja duchowa, [w:] Leksykon duchowości katolickiej
pod red. M. Chmielewskiego, Lublin-Kraków 2002, s. 282.
6
Por. T. Zadykowicz, Autorytet [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, pod red. J. Nagórnego, K. Jeżyny, Radom 2005, s. 74.
7
Por. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze,
przeł. i oprac. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002, s. 260.
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Powyższe tezy postaram się udowodnić analizą konkretnych
fragmentów Manuale. W tym celu skoncentruję się na dwóch wybranych rozdziałach: De mensa oraz De infirmis, które, omawiając
kwestie konwentualnego posiłku oraz opieki nad chorymi współbraćmi, poruszają najbardziej praktyczne, wręcz przyziemne aspekty
funkcjonowania we wspólnocie zakonnej. Jako takie wyjątkowo
dużo uwagi poświęcają cielesności zakonników – szczególnego rodzaju „miejscu” oddziaływania autorytatywnej perswazji. Wybrane
księgi wydają się zatem szczególnie interesująca do badania procesu
formacji zakonnej w jej holistycznym, psychofizycznym wymiarze.
De mensa
Lektura pierwszego z interesujących nas rozdziałów pozwala
wysnuć wniosek, że jedną z naczelnych wartości wyłaniających się z
księgi O stole jest braterska wspólnota (fraternitas). Wiele argumentów w początkowej części rozdziału poświęca Innocenty by podkreślić wagę konwentualnego posiłku oraz ukazać wszelkich negatywne
konsekwencje jego opuszczania. W swoim wywodzie odwołuje się
najczęściej do odpowiednich fragmentów Pisma Świętego, przywołując m.in. cytat z Ewangelii według św. Mateusza: „Ubi enim duo
vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum”8. Słowa
Chrystusa: „Gdziekolwiek dwóch lub trzech gromadzi się w imię
moje, tam Ja jestem” (Mt 18, 20) – wskazują, iż podstawą więzi we
wspólnocie zakonnej ma być według autora obecność Chrystusa.
Wspólnemu posiłkowi powinna zatem towarzyszyć postawa wzajemnej służby, co dotyczy zwłaszcza nowicjuszy. Zgodnie ze słowami Innocentego, nie powinni oni siedzieć bezczynnie, lecz pomagać we wszystkim braciom serwitorom: „Venien[tes] novicii no[n]
sedeant ociosi, sed iuvent disponere me[n]se nec[ess]aria servitorib[us]”9. Bezpośrednio po tym nakazie znów pojawia się odpowied8

Manuale..., k. 65r. Por. Mt 18, 20, cyt. niedokładny: “Ubi enim duo
vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum”. Zarówno ten,
jak i pozostałe cytaty biblijne opracowano za: Biblia Sacra juxta Vulgatam
Clementiam. Plurimis consultis editionibus diligenter praeparata a
Michaele
Tuueedale,
[bw],
Londini
2005,
http://www.wilbourhall.org/pdfs/vulgate.pdf [dostęp: 13.03.2017].
9

Manuale…, k.64r.
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ni cytat z Nowego Testamentu, tym razem fragment z Listu do Galatów (6, 15: „Alter alterius onera portate” – „Jeden drugiemu brzemiona noście”). Warto już w tym miejscu zauważyć, że łączenie
konkretnych wskazówek praktyczno-moralnych popierającym je
passusem biblijnym jest stałą zasadą kompozycyjną Manuale. Na
poziomie retorycznym odwołanie do Pisma Świętego stanowi mocny
perswazyjny argument bazujący na najwyższej, Boskiej auctoritatis10 Biblii jako tekstu natchnionego. Z kolei na poziomie aksjologicznym popieranie nakazów fragmentami Pisma – tak charakterystyczne dla parenetyki chrześcijańskiej – łączy wszystkie, najdrobniejsze nawet aspekty funkcjonowania we wspólnocie zakonnej z ich
eschatologicznym wymiarem. Dla ilustracji tej zasady przytoczyć
można jeszcze jeden fragment:
Primo, ut mox pulsu r[e]ffectorii audito, veniant. Si pulsat[ur] ad
pr[an]dium, q[u]i ch[o]r[u]m audirent dicentem illud: (Johan[nem]) Venite,
prandete. Et illud: Venite, comedite panem meu[m] et bibite vinum, quod
miscui vob[is]. Si vero ad cena[m] pulsat[ur] actipiat q[u]i audiat
ch[o]r[u]m dicente[m] illud: (Apocalyp[sis]) Venite, co[n]g[re]gamini ad
cena[m] magna[m]11.

Cytat powyższy, kompilujący aż trzy urywki z Pisma Świętego, nakazuje nowicjuszom powtarzanie odpowiednich fragmentów
Ewangelii według św. Jana, Księgi Przysłów i Apokalipsy w trakcie
udawania się do refektorium. W ten sposób konwentualny posiłek
staje się niejako prefiguracja apokaliptycznej uczty Baranka, a spotkanie ze wspólnotą ukazane jako obcowanie z samym Chrystusem.
Odwołania do Biblii są więc najmocniejszymi argumentami potwierdzającymi niemal sakralny wymiar spotkania przy zakonnym
stole.
Jednak nie tylko do Pisma Świętego sięga Innocenty w toku
swej dydaktycznej perswazji. By podkreślić znaczenie i rangę mensae, mistrz nowicjatu odwołuje się także do autorytetu Ojców Kościoła. Przywołuje więc słowa św. Augustyna, św. Grzegorza i św.
10

Por. H. Lausberg dz. cyt., s. 260.
Manuale, k. 64r; autor przywołuje: J 21,12; Prz 9,5; Ap 19,9 (niedokładny).
11

210

Jana Chryzostoma. Wszystkie cytaty potwierdzają, że spożywany
razem ze współbraćmi posiłek, połączony z głośną lekturą nabożnego tekstu, jest najlepszym pokarmem zarówno dla ciała, jak i dla
ducha:
„Ni[hi]l sic salute[m], ni[hi]l sic sensuu[m] acumen op[er]atur, nihil
sic egritudine fugat, sic[ut] moderata reffect[i]o”12 – głosi ostatni z nich13.

Przywołane dotychczas argumenty ukazujące eschatologiczny,
moralny, w końcu zaś prozdrowotny wymiar wspólnotowego posiłku zaliczyć można do perswazji pozytywnej bazującej na autorytecie
Pisma i Tradycji. Innocenty posługuje się jednak także argumentami
negatywnymi, powtarzając za konstytucjami łowickimi z 1501 roku,
iż każdy, kto dobrowolnie oddziela się od wspólnoty zakonnej na
czas posiłku popełnia grzech wieszczenia (peccatum ariolandi)14. To
trudno dziś zrozumiałe skojarzenie niezdyscyplinowanego zakonnika z czarownikiem, wieszczkiem (zaczerpnięte z pierwszej Księgi
Królewskiej15) w kontekście biblijnego użycia tego sformułowania
wskazywałoby na postawę pychy i uporu. Potwierdza to inny cytat
biblijny jeszcze mocniej i dosadniej piętnujący odstępców:
I[de]o tali, q[ui] separat se sine c[aus]a a [con]vento dicit
Do[mi]nus: (Osee) Quasi vacca lasciviens declinav[i]t Isr[ae]l […] Dimitte
eum q[uia] sepa[ra]tu[m] e[st] [con]viv[ium] ei[us]16.

12

Manuale..., k. 65r.
Por. Jan Chryzostom, Super Epistolam ad Hebraeos; por. Humbert z
Romans, dz. cyt., LXVI, s. 203.
14
Por. Jan z Komorowa, Kronika Zakonu Braci mniejszych Obserwantów
(1209–1536), przeł. K. Żuchowski, Kalwaria Zebrzydowska 2014, s. 283.
15
Por. „Quoniam quasi peccatum ariolandi est, repugnare: et quasi scelus idololatriæ” (1 Krl 15, 23; Wlg).
16
Manuale..., k. 65v; „Quoniam sicut vacca lasciviens declinavit Israel;
nunc pascet eos Dominus, quasi agnum in latitudine. Particeps idolorum
Ephraim: dimitte eum. Separatum est convivium eorum” (Oz 4, 16–18 Wlg);
por. Humbert z Romans, Expositio Regulae Beati Augustini, [w:] tegoż, Opera
de vita regulari, t. 1, wyd. J. J. Berthier, Torino 1956, LVXI, s. 204.
13
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Dalsze części księgi De mensa poświęca Innocenty ukazaniu
właściwej postawy, jaką w takcie obiadu i kolacji powinien zająć
pobożny zakonnik. Chodzi tu zarówno o konkretne postawy moralne: (wstrzemięźliwość, umiarkowanie, wdzięczność za dary Boże)
jak i właściwe zachowanie się przy stole. Interesujący wydaje mi się
zwłaszcza ten drugi, bardziej prozaiczny, aspekt perswazji Innocentego, ukazujący także behawioralno-cielesny wymiar formacji zakonnej, polegającej na dyscyplinowaniu ciała. Do najważniejszych
zasad posiłku w opisywanej wspólnocie bernardyńskiej należało
więc spożywanie pokarmów w milczeniu (silentium), jej naruszenie
nazywa Innocenty wielkim nadużyciem (magna abusio). Drugim
zwyczajem praktykowanym we wspólnotach bernardyńskich i nakazywanym przez Innocentego było spożywanie posiłku w nakryciu
głowy (capite velato). Owa praktyka o starożytnej jeszcze proweniencji była dla nowicjuszy swoistą próbą posłuszeństwa. Za jej
nieprzestrzeganie przewiduje Innocenty osobliwą karę, mianowicie
założenie garnka na głowę: „Q[ui] hec n[on] fecerit, olla aut
mulc[tr]ali17 caput suum sedens ad me[n]sam teget”18. By zachęcić
kandydatów do przestrzegania tego nakazu posiłkuje się autor autorytatywnym przykładem zaczerpniętym z pism św. Hieronima:
Dicit Hiero[nimus] in „Vitas Pat[rum]” [quod] hec [con]suetudo in
Palestina a[pud] monachis s[er]vata est, ut n[on]n[um]q[am] in capite velato comederent, ne alter alte[rum] eti[am] iuxta se sedente[s] et edente[s]
[…] a[u]spiceret19.

Starożytny zwyczaj był więc praktykowany nie tylko, jako
wyraz pokory i posłuszeństwa, ale także po to, by zakonnicy siedzący obok siebie nie spoglądali na innych. Idzie tutaj zapewne o uniknięcie okazji do osądzania współbraci – grzechu, przed którym św.
Franciszek przestrzegał bezpośrednio w Regule20. Prócz tego Inno17

Mulctrale (łac.) – ‘gliniane naczynie, czara’
Manuale…, k. 67r.
19
Tamże, k. 67r; Chodzi najprawdopodobniej o De viris illustribus św.
Hieronima
20
Por. św. Franciszek z Asyżu, Reguła zatwierdzona, rozdz. III, [w:] tegoż, Pisma, pod red. W. Michalczyka, Kraków 2002, s. 122.
18
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centy zaleca nowicjuszom trzymanie kubka z napojem obiema rękami, co jest zewnętrznym wyrazem wdzięczności za spożywany
posiłek21.
(„Primo […] tenetur olla duab[us] manib[us] […] in signum
g[ra]titudinis de apposite”22). By podkreślić wagę tego gestu Innocenty
porównuje go do zachowania przy ołtarzu „Cum sacerdoti cultu familiare
ad aram ambab[us] manib[us] [com]mitis, agis familia[r]e”23.

Wdzięczność za dary Boże (i zarazem ludzkie – wszak mowa
o zakonie żebrzącym) była wartością wielokrotnie podkreślaną przez
Innocentego w księdze O stole, co wprost nawiązuje do jednego z
istotniejszych elementów franciszkanizmu, jakim jest radość w ubóstwie (gaudium paupertatis)24.
Ustalony i promowany przez mistrza nowicjatu system gestów
kodyfikujących posiłek zakonny jest znakiem afirmacji i podporządkowania życia nowicjusza wartościom właściwym duchowości franciszkańskiej. Sfera behawioralna staje się tu więc zewnętrznym wyrazem podporządkowania się braci autorytetowi formacji zakonnej, a
samo ciało znakiem, manifestującym wdrożone przez nią wartości.
Jest to, charakterystyczny dla średniowiecznej wizji świata, model,
w którym: Ciało jest narzędziem duszy, gest – wyrazem myśli i odczuć. Najwyższa doskonałość polegałaby na tym, żeby ciało pozwalało niby czysty kryształ przeświecać duszy i żeby nadto każdy jego
gest, całe działanie było przeniknięte duchem25.
De infirmis
Interesujący nas problem autorytatywnej perswazji mistrza
nowicjatu warto omówić także w kontekście, zaproponowanej we
21

Pouczenie pojawia się także w Regula Novitiorum św. Bonawentury
(dz. cyt., V, 2).
22
Manuale…, k. 82v.
23
Tamże, k. 82v.
24
P. Anzulewicz, Duchowość franciszkańska, [w:] Duchowość zakonna.
Zakony w Polsce, pod red. J. Kłoczowskiego, Kraków 1994, s. 70.
25

J. Le Goff, N. Truong, Historia ciała w średniowieczu, przeł. I. Kania, Warszawa 2006, s. 124.
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wstępie, drugiej księgi Manuale – De infirmis. W rozdziale O braci
niemocnej26 porusza Innocenty kwestie związane z chorobami oraz
opieką nad niedomagającymi współbraćmi. Zagadnieniom tym poświęcony jest osobny obszerny rozdział, ponieważ miłosierna służba
wobec chorych i ubogich była jednym z podstawowych postulatów
duchowości św. Franciszka27.
I niech jeden drugiemu z zaufaniem wyjawia swoje potrzeby,
jeśli bowiem matka karmi i kocha syna swego (1 Tes 2,7) cielesnego, o ileż troskliwiej powinien każdy kochać i karmić swojego brata
duchowego! A jeśli który z nich zachoruje, inni bracia powinni tak
mu usługiwać, jakby pragnęli, aby im służono (por. Mt 7,2)28
– nakazywał święty bezpośrednio w Regule zatwierdzonej.
Wywód Innocentego z Kościana na temat infirmerii jest głęboko
zakorzeniony w pierwotnym ideale franciszkańskim. Świadczy o
tym analiza „pryncypiów”, czyli podstawowych argumentów, które
przytacza autor by dowieść, że, będąc pobożnym bratem mniejszym,
należy chętnie służyć chorym. Pierwszym, a więc i szczególnie wyróżnionym jest przykład samego Założyciela:
Primo r[ati]on[em] instruct[i]onis clarioris B[ea]t[us] Francisc[us]
hoc exe[m]plum suis r[e]liquit fr[atr]ibus, qui eti[am] in principio ordinis
voluit fr[atr]es suos servire inf[ir]mis29.

Co ciekawe dopiero w dalszej kolejności odwołuje się autor
do egzemplum Chrystusa: „Ip[s]e se tam benignum sepe exhibuit
inffirmis eos visitando, dulcit[er] allogquendo, frequent[er] sanando”30. Takie odwrócenie kolejności: najpierw autorytet św. Franciszka, w dalszej kolejności przykład Chrystusa wynika najprawdopodobniej stąd, że miłosierna opieka nad chorymi jest prezentowana
nowicjuszom przede wszystkim jako sposób realizacji charyzmatu
zakonnego. Sprawa okazuje się dla Innocentego na tyle ważna, iż nie
26

Określenie z siedemnastowiecznej polskojęzycznej parafrazy Manuale, bez karty tytułowej, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps 3660.
27
P. Anzulewicz, dz. cyt., s.70.
28
Św. Franciszek, Reguła zatwierdzona, dz. cyt., ., s. 125.
29
Manuale, k. 106r.
30
Tamże, k. 106v; por. Humbertus de Romanis, dz. cyt., LXVII, s. 206.
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waha się on, w tekście przeznaczonym – raz jeszcze podkreślmy –
dla nowicjuszy, napiętnować przełożonych, którzy surowo obchodzą
się z cierpiącymi współbraćmi: „Sunt e[ni]m quidam p[re]lati, qui
sub pretextu religionis exercent quasda[m] austeritates c[ir]ca infirmos in cibis et silenciis”31. Wartość miłosierdzia okazuje się zatem
znacznie istotniejsza od autorytetu władzy zakonnej, co znów tłumaczyć wypada zbieżnością wywodu Innocentego z pierwotnym ideałem franciszkańskim. Święty z Asyżu wprowadził bowiem do swego zakonu zasadę równości, co wyrażało się m. in. w stosowanej
przez Franciszka nomenklaturze. Przełożonych wyższych: generałów i prowincjałów nazywał ministri – sługami, co dobitnie świadczy, iż postawa służby, solidarności i miłosierdzia obwiązywać miała wszystkich bez wyjątku32. Rozważania Innocentego dotyczące
surowych i nieczułych wobec chorych przełożonych nie pozostawiają żadnych wątpliwości, iż poświęca autorytet władzy w celu napiętnowania tego zjawiska, które wprost nazywa okrucieństwem (crudelitas). Odwołując się do Pisma świętego, przytacza cytat jednoznaczny w swojej wymowie:
Ve vob[is] sc[r]ibe et pharisei qui decimate me[n]tam et anetum et
r[e]linquite que g[ra]viora sunt legis, iudiciu[m] et mi[sericord]iam”33.

Innocenty zdaje się także racjonalizować powody, dla których,
praelati obchodzą się w sposób surowy z cierpiącymi współbraćmi.
Jak poucza, przełożeni chcą w ten sposób ćwiczyć chorych w ich w
pobożności („Sub p[re]textu e[ni]m religionis hartant dure infirmos”34). Są to jednak zachowania wynikające z niewłaściwego rozumienia tej wartości. Autor Manuale, wyraźnie podążając tu za
wskazówkami św. Franciszka, podkreśla, iż prawdziwie religijną
postawą jest właśnie służba bezbronnym „Religio mu[n]da et
im[m]aculata ap[u]d Deum […] hec est: «visitare pupillos et viduas
31

Manuale…, k.102v.
P. Anzulewicz, dz. cyt., s. 74.
33
Manuale…, k.102v; por. „Væ vobis scribæ et pharisæi hypocritæ, qui
decimatis mentham, et anethum, et cyminum, et reliquistis quæ graviora
sunt legis, judicium, et misericordiam, et ftegoż” (Mt 23, 23 Wlg).
34
Manuale..., k. 103r; Humbert z Romans, dz. cyt.,LXXIV, s. 219.
32
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in t[ri]bulationib[us] eorum»”35. Dlatego też jednoznacznie i surowo
piętnuje przełożonych, poświęcając autorytet władzy zakonnej w
imię pokreślenia wartości miłosierdzia.
Kwestia infirmerii wymagała jak się okazuje, poruszenia innego jeszcze aspektu pobożności zakonnej. Druga część omawianego rozdziału poświęcona jest bowiem kwestii chorych braci, którzy z
chęci dobrowolnego umartwienia odmawiali przyjmowania lekarstw. Powrócił tu więc dylemat, przed którym stawał sam Założyciel zakonu. Święty Franciszek, cierpiący na schorzenia oczu i układu trawiennego, wyznawał początkowo zasadę, iż w chorobie należy
się poświęcić jedynemu prawdziwemu lekarzowi, jakim był dla niego Chrystus. Ustąpił jednak po pewnym czasie naleganiom brata
Eliasza, który prosił go o poddanie się opiece lekarzy papieskich.
Wskazówką stał się dla Franciszka fragment księgi Mądrość Syracha: „Pan stworzył z ziemi lekarstwa, a człowiek mądry nie będzie
nimi gardził (38, 4)”36. Pouczenia Innocentego są wyraźnie oparte na
tym właśnie toku rozumowania. Mistrz nowicjatu stwierdza jednoznacznie, iż skoro medycyna powstała z rozkazu i woli Stwórcy nie
należy się jej sprzeciwiać, gdyż będzie to opór wobec samego Boga
(„Ars medicine […] ordinanta est a Deo”, ergo qui huic r[e]sistit,
ordinacio in Dei r[e]sistit”37). Potwierdzeniu tej zasady służy, jak w
przypadku każdej ważniejszej wskazówki moralnej, argument bazujący na autorytecie Pisma. Tym razem jednak nie jest to dosłowne
przytoczenie passusu biblijnego, a peryfrastyczna uwaga nawiązująca do polecenia jakie św. Paweł skierował do Tymoteusza: „Nonne
esset p[re]cepit apostolus Thimoteo, ut modico uteret[ur] vino,
propt[er] frequen[tes] infirmitates?”38. Kolejnym argumentem jest
wymowne egzemplum św. Dominika, którego biskup Diego zmusił
do picia wina w celach leczniczych39. Odwołanie się do w tym miej35

Tamże, k. 103r; por. „Religio munda et immaculata apud Deum et
Patrem, hæc est: visitare pupillos et viduas in tribulatione eorum, et
immaculatum se custodire ab hoc sæculo” (Jk 1, 27 Wlg); por. Humbert z
Romans, dz. cyt., LXXIV, s. 219.
36
J. Le Goff, N. Truong, dz. cyt., s. 95.
37
Tamże, k. 104v; por. Humbert z Romans, dz. cyt., .,LXIX, s. 209.
38
Tamże, k. 104v; por. Humbert z Romans, dz. cyt., .,LXIX, s. 209.
39
Tamże, k. 104v.
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scu do przykładu założyciela zakonu dominikanów, zamiast do św.
Franciszka (który, jak wspomnieliśmy wyżej doświadczył podobnych nalegań brata Eliasza) może wydawać się nieco zagadkowe. Na
odpowiedź naprowadza nas jednak analiza filologiczna, która jasno
wykazuje, iż omawiane fragmenty De infirmis oparł Innocenty z
Kościana na innym tekście formacyjnym: Expositio Regulae Beati
Augiustini dominikanina bł. Humberta z Romans, na którym w
ogromnej mierze bazuje autor Manuale40. Postawa dobrowolnego
wyniszczania ciała poprzez odmowę leczenia spotyka się jednak u
Innocentego z surowszą niż w Regulae oceną. Duchowość franciszkańska przedkładająca posłuszeństwo nad ascezą nakazywała bowiem pewien rodzaj szacunku dla potrzeb „brata ciała”. Św. Franciszek polecał swoim duchowym synom skromność i umiar w praktykowaniu umartwień41. Innocenty choć nie odwołuje się wprost do
autorytetu Założyciela (co znów tłumaczyć można zależnością od
Regulae Beati Augustini) przytacza argumenty, które bezpośrednio
nawiązują do franciszkańskiego ideału minoritatis. Zaczyna więc od
uwagi, że zakonnik, który wstępując do zakonu, zrzekł się własnej
woli, wobec czego nie powinien jej „karmić”, będąc członkiem
wspólnoty („Non est religios[us], q[ui] proprie renunciavit volu[n]tati in ea nutriatur, quia ex hoc solent confundi religio”)42. Dalszy wywód znów potwierdza schemat bazujący na autorytecie Pisma
i Tradycji. Pojawia się więc w pierwszej kolejności werset z Księgi
Przysłów: „Puer q[ui] dimittit[ur] volu[n]tati sue co[n]fundit
m[at]rem sua[m]”43. Dalej zaś następuje wymowny w tym kontek40

Więcej na temat zależności księgi De infirmis od dzieła Humberta [w:] J.
Kruk-Siwiec, Pobożność Bernardyńska w świetle rozdziałów De mensa oraz
De infirmis z dzieła Manuale instructionis novitiorum Innocentego z Kościana;
tekst ukaże się w serii KULTURA PIERWSZEJ RZECZPOSPOLITEJ W
DIALOGU Z EUROPĄ. HERMENEUTYKA WARTOŚCI, Tom V. Dziedzictwo chrześcijaństwa średniowiecznego wobec wyzwań XV-XVI wieku. Franciszkanie, dominikanie i paulini między teologią a duszpasterstwem ludowym
(pod red. W. Waleckiego) tom złożony do druku.
41
P. Anzulewicz, dz. cyt., s. 70.
42
Manuale..., k. 105r.
43
Tamże, k. 105r; por. „Puer autem qui dimittitur voluntati suæ
confundit matrem suam” (Prz 29, 15b; Wlg).
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ście cytat ze św. Hieronima: „De rapina holocuastum offert q[ui] vel
ciborum m[u]lta egestate v[e]l som[ni] penu[r]ia corp[us]
i[m]moderate affligit”44. Wychodząc zatem od nazywania zakonników-ascetów mężami świętymi (viri sancti – za bł. Humbertem )
stopniowo przechodzi do jednoznacznego napiętnowania nieposłuszeństwa, nawet takiego, które jest motywowane pragnieniem świętości. Nadmierna asceza, przejawiająca się ignorowaniem przełożonych jest związana – jak stwierdza Innocenty – z pychą, która rodzi
się z nieposłuszeństwa („Tercio, r[ati]on[em] sup[er]bie que solet
oriri ex his”). Cały powyższy wywód, który nieco anachronicznie
nazwać by można „obroną medycyny” zaświadcza już o nowym
franciszkańskim z ducha stosunku do ciała, które jest co prawda
nadal narzędziem do osiągania wartości duchowych, jednak niekoniecznie na drodze cierpień i udręki45.
Podsumowanie
Analiza dwóch rozdziałów z Manuale instructionis novitiorum
wykazuje, iż jego autor Innocenty z Kościana posługuje się kategorią autorytetu jako jednym z głównych narzędzi formacyjnej perswazji. Funkcjonowanie omawianej kategorii jest, jak wspomnieliśmy na wstępie, niejako dwupoziomowe. Innocenty z Kościana posiłkuje się władzą auctoritatis na płaszczyźnie retorycznej, najczęściej łącząc konkretną wskazówkę moralną z popierającym ją cytatem biblijnym. Innymi częstymi zabiegami wykorzystującymi mechanizmy autorytetu są nawiązania do pism Ojców Kościoła oraz
wplatanie w tok wywodu plastycznych egzemplów (najczęściej z
życia świętych) służące ilustracji konkretnego nakazu, a w konsekwencji poruszeniu (movere) woli odbiorcy. Całe retorycznie skonstruowane dowodzenie służy tu formacyjnej perswazji, to znaczy
przekonaniu słuchacza – nowicjusza do przyjęcia konkretnego systemu wartości i holistycznego podporządkowania mu egzystencji.
Najbardziej widocznym znakiem pomyślnego przebiegu takiego
procesu jest dyscyplina zakonna, w której nawet drobne gesty ciała,
44

Manuale..., k. 105r; por. Hieronymus, Commentarii in Isaiam, lib. 16,
cap. 58, par. 6.
45
J. Le Goff, N. Truong, dz. cyt., s. 95.
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podporządkowanego zwyczajowym zasadom, odsyłają do konkretnego, usankcjonowanego przez tradycję porządku wartości.
Autorytet jest więc niewątpliwie w Manuale narzędziem władzy, nie jest to jednak władza zupełnie arbitralna i autoteliczna, lecz
władza dyscyplinująca podmiot wraz z jego somatycznością w imię
konkretnego ideału. W przypadku Innocentego jest to oczywiście
ideał franciszkański, o czym świadczą wartości wysuwające się na
pierwszy plan w toku jego dydaktycznej perswazji. Są to, jak wspomnieliśmy przy okazji analizy konkretnych fragmentów, przede
wszystkim braterstwo (fratenitas), pokora (minoritas), radość w
ubóstwie (gaudium paupertatis), a przede wszystkim miłosierdzie
wobec chorych (misericordia). Mistrz nowicjatu, jakkolwiek surowy
wobec swoich wychowanków, nie waha się poświęcić autorytetu
władz zakonnych, jeśli zmusza go do tego obrona konkretnych wartości. Świadczy o tym jednoznaczne potępienie przełożonych, którzy
w sposób niedostatecznie troskliwy obchodzą się z chorymi braćmi.
Pozwala nam to wysnuć wniosek, iż autorytet w Manuale instructionis novitiorum jakkolwiek stanowi podstawowy „budulec” formacyjnej perswazji Innocentego, pełni w promowaniu franciszkańskiego ideału życia funkcję drugorzędną i niejako pomocniczą.
Abstrakt:
Artykuł stanowi próbę wyczerpującego omówienia problemu
autorytetu w kontekście szesnastowiecznego dzieła Manuale instructionis novitiorum autorstwa bernardyna Innocentego z Kościana. Ten
rzadki zabytek piśmiennictwa zakonnego jest jednym z dwóch zachowanych w Polsce przedtrydenckich podręczników do kształcenia
nowicjuszy bernardyńskich. Autorytet jest w nim rozumiany zarówno jako jedna z wartości przekazywanych młodym zakonnikom, jak
i podstawowy element retorycznej struktury podręcznika, stanowi
zatem klucz do zrozumienia tego dzieła. Artykuł, będący studium
przypadku, skupia się na szczegółowym omówieniu dwóch ksiąg
Manuale poświęconych posiłkowi w zakonie (De mensa) oraz opiece nad chorymi współbraćmi (De infirmis).
Słowa klucze: Autorytet, podręcznik do kształcenia nowicjuszy, formacja, perswazja
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Summary:
The article is an attempt to a comprehensive discuss the issue
of authority in the context of the sixteenth-century work Manuale
instructionis novitiorum by Innocenty from Kościan. This rare
monument of religious literature is one of two preserved in Poland
late medieval textbooks for training Bernardine novices. Therefore
the authority is in it understood both as one of the values to young
monks and a basic element of the rhetorical structure of the manual.
The article is a case study which focuses on two parts from
Manuale: chapter De mensa about common meal and chapter De
infirmis devoted to the care of the sick monks.
Keywords: Authority, novices training manual, formation,
persuasion
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Aneta Teichman

Fryderyk Chopin - artystyczny autorytet Jana Ekiera
Problematyka związana z funkcjonowaniem i rolą autorytetu
we współczesnym społeczeństwie pojawia się w publikacjach naukowych ostatnich lat dość często1. Proces zanikania klasycznych
autorytetów wymaga bowiem podjęcia konkretnych działań mających na celu odkrycie jego przyczyn i podanie sposobów na jego
zahamowanie. Degradacja wzorów osobowych jest również zjawiskiem niepokojącym i szkodliwym społecznie. W dyskursie naukowym temat ten analizowany jest z różnych perspektyw. Towarzyszą
temu pytania np. o to, czy we współczesnych realiach klasyczne
autorytety mają jeszcze szansę funkcjonowania i co jest faktyczną
przyczyną ich zanikania. Iwona Wagner poddała pod refleksję myśl,
że być może nie mamy do czynienia wyłącznie z kryzysem autorytetów, w tym sensie, że brakuje osób, które godne by były zaufania
podziwu i naśladowania, lecz raczej ze społecznym brakiem zaufania do osób, które mogły by tę rolę pełnić2. Niedostatek moralnie
niezawodnych wzorów osobowych i nieufność wynikająca ze złych
doświadczeń względem tych, którzy nie sprostali postawionemu im
zadaniu, nie sprzyja budowaniu dobrych stosunków społecznych.
Nieufność i nieustanna podejrzliwość to czynniki, które degradują
relacje międzyludzkie a negatywne skutki przemian społecznych są
obecnie silnie odczuwalne. Taki stan rzeczy rodzi potrzebę przywró-

1

Np.: J. Goćkowski, Autorytety świata uczonych. PIW, Warszawa 1984;
I. Jazukiewicz, Autorytet nauczyciela. „Impuls”, Kraków 1999; A. Mikołejko, Poza autorytetem. Społeczeństwo polskie w sytuacji anomii. UW, Warszawa 1991; K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartości. GWP, Gdańsk 1998;
W. Stróżewski, W kręgu wartości. Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1992; L.
Witkowski, Historie autorytetu wobec kultury i edukacji. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
2
I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów. Pedagogicznospołeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym
się społeczeństwie. Oficyna wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 8.
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cenia klasycznego systemu wartości oraz ładu i zaufania w relacjach
międzyludzkich a także wskazania moralnych autorytetów.
W odnowieniu dawnych wartości i norm moralnych pomocne
będą w szczególności osoby znaczące. Ich wiarygodność, czystość
moralna, wysokie wykształcenie intelektualne i niepodważalne
kompetencje oraz czynny udział w życiu społecznym stanowią zachętę do budowania nowej tożsamości.
O potrzebie istnienia wzoru osobowego mówi się także w
kontekście edukacji. Trudno byłoby bowiem dobrze ukształtować
osobowość człowieka bez wskazania wzorów osobowych. Żywy
przykład nienagannej realizacji klasycznych norm etycznych jest
ważnym punktem odniesienia dla młodego człowieka. Współczesna
edukacja przypomina więc pedagogom i rodzicom o obowiązku
nauczania własnym przykładem a także brania pełnej odpowiedzialność za swoje postępowanie. Świat dorosłych to przyszły świat młodych. Dzięki wnikliwej obserwacji zauważają oni dylematy dorosłych, ich zagubienie we współczesnych realiach, trudności w dokonywaniu wyborów, brak konsekwencji, ale ponieważ nie zawsze
potrafią trafnie wartościować wzorują się na ich postępowaniu wcielając w czyn nie wszystko to, co godne jest naśladowania. Edukacja
powinna więc postawić sobie jeszcze jeden cel wpojenia uniwersalnych wartości i umiejętności dokonywania trafnych wyborów. Znaczenie autorytetów nie przedawniło się, przeciwnie w czasach przesilenia są one wyczekiwane, ich istnienie jest bowiem szansą na
ukształtowanie tożsamości nowych pokoleń, które wykształcone
intelektualnie i moralnie będą mogły mądrze i odpowiedzialnie
kształtować przyszłą rzeczywistość świata.
Nie sposób przecenić roli wzoru osobowego w życiu dzieci i
młodzieży, ale przecież potrzeba posiadania punktu odniesienia nie
znika wraz z osiągnięciem wieku dorosłości. Nawet dojrzali już ludzie, z ukształtowanym charakterem i światopoglądem cenią tych,
którzy zaszli dalej niż oni sami, są więc uosobieniem ich własnych
dążeń, inspiracją, zachętą do rozwoju, natchnieniem. Z jednej strony
zaznacza się potrzeba wzoru moralnego, a z drugiej autorytetu specjalistycznego, czyli osoby, która dzięki ponadprzeciętnym uzdolnieniom i nabytym kompetencjom osiągnęła status autorytetu w
jakiejś dziedzinie.
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Celem niniejszej pracy jest skoncentrować się na dziedzinie
sztuki muzycznej. Rozważania dotyczą najwybitniejszego polskiego
kompozytora Fryderyka Chopina, który stał się dla Jana Ekiera wzorem twórcy doskonałego. W świecie artystycznym inspiracja ceniona jest wysoko, dzięki niej bowiem powstają nowe dzieła, twórcy
podejmują trud rozwijania własnego warsztatu, doskonalą styl, pogłębiają język wypowiedzi artystycznej. Interesują się pracami swoich poprzedników i konkurentów, co wzmaga ich ambicję i skłania
do wysiłku twórczego. Często dokonania poprzedników pozwalają
odnaleźć właściwy kierunek rozwoju, odnaleźć swoje miejsce, są
natchnieniem i przykładem. Szczęśliwy jest ten, kto ma swój autorytet uosabiający marzenia, doskonałość postawy twórczej, mistrzostwo warsztatu. Nie chodzi o epigonizm, lecz o inspirację, wyzwolenie energii do dalszej pracy. Dla Jana Ekiera największym autorytetem artystycznym3 był Fryderyk Chopin. Ekier należy do grona najwybitniejszych polskich artystów XX i początku XXI wieku. Dzięki
swoim osiągnięciom zapisał się na trwałe w dziejach polskiej kultury
muzycznej i światowej chopinistyki. Podjęcie więc próby zastanowienia się nad tym, w jaki sposób dzieło Fryderyka Chopina wywarło wpływ na postawę artystyczną Ekiera jest ważne i potrzebne.
Na podstawie biografii artysty można postawić tezę, że muzyka Fryderyka Chopina głęboko go poruszyła. Ten moment, kiedy
odczuł szczególną jej bliskość (albo też wiele takich momentów)
miał miejsce między 26 a 36 rokiem życia artysty. W 1949 roku, w
wieku 36 lat w swoim pierwszym powojennym artykule Ekier napisał: „Dziwną jest rzeczą, że człowiek, którego się nie znało, który
żył w innej epoce i środowisku, który pozostawił nam tylko paręset
stron wypełnionych znakami nutowymi, może tak silnie zaważyć na
3

Należy wspomnieć, że Jan Ekier miał szczęście od samego początku
swojej kariery artystycznej znajdować się w otoczeniu wybitnych artystów.
Niezwykle cenił swoich nauczycieli Olgę Stolfową, o. Bernardino Rizziego, Zdzisława Jachimeckiego, Zbigniewa Drzewieckiego, Kazimierza Sikorskiego. Wielki szacunek żywił dla Tadeusza Wrońskiego, z którym
połączyła go przyjaźń i praca nad zagadnieniami pedagogiki muzycznej.
Fryderyk Chopin stał się jednak dla niego uosobieniem wszystkich tych
wartości, które uważał Ekier za najważniejsze. W jego oczach Chopin był
nie tylko genialnym kompozytorem, ale i wzorem moralnym.

224

życiu innego człowieka, żyjącego w innym czasie i zupełnie innych
warunkach […] Chopin działa wszechstronnie swoją osobowością
na całą moją naturę”4.
Fascynacja dziełem Fryderyka Chopina jednoznacznie ukierunkowała zainteresowania i dążenia artystyczne Ekiera. Chopin stał
się dla niego uosobieniem najwyższych wartości. Ku tym wyżynom
zdecydował się podążać.
Ekier już w pierwszych latach powojennych zaczął specjalizować się w wykonawstwie dzieł Chopina. Zrozumiał, że ma do
tego predyspozycje, co potwierdził uzyskany przez niego tytuł laureata III Konkursu Chopinowskiego i pozytywne opinie krytyków
muzycznych przysłuchujących się jego występom konkursowym.
Zaczął więc systematycznie poszerzać swój repertuar i prezentować
swe interpretacje na koncertach poświęconych Chopinowi. Trzeba
podkreślić, że atmosfera powojenna sprzyjała chopinistycznej karierze Ekiera, ponieważ dzieła kompozytora zostały w Polsce odkryte
na nowo i także w pewnym sensie dopiero wtedy naprawdę docenione. Jerzy Żurawlew, inicjator Konkursów Chopinowskich, uważał, że II wojna światowa przyczyniła się do nobilitacji twórczości
kompozytora, która we wcześniejszym okresie zaczęła być spychana
na margines. Niektórzy nawet posuwali się do tego, by wycofać ją z
programów szkolnych5. Los pozwolił, by muzyka Chopina ukazała
swą wartość jako dzieła nieprzemijalnego i niezniszczalnego. Ekier
4

J. Ekier, Czym jest dla mnie Chopin? „Ruch Muzyczny” 1949 nr 5/6, s. 7.
Zaobserwowane przez siebie zjawisko marginalizowania twórczości
Chopina Jerzy Żurawlew opisał w tych słowach: „Po pierwszej wojnie
światowej […] kult Chopina jak gdyby przygasł. Na estrady wkroczyła
muzyka z wielkiego świata. O Chopinie zaczęło się mówić, że jest za mało
nowoczesny, przesubtelniony, a niektórzy posuwali się nawet dalej – że nie
jest wskazane umieszczanie go w programach szkolnych [...]. Zacząłem
zastanawiać się, jak temu przeciwdziałać, co zrobić, aby zainteresować
społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież, Chopinem”. Za: J. Żurawlew, A więc
konkurs. Wspomnienia twórcy Międzynarodowych Konkursów Chopinowskich. TiFC, Warszawa 1995, s. 9–10. O tym zjawisku pisał także Mieczysław Tomaszewski. Por. M. Tomaszewski, Wstęp – Chopin w oczach naśladowców, następców i kontynuatorów. [w:] Kompozytorzy polscy o Chopinie. PWM, Kraków 1964, s. 41.
5
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brał udział w koncertach organizowanych dla uczczenia kolejnej
rocznicy urodzin lub śmierci kompozytora. Występował w salach
filharmonicznych w Polsce, wyjeżdżał na liczne tournée zagraniczne. Często gościł także w dworku Chopinów w Żelazowej Woli,
gdzie bardzo lubił występować. Atmosfera domu kompozytora,
piękny park, szum rzeki Utraty i wnętrze pokoju, w którym kiedyś
przebywała szczęśliwa rodzina, dawały mu inspirację do wydobywania z dzieł Chopina najsubtelniejszych odcieni, kolorytu zawartych w nich uczuć, głębi dynamiki i wyrazu. Podczas jednego z recitali Ekiera wśród słuchaczy był obecny Jean Cocteau. Po zakończonym występie w programie koncertowym wpisał te słowa: „Janowi
Ekierowi z moją bardzo głęboką wdzięcznością. Jest Pan prawdziwym medium, a ja usłyszałem Chopina, który powrócił do życia”6.
Ekier od samego początku swojej powojennej kariery pianistycznej
miał wyraźnie sformułowany cel. Świadomie kształtował swój styl
gry, który odznaczał się skromnością, prostotą, głębią wyrazu, wiernością tekstowi muzycznemu. Był zdecydowanym przeciwnikiem
popisowości, pustej wirtuozerii, efekciarstwa, błyskotliwej, lecz
pozbawionej głębszych wartości gry. Jako artysta pragnął ukazać w
grze swoją osobowość, chciał, by w wykonywanych przez niego
utworach był on sam. Lecz tu pojawił się dylemat: kto jest ważniejszy twórca czy odtwórca? Po głębszym namyśle doszedł do wniosku, że jeśli wykonawca patrzy na utwór wyłącznie z własnej perspektywy i traktuje go jako inspirację dla popisu wyobraźni, nie
traktuje tekstu jako gotowe dzieło, tylko pewną propozycję o nieostrych kształtach, w którą trzeba dopiero siłą własnego talentu odtwórczego tchnąć życie, niszczy wizję twórcy – Ojca dzieła. Ekier,
który podziwiał subtelność, wrażliwość, elegancję, takt, mądrość,
głębię Chopina i dążenie do doskonałości, z którego był znany, nie
mógł znieść myśli, by jego wola mogła zostać nieposzanowana.
Uważał, że tekstu muzycznego dzieł Chopina nie powinno się interpretować dowolnie, lecz według wskazówek kompozytora. Gdy
zastanawiał się jaka rola przypada w udziale odtwórcy i czy takie
podejście pozbawia go możliwości wyrażenia własnych uczuć,
uznał, że siłą swego talentu powinien wniknąć w nuty i zrozumieć
6
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twórcę, poznać jego uczucia, wyobrazić sobie stan jego ducha, jego
pragnienia, zagłębić się w jego świat i go pokazać. Zadanie to trudne, ale warte każdego wysiłku. Wykonawca powinien być „przewodnikiem”, powinien poprowadzić słuchaczy do Chopina, nie do
siebie. Tak myślał Jan Ekier i tak sformułowaną wizję odtwórstwa
muzycznego realizował w praktyce. Uważał, że w ten sposób okazuje szacunek należny geniuszowi, który nigdy nie zboczył z drogi ku
doskonałości i nie zaprzestał stawiania sobie najwyższych wymagań.
W literaturze zachował się obszerny opis mąk twórczych jakich Chopin doznawał pracując nad nowym dziełem. George Sand
tak zapamiętała Chopina przy pracy: „Twórczość jego była cudowna, spontaniczna. Znajdował ją nie szukając i nie przewidując zawczasu. Twórcze natchnienie nawiedzało go, gdy siedział przy fortepianie, nieoczekiwane, doskonałe, wzniosłe, lub brzmiało już muzyką w jego głowie podczas jakiegoś spaceru, a wtedy śpieszno mu
było usłyszeć swą myśl wyrażoną przez instrument. Ale wówczas
rozpoczynał się najboleśniejszy trud, przy jakim kiedykolwiek asystowałam. Nieustanne pasmo wysiłków, wahań, odruchów zniecierpliwienia, po to, by uchwycić niektóre szczegóły tematu swojej muzycznej idei. Chcąc ją zapisać, za bardzo analizował to, co stworzył
jednym porywem myśli, a żal, że nie jest ona, jego zdaniem, wystarczająco jasna, wtrącał go w rozpacz. Całymi dniami zamykał się w
swoim pokoju, spacerował po nim, płakał, łamał pióra, powtarzał i
zmieniał setki razy jeden takt, tyleż razy zapisywał go i wymazywał,
a nazajutrz zaczynał wszystko od nowa, z drobiazgowym, beznadziejnym uporem”7. Poczucie odpowiedzialności za twórczość, wiara w swój talent oraz bezkompromisowość w kwestiach sztuki wiodły Chopina ku wyżynom artyzmu. Cechy te widoczne były zarówno w jego kompozycjach, jak i grze. Ekier uważał, że szczególnie
Cyprian Norwid wnikliwie i trafnie pisał o Chopinie. Podkreślił, że
„Niezwykłej wrażliwości słuchacza dowodzi Norwid, gdy zwięźle
określa artyzm gry Chopina: ›A w tym, coś grał: taka była prostota

7

G. Sand, Dzieje mojego życia. Tłum. M. Dramińska-Joczowa. PIW,
Warszawa 1968, s. 349, 350.
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Doskonałości Peryklejskiej‹”8. Uważał ponadto, że „Nigdy dosyć
zbliżania się do muzyki Chopina przez poezję Norwida, w której
umiał, jak to sam określił (choć nie z myślą o sobie samym) - ›odpowiednie dać rzeczy - słowo‹”9.
Ekier pogłębiał swoje studia nad Chopinem rozczytując się w
biografiach, pracach naukowych, listach kompozytora i jego przyjaciół, oglądając pamiątki po nim i przede wszystkim analizując jego
rękopisy. Widział w nich ślady niezdecydowania, poprawki, uzupełnienia, skróty, próby jak najszybszego zanotowania myśli muzycznej
na pięciolinii. Rozumiał jego potrzebę dążenia do ideału i uważał, że
należy to bezwzględnie szanować. Muzyka Chopina powinna rozbrzmiewać własnym pięknem, być przekazywana w czystej postaci
tak, by mogła zachwycać współczesnych słuchaczy w równym stopniu, jak porywała współczesnych Chopinowi. Po koncercie Chopina
w 1843 roku Bohdan Zaleski napisał w swym dzienniku: „Niepodobna wypowiedzieć, co i jak grał. Pierwszy raz w życiu uczułem
tak silnie piękność muzyki, że uderzyłem w płacz. Wszystkie odcienie uczucia mistrza łowiłem w lot i najdoskonalej pamiętam motywa
i wrażenia każdego kawałka”10. Henryk Heine uważał, że „należy
przyznać Chopinowi geniusz w pełnym tego słowa znaczeniu, jest
on nie tylko wirtuozem, ale i poetą: umie on poezję, którą dusza jego
na wskroś jest przejęta, na jaw wydobyć i w tony wcielić, jest poetą
w tonach”11. Te i wiele innych wypowiedzi potwierdzało, że w muzyce Chopina tkwi nieskończona głębia wyrazu, która odsłania swe
piękno, gdy wykonawca dąży do jej ukazania, albo przynajmniej jej
nie zniszczy przez niewłaściwe podejście. Ekier postanowił podążać
za intencją Chopina zachowując w swej grze wierność tekstowi muzycznemu. Nie pozbawiało to jednak gry Ekiera wybitnych walorów
artystycznych. Uważał, że genialna twórczość sama ukaże swe piękno jeśli tylko jej się to umożliwi. Ekier dobrze zapamiętał słowa
wybitnej francuskiej kompozytorki Nadii Boulanger, która mówiąc o
8
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wykonawstwie muzycznym zwróciła uwagę na to, że „wykonawca
może dzieło podnieść, wykonawca może dzieło zniszczyć, wykonawca może postawić siebie na miejscu kompozytora”12. Ta ostatnia
możliwość wywoływała najsilniejszy sprzeciw Ekiera. Uważał, że
dobra interpretacja to swojego rodzaju zależność, związek, porozumienie, napięcie między dwiema osobowościami – kompozytora i
wykonawcy. Jedynie w duchu zrozumienia i poszanowania dzieła
powstać może wartościowa interpretacja. „Nie wolno tutaj dać się
zwieść takim demagogicznym określeniom jak np. ›wykonanie akademickie‹, jakie ma rzekomo być cechą wykonania wiernego intencji twórcy i jakie bywa przeciwstawiane wykonaniu ›indywidualnemu‹. Interpretacje wielkich artystów, takich jak Artur Rubinstein,
Dinu Lipatti, Światosław Richter, Maurizio Pollini, charakteryzuje
całkowita wierność tekstowi autorskiemu, czyste przekazanie intencji twórców, a równocześnie dzięki indywidualności wykonawców
pozostawiają one głębokie i żywe wrażenie, nierzadko pozostające w
naszej pamięci na całe życie”13. Zgodność poglądów i działań Ekiera
dostrzegł Bogusław Rottermund, który analizował jego nagrania.
Swoje rozważania konkludował w ten sposób: „Najwyższy ideał
prostoty i skromności, czyli coś, co Chopin cenił najbardziej, śpiewność frazy wsparta niezrównaną grą legato i ciepłym brzmieniem
pozbawionym czynnika tzw. uderzenia (Francuzi nie używają tego
słowa; u nich jest to touché – dosłownie „dotknięcie”), co sprawia,
że wydaje się, iż artysta gra bezpośrednio na strunach, a nie na klawiszach fortepianu. A to z kolei świadczy o pełnym scaleniu się z
instrumentem i głębokiej identyfikacji z granymi utworami. Cóż
jeszcze? Przede wszystkim ich nieskazitelne piękno pozbawione
piętna próby przedstawienia siebie jako wykonawcy z uprzywilejowanej pozycji kreatora – roli nadrzędnej w stosunku do twórcy i jego
dzieła, bo powołującego je do dźwiękowego – estradowego życia”14.
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Za: J. Ekier, O odpowiedzialności artysty. [w:] Odpowiedzialność artysty.
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Fryderyk Chopin stał się dla Ekiera największym autorytetem,
ponieważ dał przykład twórcy bezkompromisowo dążącego ku wyżynom sztuki, ceniącego najwspanialsze wartości artystyczne takie
jak oryginalność, piękno, prawda. Ekier podziwiał też Chopina za
skromność, mądrość i za to, że, jak pisał Franciszek Liszt, potrafił
dokonać wyboru usuwając się z wiru gorączkowego towarzyskiego
życia światowego i „pracował sam, na uboczu, z dala od gościńców
zbyt uczęszczanych i tłumnych. Żadne niezwykłe przygody, żadne
komplikacje, żadne nadzwyczajne wydarzenia nie zakłócały mu
życia, które sobie uprościł wbrew wybitnie niesprzyjającym okolicznościom zewnętrznym […] Wszystko, co leżało mu na sercu,
wypowiadał w swych kompozycjach […] Wytrwałe unikanie przez
Chopina […] krętych dróg życia, staranne odrzucanie wszelkich
błahostek, niechęć do rozpraszania się w bezsensownych drobiazgach, uchroniły go od różnorakich wstrząsów […] nie dał się wplątać w żaden dramat ani w żadną intrygę […] W stosunki towarzyskie
wnosił niezmąconą pogodę właściwą ludziom, których nie dręczy
żądne strapienie, gdyż do niczego nie przywiązują szczególnej wagi
[…] Raz tylko zdarzyło się, że Chopin wyrwał się z kręgu milczenia
i zwykłej neutralności. Przełamał swą powściągliwość, gdy chodziło
o sztukę, tę jedyną dziedzinę, w której nigdy, w żadnych okolicznościach, nie rezygnował z wypowiedzenia jasno i wyraźnie swego
sądu i w której zawsze usilnie starał się wywierać wpływ i przeprowadzać swoją wolę”15. Te cechy postawy Fryderyka Chopina zachwyciły Ekiera i dlatego uznał kompozytora za „wzór idealnej postawy twórczej”16. Wiele rozmyślał nad Chopinem. Zastanawiał się
nad jego kompozycjami, badał ich konstrukcje, porównywał ze sobą,
zarówno utwory tego samego gatunku, jak i innych, analizował dzieła z różnych okresów twórczości i dostrzegał w nich kilka cech, które są im wspólne m.in. bezpośredniość wyrazu. Zrozumiał, że dzieła
są takie jak ich twórca a twórca żyje w tym, co stworzył. Ekier podkreślił, że „Chopin nie bał się pisać niczego co w jego pojęciu było
wartościowym, czyby to było sięgnięcie do starych wzorów muzycznych, na których wyrósł (Bach, Mozart), czy wyprzedzenie
15
16
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epoki o sto lat, chociażby to miało wywołać sprzeciwy czy zastrzeżenia współczesnych”17. Dzieła Chopina są więc wyrazem jego odwagi w wyrażaniu własnych dążeń, koncepcji, uczuć, wyobrażeń,
skojarzeń, treści, które w jego pojęciu godne były unieśmiertelnienia. Ekier odnalazł również inną cechę twórczości Chopina – szczerość. Wyjaśnił, że „Chopin nie wstydził się utrwalać w kompozycji
tego, co czuł w danej chwili, mimo, że nie zdarza mu się nigdy być
wylewnym”18. Ekier inspirował się Chopinem, uczynił go swym
wzorem. Chęć podążania jego śladem wynikała nie tylko z podziwu
dla genialnych uzdolnień, niezawodnej intuicji, ale też osobowości,
czystości moralnej Chopina. Stał się on dla Ekiera pomocą w rozwiązywaniu zagadnień artystycznych i światopoglądowych.
Jan Ekier podkreślał, że Chopin przez całe swoje życie dążył
do doskonałości i, jak zauważyła Irena Poniatowska „nie zadowalał
się do końca żadnym dokonaniem”19. Ponadto pochłaniało go, w
ramach dążenia do doskonałości, „szukanie w żmudnym cyzelowaniu dzieła oryginalnego i indywidualnego stylu”20. W postawie Ekiera widoczne są jego starania, by wznosić się coraz wyżej ku szczytom artyzmu. Stale więc pracował nad swoim stylem pianistycznym,
by stał się wyrazisty tzn. oddający jego osobowość, gust muzyczny i
przekonania a także, by niezawodny i plastyczny warsztat pozwolił
mu ukazać prawdę i głębię treści dzieł muzycznych. Doskonalił
swoje metody pedagogiczne, przekazywał te informacje i tak kształtował postawy swoich uczniów, by uosabiali oni najwspanialsze
wartości humanistyczne. W swojej pracy edytorskiej bezkompromisowo dążył do prawdy, wiedział bowiem, że tylko ona odsłoni piękno muzyki Chopina. Przyjmując wyraźny kierunek myśli i działań
Ekier stworzył wielkie dzieło stając się sam godny podziwu i naśladowania. „Każdy, kto miał szczęście zetknąć się na swej drodze z
Janem Ekierem – pisze Mieczysław Tomaszewski –, nosi w sobie
świadomość spotkania z osobowością wspaniałą i niezwykłą. Świa17
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domość spotkania z postacią – w jednej osobie – pianisty i kompozytora, pedagoga i edytora, ale przede wszystkim artysty i człowieka,
dla którego podziw wzbudza odkrycie zgodności jego zasad i działań, przekonań i dokonań, jako naczelnej prawdy twórczego życia”21.
Summary
Frederic Chopin - the artistic role model of Jan Ekier
Despite the revolutionary changes currently taking place in our
social life, the need for the existence of both moral and professional role
models is evident. Most people look for role models in the immediate
vicinity, because their real presence increases a person’s confidence
regarding the possibility of achieving a high level of personal culture
and above-average professional competence. Such a role model who
personifies excellence is an inspiration. His or her impact is all the
stronger, the closer he or she is to an admiring person. The opportunities
to establish contacts, exchange ideas, become familiar with another
human being are all important aspects of human relationships. Here, I
would like to draw attention to the biography of Jan Ekier for whom the
late composer has become a great role model. Frederic Chopin, the most
remarkable Polish artist, has become for Ekier an epitome of excellence,
and his approach to various life situations served as the inexhaustible
source of inspiration. Ekier has regarded the composer also as a moral
authority. In this situation, we can see so clearly and distinctly that the
true role models can influence others even after their deaths, thanks to
the preserved heritage and testimonies about their lives. As a result, we
should pay more attention to this issue.
Streszczenie
Pomimo rewolucyjnych zmian zachodzących obecnie w życiu
społecznym, potrzeba istnienia autorytetów zarówno moralnych, jak
i specjalistycznych jest zauważalna. Ludzie najczęściej poszukują
wzorów osobowych w najbliższym otoczeniu, ponieważ ich realna
obecność dodaje wiary w możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu kultury osobistej i ponadprzeciętnych kompetencji zawodowych.
Autorytet uosabiający doskonałość jest inspiracją. Jego oddziaływa21
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nie jest tym silniejsze, im bliżej jest on osoby, która go podziwia.
Możliwość nawiązania kontaktu, wymiany myśli, poznania drugiego
człowieka to ważne aspekty relacji międzyludzkich. Chciałabym tu
zwrócić uwagę na biografię Jana Ekiera, dla którego wielkim autorytetem stał się nieżyjący kompozytor. Fryderyk Chopin najwybitniejszy polski twórca był dla Ekiera wzorem artysty doskonałego a jego
podejście do różnych życiowych sytuacji niewyczerpanym źródłem
inspiracji. Ekier uważał kompozytora również za autorytet moralny.
W tej sytuacji widać więc jasno i wyraźnie, że autorytet prawdziwy
może oddziaływać także po śmierci dzięki pozostawionemu dziedzictwu i świadectwom o jego życiu. Temu zagadnieniu warto więc
poświęcić więcej uwagi.
Słowa klucze: Ekier, autorytet, muzyka, wartość, Ekier, role
model, music, value
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Kryzys autorytetu w Pianistce Elfriede Jelinek
Chociaż autorytety odgrywają kluczową rolę w życiu człowieka wskazując mu właściwe wzorce postępowania, niejednokrotnie mogą być obarczone skazą. Osoba, u której dostrzega się pewne
przymioty, wcale nie musi ich posiadać, na co zwracał uwagę przed
wieloma laty Janusz Sztumski. W tekście Autorytet i prestiż uczonego badacz pisał: „może się zdarzyć oczywiście, że wartości przypisywane danym osobom lub organizacjom w rzeczywistości nie występują wcale, bądź też nie występują w takim stopniu, jak to się
mogło pierwotnie wydawać. Jak długo jednak będą się utrzymywać
dane złudzenia, tak długo będzie się utrzymywał również odpowiadający im szacunek”1.
Fakt, że ktoś piastuje pozycję autorytetu, mimo iż nie posiada
cech, które pozwalałyby mu pretendować do miana osoby godnej
uznania nierozerwalnie wiąże się z kategorią władzy. Przywołany
autor, sięgając do łacińskiego źródłosłowu tego pojęcia – auctoritas
zauważa, że autorytet „wyraża w znaczeniu szerszym poważanie
oparte na posiadanej władzy”2. Związanie autorytetu z władzą implikuje wiele trudności. Ten, kto panuje nad innymi może wszak
egzekwować ich uznanie pod presją kary i przemocy. Wskazuje na
to Erich Fromm. Badacz dostrzega, że „autorytet nie jest cechą, którą można «mieć» w sensie posiadania własności albo właściwości
fizycznych. Pojęcie autorytetu odnosi się do takich stosunków międzyludzkich, w których jedna osoba traktuje drugą jako wyższą od
siebie”3. Fromm wyróżnia dwa rodzaje autorytetów: racjonalny i
irracjonalny. Pierwszy z nich „opiera się na kompetencji i sprzyja
rozwojowi zależnej od niego osoby”4. Drugi z kolei „ufundowany
1

J. Sztumski, Autorytet i prestiż uczonego [w:] Autorytet w nauce, red.
P. Rybicki, J. Goćkowski, Wrocław 1980, s. 29-30.
2
Tamże, 30.
3
E. Fromm, Ucieczka od wolności, przeł. Olga i Andrzej Ziemilscy,
Warszawa 2014, s. 171.
4
E. Fromm, Mieć czy być?, przeł. J. Karłowski, Poznań 2015, s. 59.
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jest we władzy, jego zaś celem jest eksploatacja podporządkowanych osób”5. W powieści Pianistka6 (1983), którą chciałbym uczynić
przedmiotem mojej pracy, reprezentantem irracjonalnego autorytetu
staje się matka Eriki Kohut. To ona nadużywa władzy względem
swojej córki, doprowadzając do kryzysu matczynego autorytetu.
Analizując tę powieść pokażę, w jaki sposób oparty na sadystycznych skłonnościach irracjonalny autorytet przyczynia się do cierpienia Eriki oraz wykształcenia u niej autodestrukcyjnych skłonności.
Pochodząca z 1983 powieść austriackiej pisarki wywołała
mieszane odczucia krytyków, którzy z jednej strony wyrażali nad nią
zachwyt, a z drugiej czuli do niej obrzydzenie. Anna Tomaszewska
przykładowo twierdziła, że „niewątpliwie język powieści stanowi
największą zaletę utworu austriackiej noblistki. To język, który potrafi bezpośrednio oddziaływać na wyobraźnię czytelnika wywołując
za jej pośrednictwem wrażenia zmysłowe o intensywnej dość mocy:
czytając opis sceny okaleczania swojego ciała przez główną bohaterkę, nie sposób niemalże nie odczuwać bólu”7. Magdalena Miecznicka dowodziła z kolei, że Pianistka „to książka o cierpieniu. Nowatorska. Wstrząsająca. Wybitna”8. Z większą ambiwalencją odniosła się do dzieła Jelinek Marta Komsta, uznając, że „«Pianistka» jest
powieścią, która wywołuje wstręt”9. Zdaniem krytyczki, „wstrętna
5

Tamże.
E. Jelinek, Pianistka, przeł. R. Turczyn, Warszawa 2004. Numery cytowanych stron w tekście. O Pianistce w innej niż prezentowana tutaj perspektywa pisałem w pracy licencjackiej zatytułowanej Szaleństwo
(nie)rozumu a wstręt we "Wstręcie" Romana Polańskiego oraz "Pianistce"
Elfriede Jelinek obronionej na Wydziale Polonistyki UJ w 2014 r. Niektóre
myśli lub fragmenty pochodzące z licencjatu mogą pokrywać się z tymi,
które zostały zaprezentowane w niniejszej pracy.
7
A. Tomaszewska, „Pianistka” czyli o antynomiczności bytu,
http://www.polskieradio.pl/24/289/Artykul/167290,Pianistka-czyli-oantynomicznosci-bytu, dostęp 5.02.2017.
8
M. Miecznicka, Spacer po szkle,
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9
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jest Erika - główna bohaterka, wstrętna jest jej matka, wstrętny jest
zakochany w Erice jej uczeń, Walter Klemmer. Odrażający w końcu
jest sam tekst - wnikliwy i bezlitosny obraz postępującej destrukcji,
wojenny pejzaż, na tle którego rozgrywa się tragedia Eriki Kohut”10.
Ta sama autorka zauważyła zarazem, że „«Pianistka» jest powieścią,
która fascynuje. Fascynuje, ponieważ rzadko zdarza się powieść,
która z taką precyzją podejmuje się opisania całkowitego rozkładu.
Równie rzadko pojawia się dzieło, które nie ma litości zarówno dla
swoich bohaterów, jak i dla czytelnika”11.
Sprzeczność w ocenie książki Jelinek pokazuje, że wymyka
się ona prostemu wartościowaniu za sprawą swej niejednoznaczności, którą wzmaga już choćby przesycony ironią język czy karykaturalny obraz matki i córki, godzący w zakorzenione w zbiorowej
świadomości pojęcie rodziny oraz autorytetu. Bezpośredniość w
ukazywaniu toksycznych relacji to zarazem zaleta powieści. Precyzja w portretowaniu zaburzonej więzi pomiędzy kobietami sprawia
bowiem, że odbiorca może dostrzec, w jaki sposób irracjonalny autorytet matki rzutuje na postępowanie córki, odbierając jej prawo do
wolności.
Karząca matka
Bezimienna matka Eriki to wcielenie karzącego rozumu, odbierającego córce prawo do stanowienia o samej sobie. Pomimo że
Erika dobija czterdziestego roku życia, kobieta decyduje o tym, z
kim ma się spotykać jej córka, na co ma wydawać swoje pieniądze, a
nawet w co ma się ubierać. Kontrolującej swoje dziecko matce zależy przede wszystkim na tym, by Erika pozostawała jak najbliżej niej.
W efekcie odbiera córce prawo do prywatności. Erika śpi z matką w
jednym łóżku i nie ma klucza do własnego pokoju. Cały czas pozostaje pod nadzorem rodzicielki, która tłumaczy swoją zaborczość
troską o dobro dziecka.
Kryzys autorytetu matki wypływa ze skłonności sadystycznych pani Kohut. Jak przekonuje Erich Fromm, „wszelkie znane
nam różnorodne postaci sadyzmu sprowadzają się do jednego istot10
11
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nego impulsu, mianowicie chęci całkowitego owładnięcia drugą
osobą, zrobienia z niej bezwolnego obiektu naszej woli, absolutnego
dominowania nad nią, stania się jej Bogiem, który może uczynić z
nią, co mu się żywnie podoba”12. Matka Eriki robi wszystko, by
pragnienia jej córki były zbieżne z jej pragnieniami. Jak czytamy,
„matka ustala też popyt na swoją córkę, co kończy się tym, że coraz
mniej osób chce się z córką zobaczyć czy z nią porozmawiać” (9).
Jednym ze środków nadzoru Eriki są nieustające telefony. Spóźnienie się Eriki do domu sprawia, że kobieta jest gotowa trzydzieści
razy dzwonić do koleżanki bohaterki, by sprawdzić, co się z nią
dzieje. Matką kieruje więc nieustanny lęk o dziecko, który w istocie
jest lękiem przed własną niemocą. Zdaniem Fromma, „sadysta chce
władać nad swoim przedmiotem, dlatego jeśli ów przedmiot zniknie,
boleje nad stratą”13. Wedle filozofa, „żądza władzy nie wypływa z
siły, lecz ze słabości. Jest to wyraz niezdolności indywidualnego
„ja” do samostanowienia i samoistnego życia. Jest to rozpaczliwe
usiłowanie, by w braku siły autentycznej zyskać siłę wtórną”14.
Nadzorując córkę kobieta usiłuje niwelować pustkę własnego
życia. Matka Eriki w istocie nie zajmuje się niczym innym poza
swoim dzieckiem. Większość dnia pochłania jej oczekiwanie na to,
aż jej pociecha wróci z domu oraz snucie wyobrażeń nad ich wspólną przyszłością. Ważnym narzędziem egzekwowania zależności
matki od córki są codzienne rytuały, choćby takie jak wspólne posiłki czy oglądanie telewizji: „główny problem mamy polega na tym,
by możliwie skutecznie unieruchomić swoją własność w jednym
miejscu, tak aby nie uciekła. Temu celowi służy telewizor (…). To z
jego powodu Erika prawie zawsze jest, a kiedy zdarzy jej się wyjść,
wiadomo dokładnie, gdzie ją nosi” (8).
O wiele istotniejszą rolę w „unieruchamianiu” córki odgrywa
jednak emocjonalny szantaż i wzbudzanie w podopiecznej poczucia
winy. Po awanturze z matką, Erika czuje się winna wyrządzonej jej
krzywdy, nie mając jednocześnie świadomości, że sama doznaje
niesprawiedliwości ze strony rodzicielki. Za sprawą narratora – peł12

E. Fromm, Ucieczka od wolności, dz. cyt., s. 164.
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niącego funkcję antropologa toksycznej relacji –czytelnik dowiaduje
się o rzeczywistych motywacjach przyświecających matce. W epatujących ironią komentarzach mówiący demaskuje zarówno despotyczne zapędy pani Kohut, jak i poczucie winy Eriki. W powieści
czytamy między innymi, „cokolwiek Erika zrobi przeciwko matce,
bardzo szybko zaczyna tego żałować, ponieważ kocha swoją mamusię, którą zna już od najwcześniejszego dzieciństwa” (12) oraz
„Obowiązkiem matki jest pomagać w podejmowaniu decyzji i zapobiegać decyzjom niewłaściwym. Nie trzeba potem mozolnie opatrywać ran, bo w ogóle nie dopuszczono do skaleczenia. Matka woli
sama kaleczyć Erikę i potem doglądać procesu gojenia”(13). Za
pomocą deminutiwów („mamusia”) narrator ośmiesza zinfantylizowaną relacje dwóch kobiet, obnażając zarazem nieskuteczność matczynego autorytetu, który uniemożliwia pani Kohut tworzenie prawdziwych i opartych na zaufaniu więzi z dorosłą córką.
Kobieta nie rozumie, że Erika powinna układać sobie życie
według własnej woli i sama stać się autorytetem dla innych – choćby
dla swoich uczniów z konserwatorium, w którym uczy gry na pianinie. Pani Kohut zachowuje się tak, jakby pragnęła być wyłącznym
drogowskazem dla Eriki, stanowiącej faktyczną treść jej życia. Intencje kobiety obracają się jednak wniwecz. Matczyny autorytaryzm
napotyka bowiem na opór ze strony córki, która podświadomie tęskni za wolności i możliwością podejmowania samodzielnych decyzji.
O tym, że władza i autorytet matki znajdują się w kryzysie świadczą
już pierwsze strony powieści. Przynoszą one obraz ostrego konfliktu
między kobietami, wywołanego przez na pozór tylko błahą przyczynę. Matka atakuje córkę pięściami tylko dlatego, że ta kupiła sobie
nową sukienkę i wróciła później do domu. Erika rzuca pod adresem
matki wulgaryzmy, ponieważ ma dość forsowanych przez nią zasad.
Nie wie jednak, w jaki sposób się jej sprzeciwić. Wynika to z tego,
że kobieta sceduje na matkę obowiązek brania odpowiedzialności za
jej własne życie. Bohaterka nie potrafi żyć poza czyjąś kontrolą. Tę
przepojoną impasem sytuację pozwala lepiej zrozumieć refleksja
Fromma. Badacz zwraca uwagę, że istnieją osoby, „których całe
życie pozostaje – na sposób subtelny – przywiązane do pewnej władzy lezącej na zewnątrz ich samych. Wszystko bez wyjątku, co robią, czują albo myślą, niejako odwołuje się do tej władzy. Oczekują
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od „niej” ochrony, pragną, żeby „ona” roztaczała nad nimi opiekę,
czynią „ją” odpowiedzialną za wszystko, cokolwiek miałoby wyniknąć z ich własnych poczynań”15. W życiu tych osób może nastąpić
jednakże moment pozornego przebudzenia wtedy, gdy ten, na którym tak mocno się polegało zawiedzie, a więc w chwilach kryzysu16.
W przypadku Eriki i jej matki do chwilowego otrzeźwienia dochodzi
podczas awantur. Wówczas kobiety, za pośrednictwem siły fizycznej, artykułują do siebie niechęć – niejako odkrywają to, co czują
naprawdę i są ze sobą zgodne w swoich przeżyciach. Obydwie bowiem nie akceptują toksycznej sytuacji, w jakiej na co dzień funkcjonują.
Uderzające w scenach kłótni jest właśnie podobieństwo
dwóch bohaterek. Ich wspólnym celem jest niweczenie wizerunku
drugiej osoby. Erika wyrywa matce kłębek włosów, matka rozdziera
sukienkę Eriki. W innym miejscu z kolei to matka wyrywa włosy
córce, a Erika szarpie piżamę matki. Tym, co kieruje matką jest pragnienie oszpecenia dziecka tak, by nie mogło się ono podobać innym. To okrutny sposób, w jaki żądna autorytetu kobieta usiłuje
zachować córkę tylko dla siebie i przerobić ją na swoja modłę. Jak
czytamy w powieści, „matka, która nie ma już odwagi złoić córce
skóry, nadal wisi na niej, Erice, jak rzep czy pijawka; matka wysysa
jej szpik z kości. To, co Erika wie dzięki potajemnym obserwacjom,
to wie, a czym Erika jest w rzeczywistości, czyli geniuszem, nikt nie
wie lepiej od jej mamy, która zna swoje dziecko od zewnątrz i od
środka” (124-125).Motywacja Eriki atakującej matkę zdaje się nieco
inna. Kobieta marzy o tym, by osłabić władzę rodzicielki i zyskać
choć odrobinę wolności. Nie umie jednak wprost wyrazić swojej
potrzeby niezależności, ponieważ matka jej tego nie nauczyła. Erika
żyje więc w przeświadczeniu, że musi słuchać rodzicielki. Słuchając
jej nie może jednak realizować swoich potrzeb, co wywołuje w niej
frustrację i doprowadza do konfliktów, które zawsze kończą się jednak zgodą.
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Obsesja doskonałości
Kryzys autorytetu przejawia się we wpajaniu córce obsesji doskonałości i pogardy dla otoczenia. Jako dziecko Erika nie może
spędzać czasu z rówieśnikami i musi nieustannie ćwiczyć grę na
pianinie. Niczym cenobitka tkwi w pokoju – celi z zakratowanym
oknem. Już jako młoda dziewczyna Erika pędzi więc żywot odmieńca oraz osoby, którą należy izolować od otoczenia w trosce o jej
artystyczne sukcesy. Od najmłodszych lat Erice towarzyszy eskorta
złożona z matki, babki oraz sąsiadów – inwigilatorów, którzy donoszą o najdrobniejszych przewinieniach córki Kohut: „(...) wywiadowczynie mówią, co widziały przy starym jazie: cenne dziecię ze
studentem z Grazu! Od tej pory dziecko nie zostanie wypuszczone z
domowych pieleszy, dopóki się nie poprawi i nie wybije sobie z
głowy tego mężczyzny” (43). Celem karzącej i tłumiącej uczucia
polityki wychowawczej prowadzonej przez matkę jest sprawienie,
by „każda warstwa, w której tli się choćby odrobina życia, [została]
uznana za przegniłą i ciachnięta” (44). W efekcie Erika nieustannie
zmaga się z niespełnieniem spowodowanym niemożliwością oddawania się spontanicznemu, wyrwanemu z okowów opresji życiu.
Kryzys autorytetu wzmaga niewłaściwie przeprowadzony
proces wychowawczy, którego celem okazuje się wpojenie dziecku
przekonania o tym, że jest wyjątkowe. Życie w podsycanym przez
matkę przeświadczeniu o byciu powołaną do wzniosłych celów artystką, niespotykanym indywiduum, sprawia, że Erika ze wstrętem
odnosi się do wszystkiego, co wymyka się poza granice sztuki i rozumu, poza granice niej samej. Erika jako dziecko drwi z dziewczyn
noszących krótkie spódniczki, gra przed matką niewinną dziewczynkę i donosi na koleżankę, która spotyka się ze starszym mężczyzną, a przy okazji nosi ubranie, o jakim marzy Erika. Dziewczyna bez opamiętania pragnie więc szkodzić innym ludziom, tak jak
szkodzi jej matka, wymagająca od niej przerastających ją wyrzeczeń.
Zawiść, awersja i frustracja doświadczane przez młodą Erikę rzeźbią
więc jej emocjonalny kręgosłup i rezonują w dorosłym życiu.
Erika, będąc nauczycielką gry na pianinie, szpieguje wszak
swoich uczniów i karci ich za to, czemu sama ulega. Tym samym
staje się dla podopiecznych irracjonalnym autorytetem, który zamiast uczyć z pasją młodych ludzi, wyładowuje na nich swoje szko-
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dliwe afekty. Nauczycielka traktuje młodzież przedmiotowo i nie
umie nawiązać z nią partnerskich relacji. W stosunku do uczniów
potrafi być brutalna i perfidna. Nie waha się na przykład okaleczyć
jednej z uczennic, o którą jest zazdrosna. Kobieta bez żadnych skrupułów podrzuca jej odłamki szkła do kieszeni, po czym znika z
miejsca zdarzenia. Według Moniki Szczepaniak „Eryka - choć jest
tylko nauczycielką gry na pianinie - uważa się za kogoś szczególnego i traktuje z góry całe swoje otoczenie, które w jej mniemaniu nie
dorasta jej nawet do pięt”17. Mimo zaciekle eksponowanej wyższości
w odniesieniu do zbiorowości, w jakiej żyje, Erika nie jest w stanie
spojrzeć z dystansem na dziedzictwo matczynego autorytetu i dlatego pada jego ofiarą. Jest tak okrutna dla ludzi, jak okrutna jest dla
niej matka. Erika nieświadomie broni więc interesów rodzicielki, od
której tak wiele wycierpiała. Nie potrafi być samodzielna myślowo –
myślenie o samej sobie stanowi dla niej wyzwanie. Nie bez powodu
narrator prezentuje ją jako osobę uwikłaną w ciemne instynkty. Erika podsłuchuje znajdującą się w intymnej sytuacji parę, chodzi do
peep-showu oraz rani swoje narządy kobiece żyletką. Czyni tak,
ponieważ żywi przeświadczenie, że matka nie zaakceptowałaby
faktu, że jest kobietą i potrzebuje zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej bliskości drugiego człowieka. W oczach pani Kohut Erika to
wyłącznie dziecko, nad którym należy sprawować opiekę i którego
nie można nikomu powierzyć.
Wstręt a pragnienie dominacji
Kryzys matczynego autorytetu jest podszyty pragnieniem dominacji oraz ekspresją narcyzmu, który przejawia się „troską” o
dziecko, traktowane jako przedłużenie matki – swego rodzaju lustro,
w którym ta może się przeglądać. Kohut interesuje wyłącznie Erika
będąca odzwierciedleniem niej samej, czyli kobiety rozgoryczonej i
wyobcowanej, nie zaznającej szczęśliwości z partnerem, nad którym
notabene się znęcała. Wpływ irracjonalnego autorytetu matki sprawia, że Erika żywi wstrętnie tylko do ciała jako potencjalnego źródła
zagrożenia dla rozwoju artystycznej osobowości, lecz również do
17
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otaczających ją ludzi, którzy żyją i podlegają prawom biologii. Kobieta z obrzydzeniem przygląda się kłębiącym się w środkach komunikacji masom. Odrzucając je, bohaterka próbuje rekompensować
sobie swoisty głód bliskości, jakiego doznaje żyjąc pod presją matczynego autorytetu:
Jej ciało to jedna wielka lodówka, w której przechowuje się
sztuka. JEJ instynkt czystości jest niesamowicie wrażliwy. Brudne
ciała tworzą wokół niej lepki las. Nie tylko brud cielesny, nieczystość najgorszego rodzaju, dająca o sobie znać z łon i pach, subtelna
woń moczu wydzielana przez staruszkę, płynący z sieci żył i porów
nikotynowy zapach staruszka, owe niezliczone kupy jedzenia najniższej jakości, której opary wydostają się z żołądków; JEJ powonienie,
JEJ receptory węchowe dręczy nie tylko mdły woskowy odór kołtuna na głowie, strupa, nie tylko ten leciusieńki, lecz dla wprawnego
węchu przenikliwy smród mikroskopijnych skrawków gówna pod
paznokciami – pozostałości procesu spalania bezbarwnych produktów spożywczych, owych szarych, skórzastych używek, jeśli w ogóle można mówić o jakimkolwiek użyciu – nie, najdotkliwsze jest dla
NIEJ to, jak mieszkają jeden w drugim, jak bezwstydnie przywłaszczają sobie siebie nawzajem. Co gorsza, każdy wdziera się jeszcze w
dodatku w myśli drugiego w jego najgłębszą uwagę (27-28).
Broniąc się przed wstrętnością, Erika paradoksalnie broni autorytetu matki, wpajającej jej nienawiść do ciała. Jednocześnie broni
się przed samą sobą, przed czymś, co jest w niej i co nie pozwala jej
normalnie funkcjonować. Ucieka przed prawdą, jaka jawi się we
wstręcie. Rację ma zatem Ahmed uznając, że „przedmiot obrzydzenia tak nas afektuje, jak gdyby zawierał «prawdę» o naszej nań reakcji”18 . W istocie, we wstrętności Erika widzi tę część siebie, której
nie akceptuje i która nie daje jej spokoju.
Powielanie irracjonalnego autorytetu
Jako dorosła kobieta Erika wchodzi w rolę irracjonalnego autorytetu, co doskonale widać w jej relacji z Walterem Klemmerem,
który się w niej zakochuje. Erika nie potrafi stworzyć z nim więzi
18
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Drugie” 2014, nr 1, s. 173.
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opartej na miłości i zaufaniu. Chce, by Klemmer całkowicie ją
obezwładnił i traktował z przemocą. Erika pragnie stać się przedmiotem w rękach kochanka. Swoich najskrytszych żądz nie jest w
stanie jednak wypowiedzieć wprost. Komunikuje mu je w liście i w
napięciu czeka, aż Klemmer przychylnie ustosunkuje się do jej
próśb. W ten sposób Pianistka potęguje swój strach i jeszcze mocniej
utwierdza się w roli ofiary. Tym samym wzmaga w sobie uczucia,
jakich doświadczyła z rąk opresyjnej matki. Sadomasochistyczna
postawa bohaterki wynika z niezdolności do funkcjonowania poza
schematem kata-ofiary. Bohaterka aranżuje sytuacje będące substytutem podległości w stosunkach z autorytarną matką. Świadczy o
tym list, który wręcza Walterowi. Opisuje w nim, w jaki sposób
mężczyzna ma ją traktować. Kobieta chce być przez niego bita i
poniżana. List ucieleśniający masochistyczne dążenia bohaterki,
spełnia funkcję kontraktu, jaki Pianistka chce zawrzeć z Klemmerem. Według Gérarda Bonneta:
(...) kontrakt stanowi integralną część problematyki masochistycznej. Skrupulatność, z jaką jest układany, sprawia, że można go
traktować jako prototyp i model wszelkich kontraktów. Zmierza on
do odtworzenia zamkniętego, wyizolowanego systemu, który zastępuje bliskość seksualną.
Szczegółowo określa miejsce, znaczenie i sposób użycia każdego przedmiotu: pejcza, butów na wysokim obcasie, ubrania; określa role odgrywane przez uczestników aktu; przewiduje nawet system kar i represji w wypadku złamania którejś z ustalonych reguł.
List zarazem stanowi symbol ucieczki od wolności. Jak zauważa Fromm, jednym z mechanizmów ucieczki od wolności „jest
tendencja do rezygnacji z niezależności swego indywidualnego „ja”
i wtopienie się w kogoś albo w coś co znajduje się na zewnątrz, aby
na tej drodze uzyskać siłę, której brak odczuwa się samemu”19. Wedle filozofa „najbardziej wyraziste postaci tego mechanizmu ujawniają się w dążeniu do podporządkowania się i do dominacji albo,
inaczej mówiąc, w dążnościach masochistycznych i sadystycznych
(…)”20. Pianistka, dająca Walterowi list zawierający opis masochi19
20

E. Fromm, Ucieczka od wolności, dz. cyt., s. 150.
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stycznych pragnień, projektuje na niego te cechy, które właściwe są
jej matce. Walter ma być bezwzględny i okrutny. Może robić z córką
Kohut, co mu się podoba. Jego dostęp do niej jest niczym nieograniczony. Erika chce być upokarzana i nadzorowana: „(...) uderz mnie,
proszę, grzbietem dłoni, mocno w twarz, kiedy będziemy sami. Zapytaj mnie, czemu nie poskarżę się matce albo ci nie oddam” (280281). Masochizm Pianistki przejawia się więc w pragnieniu bycia
całkowicie bezbronną. W bezbronności Erika upatruje możliwości
stania się idealną córką, która nie będzie w stanie w jakikolwiek
sposób sprzeniewierzyć się matce.
Dramat komunikacji
Prawdziwy dramat w relacji dwóch kobiet polega na niezdolności do komunikowania się. Autorytet dominującej matki sprawia,
że Erika boi się niejako mówić o sobie jako „ja”. Jej „ja” jest nieobecne. Erika nie umie w naturalny sposób artykułować swoich potrzeb czy problemów, ponieważ matka jej tego nie nauczyła. Ma
świadomość, że może robić tylko to, na co zezwoli jej rodzicielka –
a więc może karać, tak jak czyniła to matka oraz być karaną. Nie
dziwi więc, że Walter nie rozumie jej postępowania i okazuje bohaterce wstręt traktując ją niczym monstrum: „Klemmer lekko pociąga
Erikę z włosy. Niech się wynosi z miasta, żeby nie musiał wdychać
swoimi młodymi i świeżymi nozdrzami tego jej całego wyjątkowo
specyficznego i obrzydliwego odoru, tych zwierzęcych wyziewów
zgnilizny. Tfu, nawet pani sobie nie wyobraża, jak pani cuchnie,
pani nauczycielko” (308). Erika aktywuje przede wszystkim wstręt
moralny21 bohatera, który pozwala mu bronić cenionych przez niego
wartości i zarazem potępiać naganą w jego ocenie postawę nauczycielki nieumiejącej w prosty sposób wyrażać swoich uczuć.
Moment, w którym Walter manifestuje niechęć w stosunku do
zwyrodniałych w jego odczuciu pomysłów Eriki zawartych w liście,
21

O wstręcie moralnym zob. m. in.: W. I. Miller, The Anatomy of Disgust, Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University
Press 1997, A. Kolnai, On Disgust, Chicago and La Salle, Illinois: Open
Court 2004 czy Rozin, J. Haidt, C. R. McCauley, Wstręt, [w:] Psychologia
emocji, red. M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, przeł. P. Kołyszko i in.
Gdańsk: GWP 2005.
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okazuje się momentem, w którym Erika doznaje na chwile przebłysku świadomości i otwarcie godzi w autorytet matki. Po tym, jak
oburzony Klemmer wychodzi z mieszkania nauczycielki, Erika rzuca się na swoją rodzicielkę i usiłuje zainicjować z nią zbliżenie. Bohaterka chce doświadczyć bliskości matki – kobiety – człowieka, a
nie oprawczyni wydającej jej polecenia. To niezwieńczone sukcesem zbliżenie, które Andrzej Kopacki proponuje rozumieć jako
„dyktowane powodem edypalnym wejście [Pianistki – Ł.W] w rolę
ojca”22, sprawia, że Erika tłumi swoje masochistyczne potrzeby. Jej
zwycięstwo okazuje się jednak chwilowe. Walter nie przyjmuje bowiem do świadomości metamorfozy Pianistki. Przeświadczony o jej
upodobaniu do przemocy, wraca do jej mieszkania, bije ją, gwałci, a
następnie porzuca. Erika na powrót staje się więc ofiarą już nie tylko
matki, ale też tego, kogo pokochała i komu nie umiała zarazem wyrazić tego, co czuje.
Przykład Eriki pokazuje, jak zgubny w skutkach może być irracjonalny autorytet matki znajdujący poręczenie w przemocy i braku uczuć. Erika nigdy nie doświadczyła matczynej miłości. Zawsze
była tylko narzędziem do realizacji jej celów. Atrofia uczuć zarówno
w dzieciństwie, jak i dorosłym życiu sprawiła, że bohaterka straciła
zdolność ich wyrażania. Jej autodestrukcyjne upodobania stały się
formą kompensowania emocjonalnych deficytów wpędzających ją w
matnię. Świadczy o tym zakończenie powieści, w którym bohaterka
wbija sobie nóż w ramię. W ten sposób symbolicznie karze się za to
kim jest, wyrażając po raz kolejny bezradność w obliczu autorytetu i
autorytaryzmu pani Kohut.
Streszczenie
Celem artykułu jest wyjaśnienie, w jaki sposób „irracjonalny
autorytet” matki wpływa na kształtowanie się osobowości córki
(Eriki Kohut) w powieści Pianistka Elfriede Jelinek. Analiza ma
charakter studium przypadku. Autor powołując się głównie na koncepcję Ericha Fromma zwraca uwagę na związek autorytetu z władzą i pokazuje, jaką rolę odgrywa przemoc w życiu głównych boha22
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terek powieści Jelinek. Autor dowodzi, że autorytet matki jest podszyty skłonnościami sadystycznymi. Pani Kohut odbiera córce prawo do wolności i możliwość decydowania o samej sobie. Tekst odpowiada również na pytanie, w jaki sposób przejawia się skłonność
Eriki do autodestrukcji i z czego ona wypływa. Mimo że artykuł
skupia się na analizie konkretnej powieści, zawarte w nim wnioski
mogą okazać się cenne dla zrozumienia czynników motywujących
jednostkę do pełnienia roli irracjonalnego autorytetu w ogóle.
Słowa kluczowe: autorytet irracjonalny, matka, sadyzm, autodestrukcja
Summary
The crisis of authority in „The Piano Teacher” by Elfriede Jelinek
The purpose of this paper is to explain the influence of irrational authority on shaping personality of Erika Kohut who is the
protagonist in The Piano Teacher(1983) by Elfriede Jelinek. The
paper is an example of case study. The author refers to the Erich
Fromm’s conception and points to the relation between power and
authority. Subsequently, Wróblewski explains the meaning of violence in protagonists’ life. The author proves that the mother’s authority is determined by sadistic tendencies. Ms Kohut picks her
daughter law to freedom. In effect, Erika Kohut can not decide about
herself. Consequently, she develops a tendency to self-destruction.
The paper helps to understand the meaning of irrational authority not
only in Jelinek’s novel but also in everyday life.
Keywords: irrational authority, mother, sadism, selfdestruction
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Karolina Zdziechowska-Dzierzgwa

Między rodzicielstwem a terapią. Rodzina dziecka z niepełnosprawnością - czy jest w niej jeszcze miejsce na autorytet?
Wprowadzenie
W ostatnim czasie współczesna rodzina przechodzi wiele
przemian. Przemianom ulegają też sprawowane przez rodzinę funkcje, zwłaszcza funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością stawia przed rodzicami nowe wyzwania i nowe role
społeczne. Wymiar rodzicielstwa (ojcostwa i macierzyństwa) w kontekście wychowywania dziecka z niepełnosprawnością niejako wymusza sprawowanie nie tylko funkcji opiekuńczych, czy wychowawczych ale coraz częściej także funkcji terapeutycznych.
Papież Jan Paweł II w Liście do Rodzin w taki sposób charakteryzuje rodzinę: „Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z
wielu względów najważniejszą. 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. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie
przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat
oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to
zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem
ciąży na całym życiu”1.Ważnym dokumentem poświęconym rodzinie jest Karta Praw Rodziny. Dokument ten określa rodzinę naturalny związek, posiadający niezbywalne prawa. Jest ona pierwotną i
niezależną od państwa wspólnotą „życia i miłości”. Zbudowana jest
na małżeństwie, nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety,
zawartym dobrowolnie i otwartym na przekazywanie życia.
Warto przedstawić także systemowe ujęcie rodziny. W ujęciu
systemowym traktuje się rodzinę w kategoriach złożonej struktury,
która składa się ze wzajemnie zależnych od siebie grup osób charakteryzujących się posiadaniem podobnych wspomnień dotyczących
1
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przeszłości, obecnością więzi emocjonalnej oraz występowaniem
interakcji w obrębie poszczególnych członków rodziny i całej grupy
jako całości2. Dariusz Krok przedstawia systemowe ujęcie rodziny,
traktując rodzinę jako zorganizowana całość, gdzie podkreśla się jej
całościowość i porządek – system rodziny funkcjonuje jako zorganizowana całość, która składa się z niezależnych elementów, systemów, które obejmują zarówno osoby jak i relacje pomiędzy poszczególnymi osobami. Wyraźnie podkreśla się, że subsystemy w
rodzinie są zorganizowane w hierarchiczną strukturę, określającą
zależność władzy wśród członków danej rodziny. W obrębie systemu rodzinnego istnieje asymetryczność interakcji w relacjach rodzice – dzieci, co wynika z ogólnych zasad rozwojowych, takich jak
wiek rodziców, ich doświadczenia, większej wiedzy. System rodzinny charakteryzuje się adaptacyjną samoorganizacją w znaczeniu
umożliwienia rodzinie funkcjonowania w momencie pojawienia się
nowych okoliczności.
Cyrkularna przyczynowość, którą podkreśla się w ujęciu systemowym, jest cechą rodziny wskazującą na to, iż każdy element lub
system wewnątrz rodziny zarówno wpływa jak i znajduje się pod
wpływem innych elementów. Zmiana w jednym elemencie rodziny, w
jednym systemie rodziny prowadzi do zmian w innych elementach,
systemach rodziny3. Z punktu widzenia funkcjonowania rodziny z
dzieckiem z niepełnosprawnością w mojej ocenie cyrkularna przyczynowość nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wpływów
dziecka z niepełnosprawnością na funkcjonowanie psychospołeczne
jego rodziny. Współczesna rodzina wpływa na osobowość, funkcjonowanie jednostek oraz pełni szereg funkcji. Od funkcji opiekuńczowychowawczych do coraz częściej funkcji terapeutycznych w przypadku wychowywania dziecka z niepełnosprawnością.
Narodziny dziecka z niepełnosprawnością wprowadzają poważne zmiany w psychospołecznym funkcjonowaniu rodziny, także
2

M. Plopa., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005
3
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psychicznego jej członków, [w:] D. Krok, P. Landwójtowicz., Rodzina w
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w systemie wychowawczym. „Urodzenie dziecka niepełnosprawnego powoduje zachwianie realizacji planów życiowych rodziców i
całej rodziny, burzy oczekiwania względem narodzonego potomka.
Najczęściej emocje są tak silne, że dezorganizacji ulegają relacje
między członkami rodziny i naturalny przebieg codziennego życia4”
O trudnych przeżyciach emocjonalnych i kryzysie jaki może
dotknąć rodziców dziecka z niepełnosprawnością ale także potrzebie
wsparcia społecznego wspomina także Jan Paweł II: „Narodziny
chorego dziecka to z pewnością trudne doświadczenie dla rodziny,
która doznaje głębokiego wstrząsu. Także z tego punktu widzenia
ważna jest pomoc okazywana rodzicom, aby umieli otoczyć dziecko
szczególną troską, rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom. Odnosi się
to do każdego dziecka, ale szczególnie ważkie staje się wobec
dziecka małego, wymagającego opieki całkowitej, wobec dziecka
chorego, cierpiącego lub upośledzonego5”.
Funkcje rodziny
Rodzina jako podstawowa grupa społeczna wypełnia istotne
funkcje służące społeczeństwu, ale także zaspokaja potrzeby psychiczne swych członków. Funkcje rodziny to pojęcie, które obejmuje „cele, do których zmierza życie i działalność rodzinna oraz zadania, które pełni rodzina zaspokajając potrzeby swych członków i
całego społeczeństwa. Wchodzą tu też w grę określone zachowania
rodzinne przebiegające według uznanych społecznie wzorów6.
Jako jedna z pierwszych funkcje rodziny opisała Natalia Han
– Ilgiewicz, która za Nathanem W. Ackermanem podaje następujące
funkcje rodziny7:

4

M. Popielicki., I. Zieman., Kryzys psychiczny w związku z pojawieniem
się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Szkoła Specjalna 2000; 1: 1-16
5
Jan Paweł II – Dziecko niepełnosprawne w rodzinie - Przemówienie
do uczestników kongresu Papieskiej Rady ds. Rodziny. 4 XII 1999
6
F. Adamski., Socjologia małżeństwa i rodziny. PWN, Warszawa 1982
7
N. Han – Ilgiewicz., Więzi rodzinne w aspekcie pedagogiki specjalnej.
PWN, Warszawa 1996:
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- dostarczanie pożywienia, dachu nad głową i innych niezbędnych warunków do utrzymania się przy życiu,
- dostarczenie możności społecznego współistnienia jako fundamentu do wytwarzania i rozwoju więzi, Dostarczanie możliwości
społecznego współistnienia, jako fundamentu do wytworzenia i rozwoju poczucia więzi, zapewnienie niezbędnych warunków pozwalających na ukształtowanie „osobowości personalnej” związanej z
uznaniem i zrozumieniem tożsamości rodzinnej,
- zapewnienie niezbędnych warunków do ukształtowania osobowości personalnej.
- formowanie się ról seksualnych adekwatnych do wieku poszczególnych członków rodziny jak i sytuacji rodzinnej, co przygotowuje do dojrzałości seksualnej w sensie psychicznym,
- wdrożenie do integracji w rolę społeczną i wyrobienie poczucia odpowiedzialności osobistej i społecznej,
- kultywowanie umiejętności uczenia się zadań życiowych i
wytworzenie postawy, pozwalającej na przejawianie twórczości
indywidualnej oraz inicjatywy społecznej.
Maria Ziemska wśród funkcji rodziny wyróżnia następujące
rodzaje8:
- funkcja prokreacyjna rodziny –dzięki tej funkcji rodzina
przyczynia się do reprodukcji społeczeństwa. Rodzina jest instytucją, która posiada społeczną akceptację dla współżycia płciowego,
które pełni podwójną funkcję (funkcję prokreacyjną, jak i zaspokajającą potrzeby seksualne małżonków),
- funkcja ekonomiczna (zarobkowa) rodziny – głównym zadaniem tej funkcji, jest dostarczenie poszczególnym członkom rodziny,
środków finansowych, które są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia,
-funkcja usługowo – opiekuńcza rodziny – głównym zadaniem tej funkcji jest spełnianie zadań opiekuńczych i usługowych w
stosunku da członków rodziny. Wszyscy domownicy mają zazwyczaj zapewnione wyżywienie, czyste mieszkanie, odzież, zaś dzieci i
osoby chore lub stare mają zapewniona opiekę.

8

M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko. PWN, Warszawa 1979
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- funkcja socjalizująca rodziny – jest podstawową funkcją rodziny, jej główne zdanie polega na wprowadzeniu w społeczeństwo
jego najmłodszych obywateli, przekazywanie im języka, podstawowych zasad poprawnego zachowania się obowiązujących w tym
społeczeństwie, zwyczajów, obyczajów oraz przygotowywanie do
pełnienia późniejszych ról społecznych. Funkcja ta obejmuje nie
tylko dzieci, które dzięki wzrastaniu w swej rodzinie wzrastają i w
społeczeństwo, ale i współmałżonków, ponieważ proces adaptacji do
ról małżeńskich i rodzicielskich i innych ról rodzinnych jest również
procesem socjalizującym.
- funkcja psychohigieniczna rodziny – ta funkcja ma za zadanie zapewnić poprawne kształtowanie człowieka emocjonalnie dojrzałego i zrównoważonego psychicznie. Dzięki temu zaspokajane są
takie potrzeby jak: potrzeba poczucia bezpieczeństwa, potrzeba poczucia stabilizacji, potrzeba przynależności, potrzeba możliwości
wymiany uczuć. Funkcja ta stwarza także warunki dla rozwoju osobowości poszczególnych swych członków; dzięki czemu cała rodzina może poprawnie i harmonijnie funkcjonować. Dzięki tej funkcji
rodzina dostarcza społeczeństwu zdrowych psychicznie i fizycznie
członków.
Podobny podział funkcji rodziny, może tylko nieco bardziej
rozbudowany i z nieco innym naciskiem na pewne wspólne elementy z powyższą propozycją, proponuje Zbigniew Tyszka9.Wyróżnia
on następujące funkcje rodziny:
1. Funkcja materialno – ekonomiczna, której celem jest zaspokajanie potrzeb materialnych rodziny. W skład funkcji materialno – ekonomicznej wchodzą cztery podfunkcje:
- funkcja produkcyjna,
- funkcja zarobkowa,
- funkcja gospodarcza,
Funkcja usługowo – konsumpcyjna.
2. Funkcja opiekuńczo – zabezpieczająca, której celem jest
materialne i fizyczne zabezpieczenie członków rodziny, pozbawionych całkowicie lub częściowo środków do życia, fizycznie nie-

9

252

Z. Tyszka., Socjologia rodziny, PWN,, Warszawa 1979

sprawnych, wymagających opieki (pielęgnacja niemowląt, małych
dzieci, pomoc ludziom starszym i zniedołężniałym).
3. Funkcja prokreacyjna która zabezpiecza emocjonalne potrzeby współmałżonków (ojcostwa i macierzyństwa), jak i reprodukcyjnych funkcji społeczeństwa.
4. Funkcja seksualna, która wiąże się z małżeństwem ujmowanym jako społecznie akceptowana forma współżycia płciowego.
5. Funkcja legalizacyjno – kontrolna, której celem jest sankcjonowanie szeregu zachowań i działań uznanych za niewłaściwe
poza nią i wewnątrz niej, nadzorowanie członka rodziny przez pozostałych członków w celu zapobiegania ewentualnym odstępstwom
od norm i wzorów przyjętych w danej rodzinie za obowiązujące..
6. Funkcja socjalizacyjna, mającą na celu wprowadzenie dzieci w świat kulturowy danego społeczeństwa oraz przygotowanie do
samodzielnego pełnienia ról społecznych, polega na wprowadzeniu
dzieci w kulturę społeczeństwa, w którym żyje, przygotowaniu go
do samodzielnego pełnienia ról społecznych obecnie i w przyszłości.
To socjalizacyjne oddziaływanie może być świadomie zamierzone,
zaplanowane i wtedy nazywamy je wychowaniem wewnątrzrodzinnym. Rodzina jako mała grupa społeczna, jako mikrośrodowisko
wpływa na dziecko w sposób spontaniczny, określany jako spontaniczna socjalizacja. W ramach rodzinnej socjalizacji ważne miejsce
odgrywa interializacja, czyli uwewnętrznienie norm i zasad.
7. Funkcja kulturalna, której celem jest zapoznanie młodego
pokolenia z dziejami kultury danego społeczeństwa, przekazywanie
dziedzictwa kulturowego, dbałość o przeżycia estetyczne rodziny.
8. Funkcja klasowa, pochodzenie z danej rodziny wstępnie
określa, ma wpływ na pozycję społeczną.
9. Funkcja rekreacyjno – towarzyska, która ma za zadanie zapewnić członkom rekreację i towarzystwo, dom rodzinny jest miejscem wypoczynku, zaś każdy z członków rodziny jest zobowiązany
do dbałości o dobrą atmosferę w rodzinie i nawiązywanie kontaktów
towarzyskich, kontakty społeczne są niezbędne do utrzymania równowagi psychicznej.
10. Funkcja emocjonalno – ekspresyjna, która zapewnia poszczególnym członkom rodziny poczucie oparcia i bezpieczeństwa.
Głównym zadaniem tej funkcji jest zaspokojenie emocjonalnych
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potrzeby członków rodziny, a także ich potrzeby wyrażania własnej
osobowości. Chodzi tutaj przede wszystkim o uzyskanie całkowicie
intymnego oddźwięku psychicznego, który nigdzie indziej nie jest
osiągalny.
Zdaniem Tyszki nie należy odróżniać funkcji od zadań rodziny (chociaż niektórzy autorzy takiego rozróżnienia dokonują), ponieważ „zadanie, działanie i efekt działalności stanowią jedność w
ramach funkcji”10.
Szeroko funkcje rodziny przedstawia Franciszek Adamski11.
Wyróżnia on następujące grupy funkcji rodziny:
1. Funkcje instytucjonalne, które dotyczą rodziny i małżeństwa jako instytucji społecznej. Adamski wyróżnia wśród funkcji
instytucjonalnych:
- funkcję prokreacyjno - biologiczną, która podtrzymując ciągłość społeczeństwa; wysuwa się na czoło we wszystkich analizach
funkcji rodziny. Tu właśnie wydaje się na świat potomstwo, jest to
miejsce zalegalizowanych stosunków seksualnych ludzi, a w wyniku
tego jest zalegalizowanym miejscem przyjścia na świat potomstwa.
- funkcję ekonomiczną, która polega na dostarczaniu dóbr materialnych rodzinie; rodzina ma zapewnić utrzymanie swym nowonarodzonym i nieletnim dzieciom, gwarantując im wyżywienie, mieszkanie i ubranie.
- funkcję opiekuńczą, której zadaniem jest zabezpieczyć
członków rodziny w określonych sytuacjach życiowych, zwłaszcza
gdy sami nie są w stanie zaradzić swym potrzebom,
- funkcje socjalizującą, której zadanie polega na wprowadzeniu członków rodziny w życie społeczne, a także przekazaniu im
wartości kulturalnych. W tej sferze rodzina socjalizuje jako mała
grupa społeczna, która jednocześnie jest instytucją społeczną. Rodzina, jako mała grupa społeczna jest więc reprezentantem dla
dziecka pewnej formy życia społecznego, mniej lub bardziej zorganizowanego, które powinno opierać się na współpracy i współdziałaniu, poszanowaniu praw drugich, wyrzeczeniu i ofiarności. Społeczeństwo, w którym rodzina jako mała grupa społeczna żyje udo10
11
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stępnia także rodzinie swój dorobek kulturowy, świat wytworów
duchowych i materialnych poprzednich pokoleń. W społeczeństwie i
ze społeczeństwem rodzina zapoznaje swych członków, pokazuje
jak korzystać z dorobku kulturalnego oraz uczy najlepszych norm
estetyki.
- funkcje stratyfikacyjną, której głównym zadaniem jest zagwarantować członkom rodziny określony status życiowy, wyznaczający
ich przynależność do określonej klasy czy warstwy społecznej,
- funkcje integracyjną, która głównym zadaniem jest społeczna autokontrola zachowań poszczególnych członków rodziny, w tym
zachowań seksualnych małżonków, a także dorastających dzieci.
2. Funkcje osobowe, które dotyczą rodziny jako grupy społecznej. Adamski wyróżnia trzy rodzaje funkcji:
- funkcję małżeńską, której głównym zadaniem jest zaspokoić
potrzeby życia intymnego i seksualnego małżonków,
- funkcję rodzicielską, której głównym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb uczuciowych rodziców i dzieci,
- funkcję braterską, której głównym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb uczuciowych braci i sióstr, rodzeństwa.
3. Funkcje rodziny, którezwiązane sąz punktu widzenia trwałości i zmienności, a przez to i znaczenia dla samej rodziny, Adamski dzieli je na dwie grupy:
a) funkcje istotne (pierwszorzędowe), do których Adamski
zakwalifikował takie funkcje jak:
- funkcję prokreacyjną,
- funkcję socjalizacyjną,
- funkcję miłości,
b) funkcje akcydentalne (drugorzędowe), czyli te funkcje, bez
których rodzina może funkcjonować bez większego dla siebie i społeczeństwa uszczerbku, czyli:
- funkcja ekonomiczna,
- funkcja opiekuńcza,
- funkcja stratyfikacyjna,
- funkcja rekreacyjna,
- funkcja religijna – będąca częścią funkcji socjalizacyjnej,
czy też funkcji integracyjnej.
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Helena Sęk wśród funkcji małżeństwa wymienia12:
- wzajemne zaspokajanie potrzeb (emocjonalnych, seksualnych, społecznych, pomoc w realizacji celów indywidualnych, prestiżowych i samo realizacyjnych),
- tworzenie ekonomicznych podstaw rodziny,
- posiadanie i wychowywanie dzieci.
Za podstawowe funkcje warunkujące istnienie związku małżeńskiego Sęk uważa wzajemne zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i seksualnych małżonków oraz potrzeb gospodarczych.
Irena Jundziłł podaje następujące funkcje rodziny13:
- funkcja prokreacyjna, którą Jundziłł opisuje w podobny sposób jak wcześniej przytoczeni przeze mnie autorzy, realizacja tej
funkcji zapewnia biologiczną reprodukcję społeczeństwa,
- funkcja opiekuńcza, która polega na zaspokajaniu podstawowych potrzeb swoich członków, wyżywienia, ubrania, rozrywki, a także
stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju osobowości,
- funkcja wychowawcza, uzależniona od dwóch funkcji opisanych powyżej, w jej skład wchodzi socjalizacja dziecka, pełne zaspokojenie jego potrzeb, przekazanie podstaw kultury, norm regulujących ludzkie współżycie, a także przygotowanie do pełnienia w
przyszłości ról rodzicielskich.
- ważną funkcją – zadaniem jest kształtowanie aspiracji i dążeń dzieci – pomoc w uzyskaniu przez nie odpowiednich pozycji
społecznych,
- funkcja przygotowania dzieci do założenia własnej rodziny,
zapoznanie z nowymi rolami społecznymi - współmałżonka i rodzica, nauka zgodnego współżycia.
W nowszych opracowaniach wspomina się także o funkcji
edukacyjnej rodziny, która zwykle jest wiązana z funkcją wychowawczą14. O funkcji terapeutycznej rodziny w literaturze przedmiotu
12

H. Sęk., Wybrane koncepcje terapeutyczne jako podstawa poradnictwa
małżeńskiego i rodziny. [w:] M. Kozakiewicz (red.) Wybrane zagadnienia
poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego. PWN, Warszawa 1985
13
I. Jundziłł., Trudności wychowawcze w rodzinie. Nasza Księgarnia,
Warszawa 1989
14
T. Rostowska., Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec
współczesnych wyzwań, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009
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nie ma wzmianki. Jednak taka funkcja istnieje i jest pełniona przez
współczesnych rodziców. Określiłabym ją wstępnie jako organizowanie i samodzielne prowadzenie zajęć terapeutycznych w celu
usprawniania funkcjonowania fizycznego i poznawczego własnego
dziecka z niepełnosprawnością. W rodzinach wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, jeden z rodziców, najczęściej matka, nie
wraca do pracy, a swoją uwagę i czas poświęca wyłącznie dziecku.
Często rodzice nie są w stanie wyegzekwować należnej rehabilitacji
i terapii i muszą finansować ją z własnych środków (jeżeli ich sytuacja materialna na to pozwala), a także są osobiście zaangażowani w
prowadzenie takiej terapii. W mojej ocenie jest to właśnie realizowanie funkcji terapeutycznej rodziny. Ciężar realizowania terapii rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością zostaje przerzucony na
rodziców, a przecież matka i ojciec są przede wszystkim rodzicami a
nie terapeutami.
Zespół wypalenia sił
Z czasem, w sytuacji przeciążenia nadmiarem opieki i terapii
dziecka z niepełnosprawnością, może dojść do syndromu wypalenia
sił. Charakterystyczne dla tego zespołu są: rezygnacja, pozbawienie
energii a nawet zupełne wyczerpanie psychiczne i fizyczne wskutek
przeciążenia intensywną opieką nad dzieckiem, odpowiedzialnością
za jego los i poczuciem osamotnienia15. O zespole wypalenia sił
pisze także Tomasz Bobrowski. Zauważa on, że długotrwała opieka i
przebywanie cały czas z dzieckiem z niepełnosprawnością ma istotny wpływ na funkcjonowanie rodziny, łącznie z „syndromem wypalenia”, który objawia się wyczerpaniem emocjonalnym, osłabieniem
miłości rodzicielskiej, zmiennością nastrojów, utratą energii i sił
oraz nieustannym fizycznym i psychicznym zmęczeniem16. Bobrowski dzieli syndrom wypalenia na następujące etapy17:
15

R. Sulivan., za Domaradzka-Malinowska, Pomoc rodzinie dziecka
niepełnosprawnego, Edukacja i Dialog 10, 1994, 30-32 oraz Pisula E.,
Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwa UW,
Warszawa 1994,
16
T. Bobrowski., Jak pomóc dziecku niepełnosprawnemu intelektualnie. Poradnik dla rodziców i terapeutów, Wydawnictwo e-bookowo, Warszawa 2014
17
Tamże
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- stadium ostrzegawcze, kiedy ciało odmawia posłuszeństwa,
dominują chroniczne infekcje, bezsenność, bóle głowy, poczucie
irytacji i niepokoju.
- etap depersonalizacji i obniżonego poziomu zadań wykonywanych przez matkę, gwałtownych wybuchów irytacji.
- etap chronicznego wypalenia, poważnych problemów somatycznych, wrzody żołądka, napady lęku i depresji, nadciśnienie, poczucie wyobcowania i osamotnienia.
Bobrowski zwraca także uwagę na sytuację ekonomiczną, jaka zachodzi w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, zauważa, że
w większości przypadków dochodzi do pogorszenia się sytuacji
ekonomicznej. Wydatki związane z leczeniem, rehabilitacją, sprzętem rehabilitacyjnym, terapią są często bardzo kosztowne. Często
także jeden z rodziców, najczęściej matka, rezygnuje z pracy etatowej na rzecz opieki i terapii dziecka, co także nie pozostaje bez
wpływu na sytuację ekonomiczną rodziny. Aby polepszyć status
materialny rodziny, ojciec często bierze dodatkowe godziny, często
pracuje w dni wolne. Wpływa to na rozluźnienie relacji, więzi emocjonalnych w rodzinie, dystansowanie się ojca od problemów rodziny18. W mojej ocenie taka sytuacja, zwłaszcza długotrwała i rozciągnięta w czasie ma wpływ na budowanie autorytetu rodzicielskiego,
a na pewno na jego okresowe zachwianie się, zarówno w relacji z
dzieckiem niepełnosprawnym jak i z jego rodzeństwem.
Autorytet rodzicielski
Czym jest autorytet rodzicielski – samo słowo autorytet wywodzi się języka łacińskiego, gdzie „auctoritas: oznacza „powagę”,
ale też „znaczenie”, „wpływ”, „uznanie”. Warto odróżnić autorytet
od autorytaryzmu. Szczególnie różnicę tę podkreśla się w naukach
społecznych, gdzie autorytet jest rozumiany, jako zdolność jednostki, grupy, instytucji do uzyskania uznania bez konieczności stosowania przymusu19. W psychologii autorytet dotyczy konkretnej jednostki, stanowi jej cechę lub jej właściwość, którą dana osoba ma

18
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bądź też jest jej przypisywana20. W pedagogice autorytet jest traktowany jako cecha konkretnego zawodu, jakim jest profesja nauczycielska, gdzie autorytet jest wynikiem zespołu różnorodnych cech,
właściwości nauczyciela21. Autorytet rodzicielski ma inne źródła i
wymiary. W dokumentach społecznego nauczania Kościoła podkreśla się, że przede wszystkim wynika on z faktu, że rodzice są tymi,
którzy dali życie. Autorytet rodzicielski związany jest z rolą społeczną i działaniami wychowawczymi rodziców. Autorytet wychowawczy rodziców dotyczy zjawisk związanych ze świadomym oraz
celowym „urabianiem” osobowości dziecka i regulowaniem jego
zachowania zgodnie z określonym programem, rodzice mają bowiem określone wyobrażenia tego, jak ono powinno postępować. To
właśnie z tych oczekiwań wynikają określone wymagania, zakazy i
nakazy, które warunkują oddziaływanie wychowawcze rodziców
wobec dziecka, czyli efektywność stosowanych przez nich metod i
środków wychowawczych22. W kontekście autorytetu rodzicielskiego ważna jest także jakość relacji pomiędzy rodzicami-małżonkami.
Leszek Kołakowski zauważa, że ,,(…) istnieją przynajmniej
dwie instytucje, które zbudowane są na zasadzie autorytetu i bez
niego nie dają się wyobrazić: rodzina i szkoła. Można powiedzieć,
że w obu działanie autorytetu redukuje się stopniowo do wieku dzieci. To jednak sprawy nie zmienia. Prawdą pozostaje, że zarówno
moralne, jak intelektualne wychowanie musi zaczynać się od autorytetu i przez czas długi na nim się opierać”.23
Na budowanie autorytetu rodzicielskiego ma także wpływ
tworzenie się tożsamości rodzicielskiej. Halina Borzyszkowska i
Małgorzata Kościelska zwracają uwagę, że doświadczane emocje,
zwłaszcza te negatywne mają wpływ na umiejętności rodzicielskie,
takie jak zdolność wczuwania się w świat dziecka, zaspokajanie jego
20

B. Marcinczyk., Autorytet wiadomy: geneza i funkcje regulacyjne,
Wydawnictwo Almaprint, Katowice 1991
21
J. Pieter., Poznawanie środowiska wychowawczego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1960
22
J. Kułaczkowski., Aspekty autorytetu rodziców wobec dziecka, Studia
Warmińskie XLIII (2000), s. 239
23
L. Kołakowski., Cywilizacja na ławie oskarżonych. Wydawnictwo
„Res Publica”, Warszawa 1990, s. 170
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potrzeb biologicznych i fizycznych24. Żaneta Stelter zauważa, że
kreowanie tożsamości rodzicielskiej jest trudniejszym procesem u
ojców, gdyż u nich rola rodzica, bardziej niż u matek, uzależniona
jest od tego, czy dziecko spełnia ich oczekiwania i wyobrażenia25.
Andrzej Twardowski zauważa, że rola rodziców i pozostałych
członków rodziny jest niezastąpiona w procesie rehabilitacji i rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Rodzice będąc w
stałym kontakcie z dzieckiem są jego pierwszymi nauczycielami i
rehabilitantami. Dlatego też terapia prowadzona w domu jest bardziej intensywna i skuteczna26. Z całą pewnością jest to po części
prawdą, jednak w sytuacji, kiedy rodzice są przeciążeni nadmiarem
opieki i terapii, zwłaszcza jeśli decyzja o terapii prowadzonej przez
rodziców nie jest ich indywidualną decyzją ale wynikiem przymuszenia przez warunki ekonomiczne i możliwości finansowe rodziny
do prowadzenia takiej terapii . Taka sytuacja może mieć istotny
wpływ na zacieranie się ról rodzicielskich. Zacieranie się ról rodzicielskich, przechodzenie z roli rodzica do roli terapeuty, czy rehabilitanta, które jest często trudne do pogodzenia i zrozumienia dla
rodziców, może okazać się jeszcze trudniejsze dla dziecka z niepełnosprawnością. Jak ważny jest to problem wskazuje kampania spo24

H. Borzyszkowska., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym. [w:] D. Lotz, K. Wenty (red.), Diagnoza dla osób niepełnosprawnych (s.56-60). Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin 2002 a także: M. Kościelska., Jak żyć z dzieckiem niepełnosprawnym – i czy to musi być nieszczęście. [w:] B. Kaja (red.), Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja. (t.1, s.27-35). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2001
25
Ż. Stelter., Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością jako wartość,
protokół
dostępu:
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12727/1/Rodzina%20z%2
0dzieckiem%20niesprawnym%20intelektualnie%20jako%20warto%C5%9
B%E2%80%A6.pdf, dostęp w dniu 19.03.2017
26
A. Twardowski., Wczesne wspomaganie rodzin wychowujących dzieci
niepełnosprawne intelektualnie. [w:] Z. Janiszewska –Niecioruk (red.),
Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną – wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (t.1,
s.101-109). Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa 2004
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łeczna: „Chcę być Mamą. Nie rehabilitantką. Chcę być Tatą. Nie
Terapeutą”27.
Czy pełnienie przez rodzinę funkcji terapeutycznych, ma odniesienie do budowania autorytetu rodzicielskiego? W sytuacji kiedy
autorytet rodzicielski miesza się z autorytetem terapeuty, możliwym
staje się zatarcie granic w pełnieniu ról społecznych, a także problemy z budowaniem autorytetu, zwłaszcza w sytuacji zespołu wypalenia sił. Na kształt strukturę autorytetu składają się różne wartości
pozytywne. Każde dziecko od najmłodszych lat poszukuje wzoru do
naśladowania, to rodzice jako pierwsi wychowawcy mają największy wpływ na dziecko. Autorytet rodzicielski matki i ojca powinien
wspomagać proces wychowania rodzicielskiego. W sytuacji wyczerpania psychicznego i fizycznego wskutek przeciążenia intensywną
opieką nad dzieckiem i jego terapią trudno mówić o autorytecie rodzicielskim. Poświęcenie się terapii i rehabilitacji dziecka, pełnienie
roli terapeutycznej przez rodziców, może także mieć wpływ na zaspokojenie innych potrzeb dziecka, pośrednio zaś pełnienie funkcji
terapeutycznej i rehabilitacyjnej może zakłócić równowagę w pełnieniu ról rodzicielskich i wypełnianiu zadań rodzicielskich, nie
pozostaje także bez wpływu na autorytet rodzicielski.
Czym innym jest przecież autorytet nauczyciela, wychowawcy, czy terapeuty, a czym innym jest autorytet rodzicielski. Jak
słusznie zauważa Marian Wolicki28, posiadanie autorytetu przez
rodziców wobec dziecka jest podstawą zaistnienia zasadniczych
mechanizmów rozwojowych: naśladownictwa, identyfikacji i modelowania. Taki wyraźny, mocny i konsekwentny autorytet rodziców
jest istotnym składnikiem rozwoju. Wolicki, cytując Dominiana
podkreśla, że dzieci potrzebują wzoru, z którego mogą czerpać naukę, oraz ochrony przed odruchami, których nie są w stanie kontro27

kampania społeczna Fundacji IMAGO i Fundacji Instytut Rozwoju
Regionalnego (FIRR): „Chcę być Mamą. Nie rehabilitantką. Chcę być Tatą.
Nie Terapeutą”, protokół dostępu:
http://pomocdlarodzicow.pl/index.php?option=com_content&view=article
&id=619:start&catid=31&Itemid=401&lang=pl, dostęp w dniu:19.03.2017
28
M. Wolicki., Znaczenie autorytetu w wychowaniu, protokół dostępu:
http://www.pedkat.pl/index.php/239-ks-wolicki-marian-znaczenieautorytetu-w-wychowaniu, dostęp w dniu: 20.03.2017
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lować”. Adam Skreczko29 podkreśla, że w wychowaniu autorytet w
dużej mierze decyduje o wynikach wychowania. Podstawowym
warunkiem wzrostu dziecka jest bowiem naśladownictwo. Proces
wychowawczy bez autorytetu rodzicielskiego jest wręcz niemożliwy. Czy w sytuacji prowadzenia zajęć terapeutycznych z własnym
dzieckiem z niepełnosprawnością, zwłaszcza w sytuacji emocjonalnego, psychicznego i fizycznego obciążenia, rola autorytetu rodzicielskiego i jego budowania ma taki sam wymiar jak pełnienia przez
rodzinę tylko funkcji wychowawczych?
Brak jest jednak badań poświęconych tematyce, zarówno w
odniesieniu do nowej w mojej ocenie funkcji rodziny, jaką jest funkcja terapeutyczna, a tym bardziej w odniesieniu do budowania autorytetu rodzicielskiego w sytuacji rodziców prowadzących terapię
własnego dziecka i wchodzących w nową, terapeutyczną rolę. Jest o
temat niezmiernie ważny i tym kontekście rodzi się potrzeba szerszego zajęcia się problematyką rodzicielstwa (macierzyństwa i ojcostwa) rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, zadań terapeutycznych i rehabilitacyjnych wypełnianych przez rodziców a także możliwości wypełniania przez nich ról społecznych i budowania autorytetu rodzicielskiego.
Streszczenie
Artykuł jest refleksją dotyczącą funkcjonowania rodziny
dziecka z niepełnosprawnością w kontekście rodzicielstwa (ojcostwa
i macierzyństwa) i sprawowania nie tylko funkcji opiekuńczych i
wychowawczych ale coraz częściej także funkcji terapeutycznych.
Zamierzeniem autorki artykułu jest przedstawienie problematyki funkcjonowania rodziny dziecka z niepełnosprawnością i jego
rodziców-terapeutów w nowych rolach społecznych w odniesieniu
do budowania autorytetu rodzicielskiego. W artykule przedstawione
są definicje rodziny z podziałem na pełnione przez nią funkcje. W
kontekście funkcji pełnionych przez rodzinę, autorka artykułu
wprowadza także pojęcie funkcji terapeutycznej rodziny. W obszarze definiowania w artykule zostały zaprezentowane definicje rodzi29

A. Skreczko., Autorytet rodzicielski, protokół
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/autorytet.html, (20.03.2017)
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dostępu:

ny z uwzględnieniem systemowej teorii rodziny. W artykule została
ujęta także tematyka dotycząca funkcjonowania psychospołecznego
rodziny dziecka z niepełnosprawnością oraz przedstawiono koncepcję zespołu - syndromu wypalenia sił u rodzin wychowujących
dziecko z niepełnosprawnością. Wychowanie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie zostało odniesione także do autorytetu rodzicielskiego w kontekście pełnienia funkcji terapeutycznej przez
rodziny wychowujące dziecko z niepełnosprawnością.
Słowa kluczowe: rodzicielstwo, rodzina dziecka z niepełnosprawnością, funkcje rodziny, terapia, terapeutyczna funkcja rodziny, autorytet rodzicielski, zespół wypalenia sił
Summary
Between a parenthood and a therapy. Family of a child with
disability – is there still a place for an authority?
The article is a reflection about functioning of the family of a
child with disability in a context of parenthood (fatherhood and motherhood) and practicing not only an educational and upbringing
function, but also performing a therapeutic function of a family.
The main goal of an author of this article is to present a functioning of a family with disabled child and it’s parents-therapists in a
new social roles in a context of building a parenthood authority. In
this article definitions of a family that shares the family’s functions
are presented. In a contex of a function that family shares, the author
of the article presents also a conception of terapeutical function of a
family.
In the area of definitions the article shows definitions of a
family which includes also a systemic theory of a family. The author
presents a psychosocial functioning of a family with disabled child
within its environment. The article presents a burn out syndrome
concerned to families with disabled child. Upbringing of a child with
disability is also showed in this article according to parenthood authority in a context of performing a therapeutic function of a family.
Key words: parenthood, family of a child with disability,
functions of a family, therapy, therapeutic function of a family, parenthood’s authority, burning out syndrome.
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Rozdział III
Autorytet a prawo
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Ks. Lesław Krzyżak

Normatywny autorytet Ojców Kościoła
Wprowadzenie
Z zdobytego wykształcenia i doświadczenia własnego życia
wiemy, kto stanowi dla nas autorytet. Zawsze jest to ktoś, kto odegrał ważna rolę nadal odgrywa kształtując aktualną rzeczywistość.
Również w zakresie prawnego uregulowania prawd wiary i zasad
moralności są takie osoby, które swoim wykształceniem i wiedzą, a
w konsekwencji ukształtowanym autorytetem wskazują na niepodważalne normy, które stanowią fundament zdrowych relacji społecznych. Bez wątpliwości sam Bóg jest niezachwianym autorytetem
stanowiącym normy, które zostały spisane na kartach Pisma świętego i przekazane przez pierwszych uczniów Chrystusa1. Tradycja
wywodząca się od apostołów, rozwija się w Kościele pod opieką
Ducha Świętego. Dzięki modlitwie, kontemplacji, dociekaniu wiernych i nauczaniu posiadających sukcesję oraz charyzmat prawdy
wzrasta zrozumienie prawd wiary (Łk 2, 19 i 512; DV nr 8)3. Ten
ciągle żywy proces tworzenia oparty jest na modlitwie i kontemplacji. W początkach chrześcijaństwa takimi autorytetami wskazującymi na poprawne treści wiary i zasady moralności byli Ojcowie Kościoła, którzy kontynuowali tradycję apostolską i uczestniczyli w
tradycji kościelnej4, dlatego ich postawa i nauczanie do dziś stanowi
istotny przekaz zawarty w nauczaniu i Magisterium Kościoła.
1

L. Krzyżak, Normatywny autorytet Pisma świętego, [w:] Autorytet:
wyzwania – oczekiwania - zadania, J. Zimny (red.), Wydawnictwo KUL,
Stalowa Wola 2016, s. 346-358.
2
Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespól Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów
Tynieckich, Wydawnictwo Pallottinum, wyd. III, Poznań – Warszawa 1980.
3
Konstytucja o Objawieniu Bożym, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Wydanie II, Poznań
1967, s. 543.
4
F. Ardusso, Magisterium Kościoła. Posługa Słowa, Wydawnictwo
WAM, Kraków 2001, s. 31-37.
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Niniejsze opracowanie o normatywnym autorytecie Ojców
Kościoła wpisuje się w cykl rozważań w ramach Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej na temat „Autorytet ludzkim misterium” zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w Stalowej Woli i
stanowi przyczynek w rozważaniach o normatywnym autorytecie.
Jest to potrzebne i oczekiwane ujęcie tematu, który do niedawna był
zagadnieniem tabu. Pojawiająca się coraz większa liczba publikacji
związanych z autorytetem sugeruje, że autorytet przeżywa kryzys.
Tym bardziej słusznym jest przywołanie wskazań i autorytetu Ojców
Kościoła, który na nowo przypomni o fundamentalnych prawdach i
zasadach życia chrześcijańskiego.
Biblia fundamentem autorytetu objawiającego się Boga
Biblia posiada autorytet pochodzący od Boga, który kieruje
wiarą i zachowaniami swojego ludu5, dlatego Pismo święte nakazuje
przestrzeganie zasad6, tworzy normy i w nich wychowuje, narzuca
standardy i wymaga ich przestrzegania7. „Całe Pismo jest natchnione
przez Boga i pożyteczne do nauczania, przekonywania, upominania,
do wychowywania w sprawiedliwości (2 Tym 3, 16)”. Kościół zjednoczony wokół papieża utrzymuje, że Pismo święte jest połączone z
Tradycją i stanowią jedno źródło Objawienia. Zasada ta widoczna
jest w nauczaniu Soboru Watykańskiego II: „Święta Tradycja i Pismo święte stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego powierzony
Kościołowi” (DV 10)8. Prawdę tę sprecyzował już wcześniej Sobór
Trydencki w dekrecie De Libris sacris et de traditionibus recipiendis: „hoc sibi perpetuo ante oculos proponens, ut sublatis erroribus
puritas ipsa Evangelii in Ecclesia conserventur, quo promissum ante
5

S. Pawłowski, Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumenicznodogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003),
Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 14-17.
6
R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, t. I i II, Poznań 2004, s.
157-177.
7
S. C. Napiórkowski, Uzgodnienie anglikańsko-katolickie „O autorytecie w Kościele”, Wenecja 1976, s. 45-46.
8
Por. F. Ardusso, Magisterium Kościoła. Posługa Słowa, dz. cyt., s. 1718; S. Stasiak, R. Zawiła, ABC teologii dogmatycznej. Notatki z wykładów
ks. prof. E. Rogowskiego, Oleśnica – Wrocław 1993, s. 12.
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per Prophetas in Scripturis sanctis Dominus noster Iesus Christus Dei
Filius proprio ore Primus promulgavit, deinde per suos Apostolos
tamquam fontem omnis et salutaris veritatis et morum disciplinae
„omni creaturae praedicati” [Mc 16, 15] iussit; perspiciensque, hanc
veritatem et disciplinam contineri in libris scriptiset sine scriptotrditionibus, quae ab ipsis Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis
Apostolis Spiritu Sancto dictande quasi per manus traditae ad nos
usque pervenerunt, orthodoxorum Patrum exempla secuta, omnes
libros tam Veteris quam Novi Testamenti, cum utriusque unus Deus
sit auctor, nec non tradictiones ipsas, tum ad fidem, tum ad mores
pertitentes, tamquam vel oretenus a Christo, vel a Spisitu Sancto
dictatas et continua succession in Ecclesia catholica conservatas, pari
pietatis affect ac reverential suscipit et veneratur” (DS 1501). Później
naukę tę podjął Sobór Watykański II w konstytucji Dei Filius (DS
3006), dosłownie powtarzając wyżej przywołane nauczanie Soboru
Trydenckiego. Przytoczone orzeczenia znalazły też swoje odbicie w
dokumentach Soboru Watykańskiego II, gdzie czytamy: „Tradycja
święta zatem i Pismo święte ściśle się ze sobą łączą i komunikują.
Obydwoje bowiem, wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu” (DV 9). Ujęcie Tradycji na równi z Pismem świętym ma swój początek w przedtrydenckim nauczaniu kościelnym, gdy wówczas nie istniało jeszcze
jasne sprecyzowanie roli Tradycji jako interpretatora Objawienia
Bożego9.
Pięćset lat temu Marcin Luter podjął reformę, która między
innymi na nowo przyznawała nadrzędną rolę dla Pisma świętego w
Kościele. Odtąd w Kościele protestanckim promowano Pismo święte
przy równoczesnym odrzuceniu Tradycji10. Bernard Lambert
stwierdza: „The primacy of the Word of God in Protestantism is a
fact, a climate, a dogma. It belongs to the whole protestant tradition,
right from its manifold origins. It holds the title role in every denomination, without exception. It is a pre-requisite to their activity,
9

P. Kantyka, Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 17-18.
10
J. Podzielny, Autorytet Biblii w tradycji ewangelickiej, “Śląskie Studia
Historyczno-Teologiczne” 1/44(2011), s. 142-148.

271

their thought, their life. It is the measure, the norm, the regulating
principle of Protestant orthodoxy. It has an equal authority over official and individual thought. It is the inspiration for a way of life and
for the organization of human life”11. Protestancka zasada sola scriptura została również przejęta i wprowadzona przez anglikanów12. Po
pięciu stuleciach od początku reformacji, oderwane wówczas Kościoły, dziś coraz częściej uznają Pismo święte i Tradycję jako jedno
źródło Objawienia13. Ojcowie Kościoła stawali w obronie właściwego rozumienia nauki wiary, dlatego św. Grzegorz z Nysy w Contra
Eunomium pisze: „Jako gwaranta, bardziej niż wystarczającego,
prawdy naszego nauczania mamy tradycję, to jest prawdę która dotarła do nas od apostołów, przez sukcesję, jako dziedzictwo” (PG 45,
653). Autorytet biskupów jest gwarantem fundamentalnego przekazu
wiary i źródłem norm wierzących. Wsparciem pasterzy jest posługa
pisarzy i teologów.
Ojcowie Kościoła bezpiecznym źródłem wiedzy o Bogu i
zasadach moralności
We wczesnym chrześcijaństwie, bezpośrednio po czasach apostolskich aż do średniowiecza wybitnych pisarzy i teologów nazywano Ojcami Kościoła. Pierwszą ich grupę stanowili ojcowie apostolscy, którzy żyli w Kościele prowadzonym przez apostołów i w swoich wypowiedziach oraz pismach byli pod bezpośrednim wpływem
apostolskim. Za koniec czasów patrystycznych uważa się VIII wiek.
Najczęściej sami biskupi jako nauczyciele wiary i moralności okazywali się wybitnymi teologami. Zgodni byli między sobą, dlatego
nie ma też jakichś wielkich podziałów pomiędzy teologami i paste-

11

B. Lambert, Ecumenism: Theology and History, London 1967, s. 26.
R. H. Fuller, Scripture, [w:] The Study of Anglicanism, S. Sykes, J.
Booty (red.), London 1988, s. 88.
13
P. Kantyka, Autorytet w Kościele, dz. cyt., s. 16-18; P. Feliga, Czas i
ortodoksja: Hermeneutyka teologii w świetle „Prawdy” i „Metody Hansa
Georga Gadamera”, Toruń 2014, s. 124; M. Tatar, Autorytet Pisma świętego w duchowym dialogu ekumenicznym, „Warszawskie Studia Teologiczne”
2(2011), s. 161-174.
12
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rzami14. Posiadali umiejętność przedstawiania każdej prawdy w powiązaniu z całością Objawienia, którego centrum stanowi tajemnica
Trójjedynego Boga objawionego ludzkości w Jezusie Chrystusie15.
Chociaż w okresie Ojców Kościoła nie powstały dzieła o charakterze
kanonistycznym, to jednak trzeba podkreślić, że ich wypowiedzi
przywoływane są i wykorzystywane w jurydycznym prezentowaniu
treści prawd wiary czy zasad moralności16.
Współcześnie wybitność ojców weryfikuje się przez poczwórne kryterium: prawowierność nauki, świętość życia, starożytność i
aprobatę kościelną. Prawowierność nauki to nie wolność od błędów,
ale wierne oddanie papieskiemu i biskupiemu urzędowi nauczycielskiemu. Świętość życia nie wiąże się tylko z wpisanymi do katalogu
świętych i błogosławionych Kościoła. Starożytność określają daty
pierwszych wieków Kościoła: na Zachodzie do śmierci Izydora z
Sewilli w 636 roku, a na Wschodzie do śmierci Jana Damasceńskiego w 749 roku. Powszechne uznanie przez Kościół wiąże się z szacunkiem dla Tradycji jaki był powszechny przed czasem podziałów
wśród chrześcijan.
Działali na terenie całego Cesarstwa Rzymskiego i poza jego
granicami. Ci, którzy żyli na Zachodzie posługiwali się łaciną (Italia,
Afryka, Galia, Hiszpania, Iliria, Anglia), a ci ze Wschodu zaś greką
(Orient: Grecja, Azja, Antiochia, Palestyna, Egipt, Syria). Ich działanie stykało się na granicy Italii. Katalog tworzą znani teolodzy, pisarze i biskupi, których należy tu przywołać.
a) Ojcowie Zachodu
W pierwszym wieku na terenie Italii uznanym szacunkiem
cieszy się Ojciec Apostolski – św. papież Klemens Rzymski. W drugim wieku na terenie Italii działają: Apolinary z Rawenny, Apolo14

H. Seweryniak, Rozwój historyczny pojęcia i roli magisterium, [w:]
Charyzmat osoby i urzędu. Wokół pytania o „gatunki literackie” współczesnych wypowiedzi papieskich oraz Stolicy Apostolskiej, G. Strzelczyk (red.),
Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, s. 12-13.
15
S. Pawłowski, Zasada hierarchii prawd wiary, dz. cyt., s. 21-22.
16
T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Tom I.
Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1985, s. 44-45.

273

niusz Senator, Froryn gnostyk, Hermas – autor Pasterza – uznany za
Ojca Apostolskiego, św. Justyn, Marcjon, Ptolemeusz, gnostyk, Rodon enkratyta, papież Soter, Walentyn, Egipcjanin i papież Wiktor I.
W czasie drugiego wieku w Afryce działają: Arnobiusz Starszy, biskup afrykański Augustalis, Cyprian z Kartaginy, Felicissimus,
Kommodian, Nowacjan, Poncjusz Kartagiński i Tertulian. Na terenie
Galii w drugim wieku działa Ireneusz biskup Vienny.
W trzecim stuleciu w Italii oddziaływuje: papież Dionizy, papież Feliks I, antypapież Hipolit, kapłan rzymski Kajusz, papież Kalikst, papież Korneliusz, papież Lucjusz I, Minucjusz Feliks, antypapież Nowacjan, papież Poncjan, papież Stefan I, papież Sykstus II i
papież Zefiryn. Trzeci wiek w Galii należał do: Faustyna z Lyonu,
Retencjusza z Autun i Wiktrycjusza z Rouen. W Ilirii działa w tym
okresie Wiktoryn z Petawium.
W Italii w czwartym wieku działali: Ambrozjaster, św. Ambroży – doktor Kościoła, Auksencjusz z Dorostorum, papież Damazy, Dionizy, Filokalus, Dionizy z Mediolanu, Euzebiusz z Wercelli,
kapłan Faustyn, papież Feliks II, Filastriusz z Brescii, Firmicus Maternus, Fortuncjan z Akwilei, Heliodor z Altinum, Helwidiusz, Jowiniam Mniejszy, papież Juliusz, arianin Kandyt, Lucyfer z Cagliari,
Maksymin z Mediolanu, kapłan Marcelin, Mariusz Wiktoryn, Próba,
papież Sylwester I, Symplicjan z Mediolanu, papież Syrycjusz,
Ursyn, Wigiliusz z Trydentu i Zenon z Werony. Czwarty wiek w
Afryce kształtują: Donat, Faustus z Mileve, Laktancjusz, Parmenian
z Kartaginy, Tykoniusz i Witeliusz. W Galii mamy w tym czasie:
Auzoniusza, Febada z Agen, Hilarego z Poitiers, Paulina z Trewiru i
Sulpicjusza. W Hiszpanii działają: Acyliusz Sewer, Audencjusz,
Bachiariusz, Chalcydiusz, Dekster, Egeria Silvia, Grzegorz z Elwiry,
Hozjusz z Kordoby,Instancjusz, Itcjusz z Merida, Itacjusz z Ossobony, Juwenkus, Karteriusz, Latronian, Olimpiusz, Pacjan z Barcelony,
potamiusz z Lizbony, Prudencjusz, Pryscylian, Sempronian, Tyberian z Betyki, Walerian z Calahorra i Wigilancjusz. W Ilirii działa:
Auksencjusz z Durostorum, Flotyn z Sirmium, Hieronim z Strydonu,
Nicetas z Remezjany, Teotym z tymoi, Ursacjusz, Walens, Wawrzyniec z Nowae i Wulfila biskup Gotów.
Piąty wiek w Italii to okres, gdy działają: papieże Atanazy I i
II, Anian z Celedo, Arnobiusz, Młodszy, papież Bonifacy I, Cele-
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stiusz, papież Celestyn I, Chromacjusz z Akwilei, Euzebiusz z Mediolanu, papież Feliks III, Gaudencjusz, papież Gelazy I, papież Hilary, papież Innocenty I, Julian, Klaudian, Klaudiusz, papież Leon
Wielki, Makary, Maksym z Turynu, Paschazyn, Paulin z Mediolanu,
Paulin z Noli, Petroniusz z Bolonii, Piotr Chryzolog, Rufin z Akwilei, papież Sykstus III, papież Symplickusz, Uraniusz i Zozym. W
Afryce znany jest: Agriustaria, Arnobiusz, Asklepiusz, Augustyn z
Hippony, Aureliusz z Kartaginy, Cerealis, Euzebiusz z Kartaginy,
Ewodiusz, Honorat Antonin, Kapreolus, Kreskoniusz, Makrobiusz,
Ozoriusz, Petylian, Wigilius, Wiktor z Wity i Wiktor z Kartenny. W
Galii znani są: Cyprian Galijski, Eucheriusz z Lyonu, Ewagriusz,
Fastydiusz, Faustus, Gennadiusz, Hilary z Arles, Honorat z Marsylii,
Jan Kasjan, Julian pomeriusz, Klaudian Mamert, Komodian, Leporiusz, Lucydiusz, Mazeusz, Paulin z Beziers i paulin z Périgueux,
Prosper z Akwitanii, Rewerencjusz, Saloniusz z Genewy, Salwian z
Marsylii, Sydoniusz Apolinary, Wiktor z Marsylii, Wiktoriusz z
Akwitanii i Wincenty z Lerynu. W Hiszpanii działa: Awit, Dyktyniusz, Eutropiusz, Hadacjusz, biskup Peregryn, Sewer i Tyrrybiusz,
zaś w Brytanii – św. Patryk.
Wiek szósty w Italii nauką objął: papież Agapet, Agnellus z
Rawenny, Andrzej Więzień, Arator, Bellator, Benedykt z Nursji,
Boecjusz, papież Bonifacy II, Dionizjusz Mały, Ennodiusz z Pawii,
Epifaniusz, Scholastyk, papież Feliks IV, papież św Grzegorz Wielki, papież Hormizdas, papież Jan I, papież Jan III, Makrobiusz, papież Pelagiusz i i II, Rustyk Rzymianin, papież Symmach i papież
Wigiliusz. W Afryce: Drakoniusz, Eustacjusz, Fakundus, Fastidiosus, Ferrandus, Fulgesjusz, Luberatus, Poncjan, Prymazjusz, Teodozjusz, Werekundus i Wokoniusz. W Galii natomiast: Awit, Cezary z
Arles, Cyprian z Tulonu, Fereol, Gildas Mądry, Grzegorz z Tours i
Wenencjusz. W Hiszpanii: Apryngiusz, Eutropiusz z Walencji, Flawiusz z Merobaudes, Jan z Biklar, Justu z Urgell, Justynian z Walencji, Leander z Sewilli, Licynian z Kartaginy, Marcin z Bragi, Montanus z Tolego, Sewer z Malagi i Tarra. W Ilirii działa: Dionizjusz
Mały, Jan Maksencjusz, Jan z Tomi i w pewnym wymiarze cesarz
Justynian. W Brytanii: Gildas Mądry, Kolumban Starszy i Kolumban
Młodszy.
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Wiek siódmy w Italii to czas, gdy działa: Jonasz z Bobbio, Kolumban Młodszy, papież Leon II i Leoncjusz. W Galii: Defenzor i
Dezydery. W Brytanii: Adomnan, Aileran, Aponiusz, Będą Czcigodny, Cedmon i Teodor z Cantenbury. Duża liczba ojców działa w
Hiszpanii: Auzariusz z Toledo, Braulio z Saragossy, Euzebiusz z
Toledo, Feliks z Toledo, Fruktuoz Bragi, Gundemar, Idaliusz, Ildefons, Izydor z Sewilli, Jan z Saragossy, Justus z Toledo, Konancjusz,
Kwirycjusz, Maksym z Saragossy, Tajo z Saragossy i Waleriusz z
Bierzo. W ósmym wieku mamy w Irtalii papierzy Grzegorza II i III,
diakona Pawła i papieża Zachariasza. W Galii mamy w tym czasie
Donata z Besangon, a w Brytanii Adhełma i Ediusza Stefana.
b) Ojcowie Wschodu
W pierwszym wieku w Grecji działa Arystydes z Aten, Atenagoras i Pinytos z Krety, w Syrii autor Didache, w Palestynie Józef
Flawiusz, Justus z Tyberiady i Szymon Mag, zaś w Egipcie Filon z
Aleksandrii. W drugim wieku w Grecji mamy Dionizego z Koryntu,
Filipa z Gortyny i Kwadrata Apologetę. W Azji Mniejszej: Apolinary z Hierapolis, Meriton z Sardes, Papiasz z Hierapolis, Pioniusz ze
Smyrny, Polikarp ze Smyrny i Polikart z Efezu. W Syrii: Apoloniusz
z Efezu, św. Hegezyp, Ignacy Antiocheński, Serapion z Antiochii i
Teofil z Antiochii. W Palestynie: Agryppa Kastor, Aryston z Pelli,
Juda Jerozolimski, św. Justyn. Symmach i Teofil z Cezarei Palestyńskiej. W Egipcie: Amoniusz Sakkas, św. Barnaba, Bazylides, Juliusz
Kasjan, Karpokrates, Panten i Walentyn.
W trzecim wieku działają: w Gracji – Metody z Olimpu, w
Azji Mniejszej – Firmilian z Cezarei Kapadockiej i Grzegorz Cudotwórca, w Syrii – Anatol z Laodycei, Bardesanes, Cyprian z Antiochii, Doroteusz, Geminus, Lucjan z Antiochii, Malchoin i Paweła z
Samosaty, w Palestynie – Aleksander Jerozolimski, Ambroży z Cezarei palestyńskiej, Beryllus, Juliusz Afrykańczyk i Pamfil z Cezarei
Palestyńskiej, w Egipcie zaś: Ammon z Tmuis, Dionizy Aleksandryjski, Euzebiusz Aleksandryjski, Fileas z Tmuis, Herakles z Aleksandrii, Hezychiusz, Klemens Aleksandryjski, Maksym z Aleksandrii, Malecjusz, Nepos, Piotr I Aleksandryjski, Sabeliusz i Teognost.
Wiek czwarty na Wschodzie to działalność: w Grecji – Grzegorza z Nazjanzu, Heliodora z Trikka, Jana Chryzostoma, Macedo-
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niusza z Konstantynopola, Maksyma Cynika, Pawła I z Konstantynopola, Sabinusa i Teodora z Heraklei. W Azji Mniejszej działa:
Amfiloch z Ikonium, Asteriusz z Amazji, Bazyli z Ancyry, Bazyli
Wielki, Epifaniusz z Salaminy, Eunomiusz, Eustacjusz z Sebasty,
Euzebiusz z Nikomedii, Ewagariusz Pontyjski, Firmus z Cezarei
Kapadockiej, Grzegorz z Cypru, Grzegorz Illuminator, Grzegorz z
Nazjanzu, Grzegorz z Nysy, Lactancjusz, Marceli z Ancyry, Sabecjusz i Tryfil z Cypru. W Syrii działa: Afrahat Syryjczyk, Aecjusz z
Antiochii, Akacjusz, Apolinary z Laodycei, Asteriusz Sofista, Diodor z Tarsu, Efrem Syryjczyk, Eustacjusz z Antiochii, Jan Chryzostom, Jerzy z Laodycei Syryjskiej, Piotrz Odessy i Symeon Mezopotamczyk. W Palestynie: Euzebiusz z Cezarei, Gelazy z Cezarei, Makary I Jerozolimski i Tytus z Bostony. W Egipcie: Aleksander z
Aleksandrii, Ambrozy z Aleksandrii, Antoni Pustelnik, Apolinary
Aleksandryjski, Ariusz, Atanazy Wielki, Dydym Ślepy, Jan Kasjan,
Makary Starszy i Młodszy, Pachomiusz, Serapion, Synezjusz z Cyreny, Teodor Aleksandryjski i Tymoteusz Archidiakon.
Wiek piąty w Grecji to czas, gdy działa: Eutyches, Faustus z
Bizancjum, Filip z Sydy, Nestoriusz, Flawian, Paulin z Pelli, Sokrates Scholastyk i Sozomen. W Azji Mniejszej: Eutariusz, Filip z Sydy,
Gelazy z Kyziku, Łazarz z Farp, Makary z Maglezji, Marek Eremita,
Nil i Teodor z Ancyry. W Syrii: Balaj, Enzik z Kolb, Izaak Wielki,
Jan Gramatyk, Rubbulas, Rufin Syryjczyk, Samuel Syryjczyk, Teodoret z Cyru i Wiktor z Antiochii. W Palestynie św. Hieronim i Ireneusz z Tyru, zaś w Egipcie Cyrus Aleksandryjski, Cyryl Aleksandryjski, Izydor z Poluzjum, Nonnos, Proteriusz, Szenut i Wiktor z
Antiochii.
Szóste stulecie na Wschodzie w Grecji reprezentują – Agapet
z Konstantynopola, Attyk z Konstantynopola, Eustaracjusz, Ewargiusz Scholastyk, Jan z Egei, Jan Maksencjusz, Jan Postnik, Leoncjusz z Bizancjum, Roman Pieśniarz, Teodor Lektor. W Azji Mniejszej: Abram z Efezu, Aleksander z Cypru, Heraklian i Zachariasz z
Gazy. W Syrii: św Atanazy z Antiochii, Bazyli z Cylicji, Ewagriusz
Scholastyk, Grzegorz z Antiochii, Maron z Edessy, Sewer z Antiochii i Symeon Słupnik.
Wiek siódmy w Grecji to czas działalności kolejnych Ojców
Kościoła: Jerzy z Pizydii, Maksym Wyznawca, Piotr z Konstantyno-
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pola, Tymoteusz z Konstantynopola i Pyrrus z Konstantynopola. W
Azji Mniejszej: Andrzej z Cezarei Kapadockiej i Leoncjusz z Neapolis Cypryjskiej. W Syrii: Izaak z Niniwy, Jakub z Edessy, Makary z
Antiochii i Marut z Tagrit. W Palestynie: Jan Klimak, Modest i Zachariasz z Jerozolimy. W Egipcie: św. Atanazy, Hyzechiusz Synajski
i Jerzy z Aleksandrii. Natomiast ostatni ósmy wiek na Wschodzie
należał w Grecji do Agatona z Krety, Germana z Konstantynopola i
Kosmasa Vestiora. W Syrii działał Jan Damasceński i Kosmas Pieśniarz, w Egipcie Jan z Nikilu, zaś w Palestynie Epifaniusz i Kosmas
Jerozolimski17.
Normatywny wymiar wypowiedzi Ojców Kościoła
W wierze katolickiej jasnym jest, że Pismo święte i Tradycja
ukształtowana przez Ojców Kościoła stanowią jeden połączony fundament dla prawd wiary i norm postępowania moralnego wiernych
uczniów Chrystusa. Kościół uznaje Pismo święte jako źródło autorytetu, a zawarty na kartach Biblii przekaz rozumie jako zapis autentycznych podstaw dogmatycznych wiary i zasad moralnych wierzących, dlatego też Dobra Nowina wymaga zaangażowania i posłuszeństwa, a nawet często związana jest z apologią treści i prawd wiary oraz zasad moralnych. W Liście św. Pawła do Hebrajczyków czytamy: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do
ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do
nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy,
przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko
słowem swej potęgo, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach” (Hbr 1, 1-3). Ten wykład wiary i zasad moralności zaprezentowany w Piśmie świętym
poparty jest nauczaniem Ojców Kościoła. Okazując posłuszeństwo i
szacunek dla treści zawartych w Piśmie świętym, z podobnym szacunkiem i uznaniem sięgamy po naukę Ojców Kościoła18.

17

F. Drączkowski, Patrologia, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 1999.
B. Sesboűé, Ch. Theobald, Słowo Zbawienia. Doktryna Słowa Bożego,
Usprawiedliwienie i dyskurs wiary. Objawienie i akt wiary. Tradycja, Pi18
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Ojcowie Kościoła swoim działaniem wypracowali pogląd, że
Pismo święte jest wolne od błędu, ale również nie zawiera niczego,
co byłoby zbędne do wierzenia i życia płynącego z wiary. W regionie Aleksandrii popularną była teoria, że natchnienie Pisma świętego
jest pewnego rodzaju wzięciem we władanie. Widoczne jest to najbardziej na przykładzie proroków, gdy Duch Boży ich opanowywał,
tracili wówczas świadomość i nie wiedzieli nawet, co mówią, a raczej już więcej oni nie mówili, ale Bóg mówił ich ustami, gdy oni
byli w stanie ekstazy w czasie, której Duch Święty tak jak muzykant
wydobywał z nich niby z instrumentu właściwe dźwięki. Takie pojmowanie autorów Pisma świętego i przekazicieli treści pochodzących od Boga było właściwym rozumieniem ukształtowanym przez
Ojców Kościoła19.
Historyk kościelny Hans von Campenhausen wskazuje, że
dzięki Cyrylowi Aleksandryjskiemu (375-444) wszedł zwyczaj decydowania o kwestiach wiary już nie tylko w oparciu o przekazy
Pisma świętego, ale również za pomocą cytatów i zbiorów cytatów z
wcześniejszych uznanych pism pochodzących od Ojców Kościoła20.
Zgodnie Z kanonem 750 Kodeksu Prawa Kanonicznego wierni
zobowiązani są przyjąć wiarą boską i katolicką prawdy przez Boga
objawione, zawarte w Piśmie świętym i przekazane przez Ojców Kościoła, które podawane są do wierzenia przez Urząd Nauczycielski
Kościoła21. Wiara, która jest „całkowitym hołdem czci rozumu i woli
człowieka oddanym Bogu, który objawia się człowiekowi”, osadzona
jest na Objawieniu Bożym czyli Piśmie świętym i Tradycji przekazanej przez Ojców Kościoła, a następnie nieomylnym magisterium Ko-

smo święte i magisterium, [w:] Historia dogmatów pod redakcją Bernarda
Sesboűé SJ, t. IV, Kraków 2003, s. 19-23.
19
J. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, Przełożyła Julia Mrukówna. Przekład przejrzał i terminologię ustalił ks. Emil Stanula, Warszawa
1988, s. 55-58.
20
Czy tak zwani „ojcowie kościoła” mogą być autorytetem w sprawach
wiary?,
http://wiadomosci.onet.pl/tablica/czy-tak-zwani-ojcowie-kosciolamoga-być-autorytete,1666,270154,42827761, watek. html (dostęp: 20.03.2017).
21
Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984. Dalej KPK.
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ścioła, tak ujęta i przekazywana, jest „zgodna z rozumem”22. Potwierdza to nauczanie ostatnich soborów powszechnych. Sobór Watykański
I nazywa taką wiarę boską i katolicką (Konstytucja Dei Filius z 24
kwietnia 1870 r., nr 3), zaś Sobór Watykański II stwierdza: „zadanie
autentycznego wyjaśniania słowa Bożego, spisanego bądź przekazanego w Tradycji, zostało powierzone samemu tylko żywemu Nauczycielskiemu Urzędowi Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu
Jezusa Chrystusa” (Konstytucja Dei Verbum nr 10)23.
Przyjęcie tych prawd i zasad jest wyrazem uległości względem
objawiającego się Boga24. Prawdy wiary i zasady moralności objawione przez Boga i przekazywane przez Ojców Kościoła, a następnie
podawane do wierzenia przez Magisterium Kościoła, stanowią depozyt Objawienia i tym samym wymagają posłuszeństwa wiary25.
Wspomniany kanon mówi o bezpośrednim posłuszeństwie sumienia,
wynikającym z odnalezienia prawdy religijnej oraz uznania jej za
normę wiary i zasadę moralności (kan. 750 KPK). Aby jednak jakaś
prawda wchodziła w zakres wiary boskiej i katolickiej, muszą być
spełnione dwa warunki. Po pierwsze podawana prawda winna być
zawarta w słowie Bożym spisanym na karatach Pisma świętego lub
przekazywanym w Tradycji przez Ojców Kościoła, czyli powinna
należeć do depozytu wiary powierzonemu Kociołowi. Po drugie zaś
Nauczycielski Urząd Kościoła powinien podać wiernym tą prawdę
ze zobowiązaniem do wierzenia jako objawioną czyli zawartą w
Piśmie świętym lub Tradycji. Zobowiązujący przekaz prawd wiary
następuje poprzez przekaz definitywny lub nauczanie zwyczajne i
powszechne26.

22

P. Majer (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego.
Komentarz, Kraków 2011, s. 582.
23
Konstytucja o Objawieniu Bożym, dz. cyt., s. 545.
24
. Navarrete, Unita della “potestas sacra” e molteplicita dei “munera
Christiet Ecclesiae”, [w:] Winferid Schultz in memoriam. Schriften aus
Kanonistok und Staatskirchenrecht, Berno 1999, s. 582.
25
A. G. Urru, La finzione di insegniare, [w:] Il diritto del mistero della
Chiesa, t. II, Roma 1990, s. 604.
26
P. Majer (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego.
Komentarz, dz. cyt., s. 582-583.
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Podsumowanie
Ojcowie Kościoła poprzez swoje pisma i nauczanie potwierdzali treść prawd wiary i zasad moralnych czerpanych z Pisma świętego i od pierwszych uczniów Chrystusa. Tak kształtowała się tradycja, w której normy wiary i moralności czerpano z autorytetu Objawienia zawartego w Piśmie świętym i Tradycji apostolskiej. Treści te
w czasach poapostolskich były przekazywane i zgłębiane przez Ojców Kościoła, których nauka i pisma stanowią istotne i aktualne
wskazania.
Streszczenie
Opracowanie o normatywnym autorytecie Ojców Kościoła jest
próbą ukazania dużej liczby pisarzy i nauczycieli okresu patrystycznego, którzy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa swoim życiem i
działalnością ukształtowali treść wiary i norm moralnych. Bazując na
Piśmie świętym i tradycji apostolskiej swoją modlitwą i oddaniem
posłudze słowa Bożego wskazali kierunki rozwoju Kościoła. Działali
w okresie, gdy Kościół nie doświadczył podziałów, dlatego ich nauka stanowi wspólne bogactwo wszystkich chrześcijan. Duch Święty
wzywa nas dziś do powrotu do źródeł wiary i norm wypracowanych
przez pisarzy, teologów i biskupów okresu patrystycznego.
Słowa kluczowe: autorytet, Ojcowie Kościoła, Tradycja, normy wiary i zasady moralności,
Summary
Normative authority of the Fathers of the Church
The study of the normative authority of the Fathers of the
Church is an attempt to illustrate the great number of writers and
teachers of the patristic period who, in the early centuries of Christianity, formed the content of faith and moral norms in their lives and
activities. Based on Sacred Scripture and apostolic tradition, with
their prayer and devotion to the ministry of the word of God, they
pointed out the direction of the Church's development. They operated
at a time when the Church did not experience divisions, so their
science is a common resource of all Christians. The Holy Spirit calls
us today to return to the sources of faith and norms developed by the
writers, theologians and bishops of the patristic period.
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Barbara Borucka

Obowiązki pracodawcy zawarte w polskim kodeksie pracy
I. Wstęp
W przedmiocie stosunku pracy mieszczą się zarówno prawa i
obowiązki pracodawcy jak i pracownika, który jest drugą stroną stosunku pracy. W polskim kodeksie pracy (w skrócie – k.p.)1 znajduje
się katalog podstawowych obowiązków pracodawcy zamieszczony w
art. 94 k.p.2 oraz katalog podstawowych obowiązków pracownika
znajdujący się w art. 100 k.p.3 .
Obowiązki pracodawcy są pewnym zestawieniem zadań, jakie
pracodawca jest zobowiązany wykonywać ze względu na nawiązane
stosunki pracy. Z uwagi na fakt, iż obszar obowiązków pracodawcy,
jest niezwykle szeroki i urozmaicony, niniejszy artykuł będzie miał
głównie na celu przedstawienie wyłącznie najważniejszych obowiązków zawartych w polskim kodeksie pracy.
II. Katalog obowiązków pracodawcy
Fundamentalne
obowiązki
pracodawcy
w
polskim
ustawodawstwie prawa pracymożna odnaleźć w Dziale Czwartym
k.p. ,,Obowiązki pracodawcy i pracownika” Rozdziale I noszącym
tytuł „Obowiązki pracodawcy” a zwłaszcza w art. 94 k.p., który
stanowi, iż pracodawca jest obowiązany w szczególności do:
1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem
ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;
2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy
wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i
należytej jakości pracy;

1

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.
Zob. art. 94 k.p.
3
Zob. art. 100 k.p.
2
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2a) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie
uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;
2b) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię,
narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze
względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w
pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;
3) (uchylony);
4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz
prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;
6) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
7) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po
ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły
wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;
8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby
pracowników;
9) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
9a) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników;
9b) przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach
niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem;
10) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego4.
Wskazany powyżej art. 94 k.p., nie obejmuje swym zakresem
dokładnego wymienienia obowiązków pracodawcy, albowiem na ten
fakt wskazuje użyte określenie „w szczególności”. Wnioskując z
tego, oprócz obowiązków wyliczonych w przytoczonym przepisie,
można jeszcze dodatkowo odszukać wiele innych obowiązków cią4

Zob. art. 94 k.p.
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żących na pracodawcy w poszczególnych działach kodeksu pracy, a
nawet w przepisach regulujących różne ustawy i rozporządzenia,
układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i regulaminy wynagrodzeń
oraz statuty5.
Do innych obowiązków pracodawcy, które nie zostały wymienione w art. 94 k.p. należą m.in.:
• Obowiązek poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika (art.111k.p.)
• Obowiązek zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem
(art. 22§1 k.p.)
• Obowiązki pracodawcy wobec telepracownika (art. 6711k.p.)
• Obowiązek wypłacania wynagrodzenie w miejscu, terminie i
czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach
prawa pracy. (art. 86 k.p.)
• Obowiązek udostępnienia przepisów pracownikom dotyczących równego traktowania (art. 941 k.p.)
• Obowiązek poinformowania pracowników o możliwości
zmiany wymiaru czasu pracy (art. 942 k.p.)
• Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi (art. 943 k.p.)
• Obowiązek wydania świadectwa pracy i jego ewentualne
sprostowanie. (art. 97 k.p.)
• Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika
do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych
świadczeń związanych z pracą i udostępnienie tej ewidencji pracownikowi, na jego żądanie (art. 149 k.p.)
• Obowiązek zapewnienia inny dzień wolny od pracy pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, (art. 15111 k.p.)
• Obowiązek udzielania pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. (art.
161 k.p.)
• Obowiązek pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika
w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. (art. 167 k.p.)
• Obowiązek udzielenie urlopu na żądanie przez pracownika
(art.1672k.p.)
5
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A. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2016, s. 561.

• Obowiązek zmiany rozkładu czasu pracy pracownicy w ciąży (art.1781k.p.)
• Obowiązek zmiany warunków pracy pracownicy w ciąży lub
karmiącej dziecko piersią (art. 179 k.p.)
• Obowiązek zapewnienia młodocianym pracownikom opiekę
i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.(art. 192 k.p.)
• Obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników młodocianych. (art. 193 k.p.)
• Obowiązek zwolnienia młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z
dokształcaniem się. (art. 198 k.p.)
• Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy (art.
2091 k.p.)
• Obowiązki pracodawcy w sytuacji wystąpienia zagrożenia
dla życia i zdrowia lub możliwości wystąpienia takiego zagrożenia
(art. 2092k.p.)
• Obowiązek umożliwienia pracownikom do działania w celu
uniknięcia niebezpieczeństwa (art. 2093 k.p.)
• Obowiązki pracodawcy w razie przebudowy zakładu pracy
(art.213 k.p.)
• Obowiązek zapewnienia standardu pomieszczeń pracy
(art.214 k.p.)
• Obowiązek zapewnienia odpowiednich standardów jakości
maszyn i urządzeń (art. 215 k.p.)
• Obowiązek stosowania środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą (art.
227 k.p.)
• Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub
zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku,
który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli
może być uznany za wypadek przy pracy (art. 234 § 2 k.p.)
• Obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy (art.
234 § 3 k.p.)
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• Obowiązek niezwłocznego zgłoszenia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu
inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. (art. 235 k.p.)
Na podstawie art. 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej6
praca znajduje się pod ochroną Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast
państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Ten
nadzór jest realizowany za pomocą działania wskazanych do tego
organów, takich jak np. Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa
Inspekcja Sanitarna7.
III. Charakterystyka wybranych obowiązków pracodawcy
1. Obowiązek udostępnienia przepisów pracownikom dotyczących równego traktowania.
Powyższy obowiązek znajduje się w art. 941 k.p. Zgodnie z
nim pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia
pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u
danego pracodawcy8.
Wyżej wymieniony obowiązek przybiera postać powszechnego charakteru, ponieważ odnosi się do całego personelu, z pominięciem osób, które są zatrudnione na podstawie odmiennej od stosunku
pracy tj. np. umowie cywilnoprawnej takiej jak umowa zlecenia,
umowa o dzieło. Pracodawca, aby uczynić zadość ciążącej powinności, winien umożliwić każdemu pracownikowi wgląd do zawartości
przepisów art. od 112 - 113, 18§3 k.p., jak również art. 183a - 183e k.p.
Dodatkowo jest zobowiązany wypełnić ten obowiązek w formie
pisemnej informacji9.

6

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r, Dz. U.
1997 nr 78 poz. 483.
7
Zob. art. 24 Konstytucji RP.
8
Zob. art. 941 k.p.
9
K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 22, Warszawa
2017, Legalis, (dostęp: 05.03.2017r.).
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2. Obowiązek poinformowania o możliwości zmiany wymiaru czasu pracy.
Pracodawca jest obowiązany informować pracowników w
sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w
pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników
zatrudnionych na czas określony - o wolnych miejscach pracy (art.
942 k.p)10.
3. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.
Zgodnie z art. 943 §2 k.p. mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub
ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników11.
W powyższej definicji nie została wskazana osoba, która mogłaby dokonać mobbingu. Dlatego sprawcą mobbingu powszechnie
określanym mianem jako „mobber”, może stać się pracodawca, a
także personel kierowniczy, zwierzchnicy pracownika bądź pozostali
zatrudnieni. Pracodawca, stanie się odpowiedzialny za stosowanie
mobbingu, nawet jeśli nie będzie on „mobberem”, tylko inna osoba
zatrudniona u niego, gdyż do jego obowiązków należało przeciwdziałanie mobbingowi.
Mobbing charakteryzuje się działaniem lub zachowaniem
uporczywym i długotrwałym, w związku z tym, wyróżnikiem który,
rozróżnia mobbing od dyskryminacji, będzie uporczywość i długotrwałość nękania i zastraszania pracownika przez mobbera12.
W art. 943§2 k.p zostały wymienione skutki mobbingu takie jak:
wywołanie u pracownika zaniżonej oceny przydatności
zawodowej,
poniżenie lub ośmieszenie pracownika,

10

Zob. art. 942 k.p.
Zob. art. 943 §2 k.p.
12
K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, Warszawa
2016, s. 421.
11
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izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników
Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego, w
którym stwierdzono, że uznanie określonego zachowania za mobbing
nie wymaga ani stwierdzenia po stronie mobbera działania ukierunkowanego na osiągnięcie celu (zamiaru), ani wystąpienia skutku.
Wystarczy, że pracownik był obiektem oddziaływania, które według
obiektywnej miary może być ocenione za wywołujące jeden ze skutków określonych w art. 943§ 2 k.p.13.
Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 943 § 3 k.p.).
Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na
podstawie odrębnych przepisów(art. 943 § 4 k.p.).
4. Obowiązek wydania świadectwa pracy i jego ewentualne sprostowanie.
Obowiązek ten został przedstawiony w art. 97 k.p. W związku
z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest
obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy,
jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu
7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku
pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia,
za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.
W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego
stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w
postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w
każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia,
za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.
13

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2016 r. I PK
243/15, Legalis nr 1564914.
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W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące
okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu
rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także
inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i
uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie
pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w
myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.
Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy
wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W
razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7
dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.
Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło
z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o
pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy
informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę (art.97 k.p.) 14. Na podstawie
art. 99 k.p. pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie
szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
Odszkodowanie, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za
czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6
tygodni. Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego
świadectwa15.
Tematyka świadectwa pracy jest zawarta, również w Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy16.

14

Zob. art. 97 k.p.
Zob. art. 99 k.p.
16
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, Dz. U. 2016 poz. 2292.
15
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Wspomniany obowiązek nie występuje w przypadku, gdy ma
miejsce przejście zakładu pracy na innego pracodawcę na podstawie
art. 231k.p.17. W tej sytuacji istnieje nadal kontynuacja zatrudnienia
oraz nie ustaje stosunek pracy.
W przypadku śmierci pracownika, na pracodawcy ciąży powinność sporządzenia i dołączenia świadectwa pracy do akt osobowych zmarłego pracownika.
Oprócz przytoczonych sankcji z art. 99 k.p., na pracodawcę
może zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 1000 zł do
30000 zł w przypadku nie wydania pracownikowi świadectwa pracy
(art. 282 §1 pkt. 3 k.p.)18.
5. Obowiązek zaznajomienia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi
uprawnieniami (art. 94 pkt 1 k.p.)19.
Powyższy obowiązek może być spełniony przez pracodawcę
poprzez wybranie jakiejkolwiek formy (ustnej lub pisemnej). Tezę tę
wywnioskować można na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w
Białymstoku, w którym stwierdzono, iż przepisy prawa pracy nie
obligują pracodawcy do przekazania pracownikowi zakresu jego
obowiązków na piśmie. W myśl przepisu art. 94 pkt 1 k.p. pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracowników podejmujących
pracę z zakresem ich obowiązków, przy czym forma tego zaznajomienia nie została tym przepisem narzucona. Praktyka wskazuje zaś,
że pracodawcy wręczają zatrudnionym pisemne zakresy obowiązków, by nie zachodziła kolizja co do zakresu powierzonych zadań,
jak też możliwości powierzania określonych czynności20.
W sytuacji gdy, pracodawca nie zaznajomi pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, narazi się na możli17

Zob. art. 231 k.p.
A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Wyd. 3, Warszawa
2017, s. 451.
19
Zob. art. 94 pkt.1 k.p.
20
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 września 2014 r.
III AUa 296/14 LEX nr 1511607, OSA 2015/3/86-114.
18
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we szkody, powstałe w skutek niewłaściwie realizowanej pracy
przez pracownika. Powyższy fakt, świadczy o tym że odpowiedzialność pracownika za powstałe straty względem pracodawcy może
ulec wyłączeniu, gdyż od pracownika nie można oczekiwać, aby
ponosił konsekwencje zaniedbania obowiązków pracodawcy21.
6. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy.
Wyżej wskazany obowiązek został zawarty w art.15 k.p., w
art. 94 pkt. 4 k.p. oraz dziale dziesiątym „Bezpieczeństwo i higiena
pracy” w art. 207 i nast. k.p.
Oprócz uregulowań w przepisach kodeksu pracy, obowiązek
ten został zawarty również w art. 66ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym każdy ma prawo do bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz
obowiązki pracodawcy określa ustawa22.
Należy, również przytoczyć wyrok z dnia 3 grudnia 2015 r., w
którym Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko zapoznanie pracownika z ogólnymi przepisami i zasadami bhp, ale przede wszystkim zapewnienie
pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a więc
również prewencyjne wskazanie na konkretne zagrożenia występujące na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie wykonywał
swoje obowiązki pracownicze. Zatem pracodawca poniesie, na zasadzie winy (art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p.), odpowiedzialność
za szkodę doznaną przez pracownika wskutek wypadku przy pracy,
gdy będzie można uznać, że do zdarzenia doszło w wyniku niedopełnienia ciążących na pracodawcy obowiązków w dziedzinie bhp23.
Pracodawca będzie odpowiadał za szkodę wywołaną uchybieniami w zakresie bezpieczeństwa pracy. Pracodawca jest również
zobowiązany zagwarantować faktyczne bezpieczeństwo pracy.
21

W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Wyd. 10, Warszawa
2015, s. 220.
22
Zob. art. 66 ust. 1 Konstytucji RP.
23
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2015 r. III
APa 11/15, LEX nr 2062040.
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W tym miejscu warto przedstawić stanowisko Sądu Najwyższego, gdzie stwierdził, że zawinione uchybienia pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy, pozostające w związku przyczynowym
z zaistniałą szkodą, mogą prowadzić do ziszczenia się dyspozycji art.
415 k.c. Kwalifikacja tego rodzaju nie jest możliwa bez wcześniejszego zakreślenia granic obowiązku pracodawcy. Wyznacza on bowiem bezprawność czynu, która polega na wykroczeniu poza obowiązujący porządek prawny.
Pracodawca zobowiązany jest nie tylko do realizowania powszechnie obowiązujących przepisów bhp, lecz również jest zobligowany do zagwarantowania faktycznego bezpieczeństwa. Kontekst
ten stanowi perspektywę weryfikacji bezprawności zachowania pracodawcy, a pośrednio do zakreślenia związku przyczynowego występującego między jego zachowaniem a szkodą, którą doznał pracownik. Skontrolowanie winy zatrudniającego jest możliwe dopiero
po przypisaniu mu bezprawności24.
Powinności pracodawcy w ramach bezpieczeństwa i higieny
pracy nie mogą opierać się na wzajemnych stosunkach z pracownikiem. To znaczy, że przy realizowaniu tych obowiązków, nie można
w żaden sposób uwarunkowywać się od spełnienia powierzonych
zadań przez pracownika. W tej sytuacji, pracodawca jest zobowiązany zagwarantować takie same bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zarówno pracownikowi nie wykonującemu swoich obowiązków
należycie jak pracownikowi, który powierzone obowiązki wypełnia
wzorowo.
Omówiony obowiązek pracodawcy nie jest tylko obowiązkiem
w stosunku do pracownika, ale jest dodatkowo obowiązkiem względem państwa. Dlatego niewywiązanie się z tego zobowiązania może
powodować nałożenie na pracodawcę grzywny w wysokości od 1000
zł do 30000 zł (art. 283§1 k.p.) oraz dodatkowo pracodawca będzie
podlegał karze pozbawienia wolności do lat 3 (art.220 k.k.)25.

24

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2016 r., III PK 146/15
LEX nr 2112315.
25
T. Liszcz, Prawo pracy, Wyd.11, Warszawa 2016, s. 288.
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7. Obowiązek zaspokajania potrzeb pracowników.
Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja
bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników26. Omawiany
obowiązek został zawarty art. 16 k.p. i w art. 94 pkt. 8 k.p.
Oprócz tego, obowiązki w ramach potrzeb socjalnych pracowników szczegółowo dookreśla ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (w skrócie: ZFŚSU)27.
W jednym ze swoich wyroków Sąd Apelacyjny w Szczecinie
uznał, że ustawodawca w art. 94 pkt 8 k.p. nałożył na pracodawcę
obowiązek zaspokajania w miarę posiadanych środków socjalnych
potrzeb pracowników. Pracodawcy nie mają zatem bezwzględnego
obowiązku prowadzenia działalności socjalnej na rzecz pracowników, gdyż przepisy kodeksu jedynie postulują prowadzenie takiej
działalności. By nie dopuścić do zupełnej dowolności w omawianym
zakresie, obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników
został warunkowo ujęty w ustawie z 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych, uprawniając pracodawców do modyfikacji w
prawie wewnątrzzakładowym (w układach zbiorowych pracy) obowiązków wynikających z ustawy, aby umożliwić im uzależnienie
działalności socjalnej od posiadanych warunków i możliwości. Nie
można pomijać, że zgodnie z intencją ustawodawcy ZFŚS jest dobrowolnym funduszem na poziomie zakładu pracy, którego podstawowym zadaniem jest sfinansowanie przez pracodawcę pomocy
socjalnej między innymi na rzecz pracowników i ich rodzin28.
Ustawodawca zdefiniował działalność socjalną jako usługi
świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku,
działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki
nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez
dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej 26

Zob. art. 16 k.p.
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz. U. z 2016 r. poz. 800.
28
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 maja 2015 r., III
AUa 693/14 LEX nr 1785894.
27
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rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy
na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art.2
ZFŚSU)29.
Na podstawie art. 3 ZFŚSU pracodawcy tworzą Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych, gdy zatrudniają, według stanu na
dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty30.
Natomiast w wyroku z dnia 21 kwietnia 2016 r. Sąd Apelacyjny
w Poznaniu przedstawił zasady dysponowania środkami zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są własnością pracodawcy, natomiast jest on ograniczany w możliwości dysponowania nimi, gdyż może je przeznaczyć
jedynie na finansowanie działalności socjalnej. W myśl art. 10 ustawy
z 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych środkami tego
Funduszu administruje pracodawca, on też określa w regulaminie zasady przeznaczania środków tego Funduszu na poszczególne cele i
rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z
usług i świadczeń finansowanych z Funduszu (art. 8 ust. 2 ustawy o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Fundusz ten jest instrumentem realizacji obowiązku pracodawcy zaspokajania bytowych,
socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników (art. 16 i art. 94 pkt 4
k.p.), w konsekwencji też to on, a nie jakieś inne ciało (organ, organizacja), może prowadzić wspólną działalność socjalną na warunkach
określonych w umowie (art. 9 ust. 1) ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych). Odpis na Fundusz lub brak takiego odpisu
stanowi jedynie przesunięcie majątkowe o charakterze formalnym w
obrębie kont, jakie posiada pracodawca31.
8. Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Powyższy obowiązek regulują przepisy art. 17 k.p., art. 94
pkt.6 k.p., oraz art. od 102 k.p. do 1036k.p.
29

Zob. art. 2 ZFŚSU.
Zob. art. 3 ZFŚSU.
31
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2016 r., III
AUa 1569/15 LEX nr 2062004.
30
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Kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
mogą być ustalane w przepisach prawa pracy przewidzianych w art.
771-773, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych32.
Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z
inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
1) urlop szkoleniowy;
2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich
trwania.
Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (art.1031k.p. )33.
Obowiązek ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych
nie będzie stanowić, iż pracownik będzie mógł żądać od swojego
zatrudniającego przygotowania oraz zrealizowania jakiegoś kursu.
Pracodawca jedynie został zobowiązany do ułatwiania pracownikom
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jeśli oni z własnej inicjatywy
będą chcieli je zdobyć lub podwyższyć. Należy również wspomnieć,
o zasadzie równego traktowania, której naruszenie polegać będzie
zgodnie z art. 183b § 1 pkt 3 k.p., na pominięciu przy typowaniu do
udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe34. Pracodawca z tego tytułu może ponieść odpowiedzialność i pracownik
będzie mógł żądać od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie
mniejszej iż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (art. art. 183d k.p.)35.

32

Zob. art. 102 k.p.
Zob. art. 1031 k.p.
34
Zob. art. 183b § 1 pkt 3 k.p.
35
A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Wyd. 3, Warszawa
2017, s. 475.
33
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IV. Odpowiedzialność pracodawcy w przypadku nie wykonywania jego obowiązków
Pracodawca, wówczas kiedy nie realizuje albo w sposób niewłaściwy wypełnia swoje powinności, powinien przygotować się na
pewne konsekwencje.
Kodeks pracy w Dziale Trzynastym „Odpowiedzialność za
wykroczenia przeciwko prawom pracownika” wymienia katalog
wykroczeń w art. 282, które może popełnić pracodawca. Zgodnie ze
wspomnianym art. 282 k.p. kto, wbrew obowiązkowi:
1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę
lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża
albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,
2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,
3) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy,
- podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody
zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy36.
Oprócz poniesienia odpowiedzialności w postaci kary grzywny za wykroczenia zawarte z powyższego katalogu, pracodawca
dodatkowo może być narażony na sankcje występujące w Kodeksie
karnym37.
Kodeks karny w Rozdziale XXVIII wyróżnił przestępstwa
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Należy
wymienić następujące przestępstwa:
złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika
(art.218 k.k.),
niezgłoszenie osoby wykonującej pracę zarobkową do
ubezpieczenia społecznego (art. 219 k.k.),
narażenie życia albo zdrowia pracownika (art. 220 k.k.),

36
37
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Zob. art. 282 k.p.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz. U.2016.1137.

niezawiadomienie o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej osoby wykonującej pracę zarobkową (art. 221 k.k.).
Podsumowanie
Pracodawca, ze względu na nawiązanie stosunku pracy, jest
obowiązany spełniać pewne powinności. W polskim kodeksie pracy,
zostały wymienione podstawowe obowiązki pracodawcy w art. 94
k.p. Przytoczony przepis nie wymienia wszystkich obowiązków pracodawcy. Z tego powodu, uzupełniające obowiązki, można znaleźć
w innych działach kodeksu pracy, w licznych ustawach, rozporządzeniach, układach zbiorowych pracy, a także w regulaminach pracy
i wynagrodzeń. Przykładami innych obowiązków pracodawcy są np.
zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem, poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika, przeciwdziałania mobbingowi,
udzielenie urlopu na żądanie przez pracownika, wydanie świadectwa
pracy. Oprócz tego, nad warunkami wykonywania pracy, czuwają
organy państwowe takie jak np. Państwowa Inspekcja Pracy czy
Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Streszczenie
W artykule zatytułowanym „Obowiązki pracodawcy zawarte
w polskim kodeksie pracy” przedstawiono najważniejsze powinności
pracodawcy związane z nawiązanym stosunkiem pracy.
Na początku artykułu zaprezentowano katalog podstawowych
obowiązków pracodawcy, który został umieszczony w art. 94 kodeksu pracy. Jest to katalog otwarty, gdyż nie wymienia wszystkich
zobowiązań pracodawcy, o czym świadczy użyty zwrot „w szczególności”. Następnie, wymieniono inne obowiązki ciążące na pracodawcy, które nie zostały zawarte we wspomnianym powyżej katalogu, a dodatkowo również znajdują się w kodeksie pracy. W dalszej
części niniejszego artykułu scharakteryzowano tylko wybrane obowiązki pracodawcy, z uwagi na obszerność omawianego zagadnienia. Na zakończenie przedstawiono odpowiedzialność pracodawcy w
przypadku nie wykonywania jego obowiązków. Pracodawca, będzie
odpowiadał za konsekwencje swojego zachowania bądź zaniechania
na mocy przepisów kodeksu pracy, a także kodeksu karnego. Kodeks
pracy zawiera w swoich unormowaniach, rodzaj odpowiedzialności

299

pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Natomiast, kodeks karny wymienia w przepisach, przestępstwa przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
Słowa kluczowe: obowiązek, pracodawca, pracownik, kodeks
pracy, praca.
Abstract
The article entitled “Duties of the employer in the Polish Labour Code” has presented the most important responsibilities of the
employer associated with the employment relationship.
At the beginning of the article, a list of fundamental duties of
employer has been shown which was included in the Article 94 of
the Polish Labour Code. It is a non-exhaustive list because it does
not enumerate all responsibilities of the employer, as evidenced by
the phrase “in particular”. Furthermore, all duties of the employer
have been named which were not included in the aforementioned
catalogue, but are also found in the Labour Code. In the next part of
this article, only selected employer duties have been characterised
due to the complexity of the discussed notion. In conclusion, responsibility of the employer has been presented in case where they fail to
meet their duties. The employer will be responsible for consequences
of their behaviour and omissions by virtue of provisions of the Labour as well as Criminal Code. The Labour Code contains in its
regulations the responsibility of the employer in the case of offences
against the rights of the employee. The Polish Labour Code enumerates in turn in its provisions offences against the rights of the persons
pursuing paid work.
Key terms: duty, employer, employee, Labour Code, work.
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Krzysztof Olchawa

Autorytet w Polityce Zagranicznej Federacji Rosyjskiej
1. Wstęp
Przyglądając się ostatnim poczynaniom polityków Federacji
Rosyjskiej w kwestii przywrócenia dawnego autorytetu, innymi słowy, możemy stwierdzić, iż Rosjanie dążą do dawnej świetności Mateczki Rosji. Choć owe poczynienia są bardzo skoligowane i nastawione na spektakularny sukces w polityce zagranicznej to moim
zdaniem jako politologa są to działania osiągające odwrotny skutek
niż wcześniej zakładany.
Zasadniczym i negatywnie wpływającym na sukces polityki
zagranicznej Federacji Rosyjskiej są działania kierowane przez administracje Władimira Putina w celu wywarcia presji i przywrócenia
dawnych terytorium, które niegdyś należały do Związku Radzieckiego, a wcześniej do Wielkiej Rosji. Mam tu na myśli, że o ile w czasach obecnych Federacja Rosyjska stara się włączać w ogólną światową walkę z terroryzmem, sama na tym polu w odniesieniu do
obiektywnych obserwatorów i znawców tematu jest niczym innym
jak właśnie takim współczesnym terrorystą działającym pod szyldem
pomagania innym. Można to określić właściwym, na chwilę obecną,
stwierdzeniem nawiązującym do dawnych przysłów, nie tyle ludowych co można powiedzieć międzynarodowych, iż wilk przybrał
skórę owcy, co w odniesieniu do Rosji powinno brzmieć, iż wilk
przybrał skórę niedźwiedzia. Resztę konkluzji właściwych i tych
nasuwających się nam w różnym kontekście i formie pozostawiam
czytelnikom tegoż artykułu.
2. Władimir Putin jako nowa twarz polityki zagranicznej
Federacji Rosyjskiej.
Prezydent Rosji Władimir Putin zatwierdził nową koncepcje
Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Projekt Koncepcji został
uzgodniony z resortami najaktywniej prowadzącymi działalność
międzynarodową, skonsultowany z różnymi jednostkami Kancelarii
Prezydenta Rosji. W jego przygotowanie włączone było grono rosyj-
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skich ekspertów, w tym członków Rady Naukowej przy Ministrze
Spraw Zagranicznych.
Niezależność polityki zagranicznej Rosji warunkują jej rozmiary geograficzne, jedyne w swoim rodzaju usytuowanie geopolityczne, wielowiekowa tradycja historyczna, kultura i świadomość
narodowa. Ten kierunek jest również wynikiem ostatnich 20 lat rozwoju kraju w nowych warunkach historycznych, tego okresu, gdy –
nieraz kosztem prób i błędów – udało się sformułować filozofię polityki zagranicznej w największym stopniu odpowiadającą interesowi
Rosji na obecnym etapie.
W odnowionej Koncepcji zachowano kluczowe zasady nie
tylko poprzedniej wersji z 2008 roku, lecz też podstawowe założenia
dokumentu zatwierdzonego przez W. Putina w 2000 roku.1 To,
przede wszystkim, pragmatyzm, otwartość, wielowektorowość, konsekwentne, lecz bez konfrontacji, promowanie rosyjskiego interesu
narodowego. Założenia te wykazały, że są potrzebne i efektywne.
Ponadto, w coraz większym stopniu nabierają one charakteru uniwersalnego, czyli są stosowane w polityce praktycznej przez coraz
większą liczbę państw.
Głównym zadaniem działalności Rosji na polu międzynarodowym jest stworzenie dogodnych warunków zewnętrznych do
ożywienia gospodarki, przestawienia jej na innowacyjne tory, podnoszenia poziomu życia ludzi. Nie byłoby przesadą powiedzieć, że
takie postawienie sprawy nie tylko wynika z analizy współczesnego
stanu kraju, lecz też jest zupełnie naturalne dla Rosji w perspektywie
historycznej.
Jest oczywiste, że cel zapewnienia stopniowego powiększania
potencjału kraju da się osiągnąć jedynie w warunkach międzynarodowej stabilności, dlatego dla Rosji zapewnienie powszechnego pokoju i bezpieczeństwa jest jednocześnie obowiązkiem globalnego
gracza, stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, oraz kluczową
kwestią realizowania własnych interesów. W związku z tym zdarza
się słyszeć zarzuty o konserwatyzm polityki zagranicznej, o dążenie
do zajęcia z góry straconej pozycji obrony nieuchronnie zmieniają-

1

Mieżdunarodnaja Żyzń, Digest 2013, s. 15-22.
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cego się status quo.2 Jest to wyraźnym wypaczeniem doktryny rosyjskiej polityki zagranicznej.
W Rosji zbyt dobrze znana jest siła destrukcyjna puczów dokonywanych przemocą, które nie prowadzą do realizacji pierwotnie
głoszonych idei i częstokroć cofają społeczeństwa w ich rozwoju o
dziesiątki lat wstecz. W istocie, żaden z wypadków zewnętrznej ingerencji siłowej przez ostatnie 15 lat nie doprowadził do oczekiwanych wyników, lecz jedynie sprzyjał nagromadzeniu dodatkowych
problemów i spotęgowaniu cierpień ludności cywilnej, której obrona
pierwotnie była hasłem, pod którym podejmowano decyzje o wkroczeniu. I wreszcie, powiększenie liczby ognisk niestabilności w wyniku realizacji akcji siłowych oraz operacji w celu zmiany reżimów
prowadzi do niebezpiecznego poszerzenia stref zaburzeń w stosunkach międzynarodowych, nasila w nich elementy chaosu. A to jest
prostą drogą do utraty kontroli nad procesami globalnymi, co by
zadało bolesny cios wszystkim członkom wspólnoty światowej,
łącznie z inicjatorami ingerencji zewnętrznej.
Jednocześnie nic nie jest tak dalekie od prawdy, jak twierdzenie,
że Rosja usiłuje „zamrozić” status quo. Zakładamy, że świat znajduje
się na ostrym zakręcie, wkroczył w epokę głębinowych przemian, których wynik jest praktycznie niemożliwy do przewidzenia.
Wiąże się to zarówno z nowym ryzykiem, jak z nowymi możliwościami, a w czymś umożliwia otworzenie nowej karty. Po pozbyciu się okularów ideologicznych przeszłości, być może, rozumiemy to lepiej od innych – tych co bezwładnościowo czy naumyślnie nadal tkwią w nurcie ideologii już nie odpowiadającej realiom
XXI wieku. Jeżeli spojrzymy na wydarzenia międzynarodowe bez
uprzedzenia, to okaże się, że wcale nie Rosja promuje archaiczne
podejścia blokowe w sprawach międzynarodowych, podejmuje pozbawione perspektyw próby budowy odgrodzonych od innych oaz
spokoju i bezpieczeństwa, broni protekcjonizmu w dziedzinie woj2

Por. M. Czajkowski, Destabilizująca rola Federacji Rosyjskiej w przestrzeni poradzieckiej, [w:] Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi, I. Stawowy-Kawka,
Kraków 2009,
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skowo-politycznej ze szkodą dla zwycięstwa zasad jednakowego i
niepodzielnego bezpieczeństwa.
3. Warunki geograficzne kształtujące pozycje Federacji
Rosyjskiej.
Uskoki tektoniczne w krajobrazie geopolitycznym związane z
nowym podziałem sił na arenie światowej wymagają maksymalnie
poważnej oceny, zajęcia stanowiska uczciwości intelektualnej, bez
prób głoszenia pobożnych życzeń. Kierownictwo rosyjskie wielokrotnie podkreślało, że w Moskwie nie wywołuje zadowolenia, a tym
bardziej szyderstwa proces kurczenia się możliwości odgrywania
przez historyczny Zachód kluczowej roli w gospodarce i polityce
światowej. Ale są to obiektywne realia, które należy brać pod uwagę.
Przed wspólnotą światową stają kwestie strategiczne o wielkiej skali,
w tym dotyczące wyraźnie zarysowujących się czynników ograniczających systemu gospodarczego, który jest oparty na niepowstrzymanej gonitwie za zyskiem bez odpowiedniej kontroli państwowej i społecznej, uznania mnogości modelów rozwoju we
współczesnym świecie, kwestie konieczności poszukiwań źródeł
rozwoju z przejściem do nowego systemu technologicznego.
Szczególnie niepokojące są wstrząsy, które objęły region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej3. Należy je również oceniać w
sposób obiektywny, z uwzględnieniem całej ich złożoności i wieloznaczności, unikając prymitywnych czarno-białych klisz. Jest oczywiste, że te procesy potrwają jeszcze wiele lat i, najprawdopodobniej, będą związane z bolesną transformacją powstałego w poprzednim okresie obrazu geopolitycznego tego regionu.
Mnożą się świadectwa wzrostu we współczesnych warunkach
znaczenia czynnika tożsamości cywilizacyjnej, nasilenia tendencji do
tworzenia swego rodzaju bloków cywilizacyjnych. W tej sytuacji
wybór jest oczywisty: albo zaostrzenie się tarć międzykulturowych,
międzycywilizacyjnych z perspektywą ich przekształcenia się w
otwarte starcie, albo pogłębienie dialogu opartego na wzajemnym
szacunku i równości, w celu posuwania się ku partnerstwu cywiliza3

„UE-USA-NATO a Federacja Rosyjska”, Lublin 2010, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, zeszyt 3.
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cji. Niedługo przed swoją abdykacją Benedykt XVI mówił o tym, że
generalnie dziś osiągnięcie pokoju poprzez dialog to nie jedna z
możliwych opcji, lecz konieczność, dla której nie ma alternatywy.
Takie stanowisko jest zgodne z podejściem rosyjskim.
W Koncepcji Polityki Zagranicznej sformułowano wyraźny,
konsekwentny system poglądów skierowany na rozwiązanie coraz
bardziej komplikujących się problemów współczesnego świata. Nie
ma w niej nawet aluzji do izolacjonizmu, odsunięcia się od udziału w
rozwiązaniu równań z wieloma niewiadomymi, w które obecnie
obfituje globalna polityka. Jest przekonanie, że najpewniejszym sposobem niedopuszczenia przekształcenia się globalnej konkurencji w
formę siłowego przeciwstawienia się jest nieustanna praca w interesie zapewnienia wspólnego przywództwa wiodących państw świata,
które powinno być reprezentatywne pod względem geograficznym
oraz cywilizacyjnym. Lecz do zapewnienia sukcesu takiej pracy
konieczne jest uznanie wspólnych reguł gry, oparcie o nadrzędność
prawa nie tylko w sprawach wewnątrzpaństwowych, lecz też międzynarodowych. Czyż logiczna jest sytuacja, gdy te same państwa,
które hołdują natarczywemu, nawet siłowemu promowaniu zasad
demokratycznych w innych krajach, unikają ich uznania na arenie
międzynarodowej?
Polityka zagraniczna Rosji jest konstruktywna i twórcza. Działania dyplomacji rosyjskiej są skierowane na wywarcie pozytywnego
wpływu na globalne procesy w interesie utworzenia stabilnego, w
idealnym wypadku – samoregulującego się policentrycznego systemu stosunków międzynarodowych, w którym do Rosji słusznie należy rola jednego z kluczowych ośrodków. Większość poważnych
ekspertów i polityków dziś zgadza się z tym, że główna treść współczesnego okresu polega właśnie na konsekwentnym umocnieniu
wielobiegunowości.
Rosja jest przekonaną zwolenniczką metody dyplomacji sieciowej zakładającej tworzenie elastycznych, między innymi krzyżujących się nawzajem, zrzeszeń państw na zasadzie wspólnoty interesów. Jednym z udanych przykładów tworzenia takich zrzeszeń z
udziałem państw położonych na różnych kontynentach jest BRICS4.
4

„Cele polityki zagranicznej…”, A. Bryc:
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Rosja zgodnie ze swoją tradycją nadal odgrywa rolę czynnika
równoważącego w sprawach międzynarodowych, której potrzebę
potwierdza większość ich partnerów. Tak się tłumaczy nie tylko
międzynarodową wagą kraju, ale też to, że odnośnie dziejących się
wydarzeń mają własną opinię opierającą się o zasady prawa i sprawiedliwości. Rosnąca atrakcyjność Rosji jest też związana ze zwiększeniem potencjału jej „łagodnej siły” jako kraju łączącego w sobie
przebogatą spuściznę kulturalną i duchową oraz jedyne w swoim
rodzaju możliwości dynamicznego rozwoju, kraju coraz owocniej
współdziałającego z wielomilionowym Światem Rosyjskim.
W Moskwie panuje przekonanie, że poglądy wiodących graczy międzynarodowych na najostrzejsze problemy współczesności
jednak mają między sobą więcej wspólnego, niż rozbieżności,
zwłaszcza w tym, co dotyczy nie podejść taktycznych, lecz końcowych celów. Przecież dziś wszyscy są zainteresowani zmniejszeniem
stref konfliktów międzynarodowych i wewnątrzpaństwowych, rozwiązaniem problemu nierozpowszechniania broni masowego rażenia
i środków jej przenoszenia, ograniczeniem możliwości ugrupowań
terrorystycznych i ekstremistycznych. Czyli chodzi o to, by w końcu
czynem, a nie słownie, pokonać egoizm indywidualny czy grupowy i
uświadomić sobie powszechną odpowiedzialność za losy ludzkiej
cywilizacji. Ostrzeżenia o tym, jak krucha jest ta cywilizacja, otrzymujemy systematycznie w postaci wielkich klęsk żywiołowych i
katastrof technogenicznych, łącznie z zupełnie niedawną „ingerencją” kosmiczną pod Czelabińskiem, która, gdyby wydarzyła się w
innym, gęściej zaludnionym miejscu, mogłaby mieć nieporównywalnie cięższe skutki.
4. Działania w Federacji Rosyjskiej odnośnie wolnej Ukrainy.
Lokalne organy samorządowe autonomii kontrolowane przez
Rosję nie uznają legitymacji władzy centralnej w Kijowie. Jak powiedział przedstawiciel prezydenta ARK Sergey Kunitsyn, w rozmowie, którą odbył z nieuznawanym premierem Krymu Sergeyem
Aksenovem, usłyszał od niego następujące stwierdzenie: „uwzględniając to, co tutaj się dzieje, bynajmniej nie o wszystkim decydują
krymscy przywódcy”. W dniu 01.03.2014 nieuznawany premier
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ARK Sergey Aksenov, tymczasowo podporządkował sobie wszystkie lokalne struktury sił bezpieczeństwa.
Samozwańczy premier oznajmił, że mianowane przez Kijów
kierownictwo struktur sił bezpieczeństwa rzekomo „nie zostało
uzgodnione z autonomią i nie może kontrolować sytuacji na terenie
autonomii”. Ponadto Sergey Aksenov zwrócił się do Vladimira Putina z prośbą o „udzielenie pomocy w zapewnieniu pokoju i spokoju
na terenie Autonomicznej Republiki Krymu”. W dniu 01.03.2014
Sergey Aksenov zdecydował o przyspieszeniu referendum w sprawie
statusu autonomii i przeniesieniu daty referendum z 25.05.2014 nа
30.03.2014. Można zakładać, że obecność rosyjskich wojsk ma za
zadanie zapewnić między innymi kontrolę nad wynikami referendum. Władze centralne w Kijowie twierdzą, że mianowanie Aksenova jest bezprawne, a decyzja w sprawie referendum – pozbawiona
legitymacji.
Minister spraw wewnętrznych Ukrainy poinformował, że emisariusze Federacji Rosyjskiej składają ukraińskim oficerom na Krymie propozycję natychmiastowego uzyskania rosyjskiego obywatelstwa, lecz oferta spotyka się z negatywną reakcją. W dniu
28.02.2014 MSZ Rosji polecił konsulatowi w Symferopolu w trybie
pilnym podjąć działania w celu wydania rosyjskich paszportów żołnierzom „Berkuta”. Konsulat w Symferopolu nie wyklucza, że rosyjskie paszporty mogą zostać wydane nie tylko członkom „Berkuta”,
ale także innym obywatelom Ukrainy.
Poza tym Rosja ukrywa zbiegłego z Ukrainy Yanukovycha, co
może zostać wykorzystane w charakterze dodatkowego uzasadnienie
dla interwencji militarnej. Obecnie rosyjskie władze uważają oskarżonego o dokonanie masowych zabójstw Yanukovycha, za legalnego
prezydenta. Stanowi to doskonały powód dla „obrony” interesów
południowych i wschodnich regionów przed obecną władzą, rzekomo „pozbawioną legitymacji”. W dniu 28.02.2014 w czasie konferencji prasowej w Rostowie nad Donem na pytanie odnośnie roli
Rosji w wydarzeniach na Ukrainie Viktor Yanukovych odpowiedział
następująco: „Znając charakter Vladimira Vladimirovicha Putina,
dziwię się, dlaczego do tej pory milczy z taką rezerwą”. Jest bardzo
znamienne, że już następnego dnia po konferencji prasowej, Rosja
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oficjalnie ogłosiła o wprowadzenie wojsk na Ukrainę, a Yanukovych
„poparł tę decyzję”.
W dniu 01.03.2014 w niektórych regionach doszło do ataków
ze strony prorosyjsko nastawionych demonstrantów, którzy szturmowali budynki obwodowych administracji. Ataki odbywały się
mniej więcej według jednakowego scenariusza. W dniu 01.03.2014
w Charkowie prorosyjsko nastawieni manifestanci rozpoczęli atak na
obwodową administrację, w której zabarykadowali się stronnicy
Euromajdanu. Zwolennicy Euromajdanu byli brutalnie bici, publicznie poniżani poprzez nakazanie im klęczenia, 97 osób zostało rannych. Na budynku administracji jeden z manifestantów, obywatel
Rosji, zawiesił rosyjską flagę. Ludowy deputowany Vitaliy Danilov
twierdzi, że z obwodu biełogradzkiego w Rosji do Charkowa przyjechało około 2000 Rosjan, którzy „nie głosili żadnych haseł politycznych, mieli jedynie za zadanie sprowokować starcia”.
W dniu 01.03.2014 prorosyjscy demonstranci w Doniecku zawiesili na budynku obwodowej administracji rosyjską flagę i oznajmili, że nie uznają nowego szefa donieckiej administracji Andreya
Shishatskiego. Rzecznik prasowy administracji poinformował, że w
grupie manifestantów było około 70 aktywnych osób, które stale
prowokowały tłum, i byli to ludzie, którzy przyjechali z Rosji. Rada
miejska ogłosiła, że konieczne jest wyznaczenie referendum w sprawie dalszego losu regionu. W Ługańsku demonstranci z rosyjskimi
flagami zablokowali deputowanych z Ługańskiej Rady Obwodowej,
zmuszając ich do podjęcia decyzji o uznaniu braku legitymacji dla
władzy оraz możliwości „zwrócenia się o pomoc” do Rosji. W dniu
01.03.2014 podczas wiecu partii komunistycznej w Mariupolu grupa
demonstrantów wdarła się do budynku administracji i powiesiła na
maszcie flagę Rosji.
Obecnie sprawdzane są informacje, według których niektórzy
funkcjonariusze służby granicznej rzekomo za pieniądze pomagają w
dowożeniu obywateli rosyjskich na wiece na odbywające się na
Ukrainie. W związku z wyżej wymienionymi zagrożeniami, pierwszy wicepremier Anatoliy Yarema oświadczył, że ukraiński rząd
rozważa sprawę zamknięcia granicy państwowej z Rosją lub zaostrzenia kontroli podczas przekraczania granicy.
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5. Nowe trendy w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej.
Obserwujemy zarysowujący się w ostatnim czasie ruch w kierunku zbliżenia podejść najbardziej wpływowych państw, przede
wszystkim członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, w interesie połączenia wysiłków w zakresie rozwiązywania istniejących konfliktów
w różnych regionach drogą polityczną, w oparciu o prawo międzynarodowe. To dotyczy również zrozumienia braku alternatywy dla
uregulowania poprzez rozmowy kryzysu w Syrii5.
W odnowionej Koncepcji w sposób wyraźny, wszechstronny
sformułowano poglądy kierownictwa rosyjskiego na współczesny
etap rozwoju światowego pod kątem polityki zagranicznej. Podstawą
tych poglądów jest dążenie ku maksymalnemu wykorzystaniu możliwości kraju poprzez szeroką, owocną współpracę międzynarodową,
poprzez wspólne rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, poprzez
promowanie pozytywnego, jednoczącego porządku dziennego w
polityce globalnej.
Nie ulega wątpliwości, że Rosja należy do głównych beneficjentów polityki międzynarodowej mijającego roku. W warunkach,
gdy o powodzeniu decyduje twarda siła, a świat cofnął się do osiemnastowiecznego koncertu mocarstw, Moskwa czuje się jak ryba w
wodzie, wykorzystując jedyny, skuteczny instrument polityki zagranicznej - armię. Oraz, rzecz jasna, zręczną dyplomację, bo oprócz
interwencji w Syrii głos Rosji okazał się decydujący w uregulowaniach ukraińskich, syryjskich oraz w jądrowym porozumieniu z Iranem. Z jednej więc strony, grając siłą militarną Moskwa skutecznie
złamała amerykański monopol użycia armii do interwencji zagranicznych, a szerzej, przełamała zachodnie prawo moralne do narzucania innym państwom rozwiązań ustrojowych i politycznych.
Z drugiej strony, wykorzystując te same instrumenty Rosja
rozpoczęła grę o normalizację stosunków politycznych z tymże Zachodem, zablokowanych po aneksji Krymu. I w obu przypadkach
początek był obiecujący, bo Moskwa okazała się niezbędnym partnerem procesów stabilizacyjnych. Zdaniem Łukjanowa: "Rosji udało
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się w 2015 r. podskoczyć wyżej własnej głowy"6. Skąd to dziwne
porównanie? To proste - potencjał ekonomiczny Rosji, a szczególnie
jej niski udział w globalnej gospodarce w żaden sposób nie upoważnia ani do odniesionych sukcesów, ani w ogóle do decydującego
udziału w światowej polityce. A tak się stało, co jest bardziej wynikiem udanej reakcji na błędy rywali niż własnego wkładu Rosji.
Stawia to przed nią w nadchodzącym roku bardzo poważne wyzwania, a głównym problemem jest zdolność do skonsumowania sukcesów 2016 r., tak, aby nie stały się zwycięstwami pyrrusowymi. W
końcu ile razy można posłużyć się armią i dyplomacją wiedząc, że
takiej gry nie można kontynuować bez końca.
I tak, jeśli chodzi o Syrię, to strategia normalizacji stosunków
z Zachodem poprzez sformowanie wspólnej koalicji antyterrorystycznej nie daje na razie pożądanych rezultatów. Tym bardziej, że
Zachód nie wiąże takiej współpracy ze złagodzeniem antyrosyjskich
sankcji ekonomicznych. Unia i USA nie widzą także w rosyjskiej
obecności na Bliskim Wschodzie powodu do handlu Ukrainą, ani
ustalenia stref wpływów na obszarze Wspólnoty Niepodległych
Państw, o co Moskwa zabiega od lat.
Co do perspektyw rosyjskich w Syrii, to zdania również są podzielone. Wielu ekspertów opowiada się za jak najszybszym ogłoszeniem osiągnięcia wszystkich celów interwencji i wycofaniem,
póki Syria nie stała się drugim Afganistanem. Pewną wskazówką
może być niedawna wypowiedź Putina, który stwierdził, że kwestia
syryjskich baz dla marynarki wojennej nie jest już priorytetowa ze
względu na posiadanie rakiet odpowiedniego zasięgu i precyzji uderzenia. Brzmi jak pole do kompromisu, zatem czy wypowiedź Putina
wskazuje na zamiar przehandlowania Baszara al-Asada w zamian za
zniesienie sankcji? Jeśli tak, to jedną z przeszkód pozostaje konfrontacja z Turcją, w której stawką jest międzynarodowy prestiż Rosji.
Aby wyjść z twarzą, Kreml będzie z pewnością kontynuował strategię wykorzystania słabości UE oraz sytuację powyborczą w USA. W
administracji waszyngtońskiej coraz częściej dochodzi do sporów,
których osią jest rola Moskwy w Syrii i los tamtejszego reżimu.
6

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. [w:] Rosja, Red. B. J. Albin,
W. Baluk. Aboretum, Wrocław 2003.
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6. Nowe wyzwania stawiane przed politykami kształtującymi ogólne trendy polityki Federacji Rosyjskiej.
Największym wyzwaniem 2017 r. pozostanie Chińska Republika Ludowa. Po grudniowej wizycie premiera Dmitrija Miedwiediewa w Pekinie, tamtejsza prasa partyjna dopuściła się chyba zamierzonego afrontu wobec rosyjskiego partnera strategicznego. Oceniła
bowiem, że Rosja znalazła się w ciężkim kryzysie strukturalnym
oraz gospodarczym, a co najważniejsze winę za to ponoszą kremlowskie elity, które nie są zdolne do zmodernizowania kraju. Taki
głos współbrzmi z opiniami kremlowskich think thanków, które
twierdzą, że zapowiadany szumnie zwrot Rosji w stronę nowego
centrum świata - Azji, to na razie figura retoryczna. Ale także przestępstwo wobec własnego społeczeństwa, bowiem zamyka się okno
rosyjskich możliwości i za chwilę Moskwa utraci zdolności do wynegocjowania korzystnych warunków współpracy z Chinami. Nie
tylko na obszarze byłego ZSRR, czyli republikach Azji Środkowej,
ale także na własnym terytorium - Syberii i na Dalekim Wschodzie.7
A to rodzi pytanie o rosyjski potencjał gospodarczy i polityczny w
2017 roku.
Dylematy polityki zagranicznej stojące przed Rosją podsumowuje wojskowy analityk Rusłan Puchow: "W nadchodzącym roku
Władimir Putin będzie balansował na cienkiej linie, pomiędzy zapobieżeniem militarnej konfrontacji z Zachodem (Ukraina, Syria, Turcja) a obroną rosyjskich interesów". Biorąc przy tym pod uwagę
ekonomiczne możliwości kraju - jakkolwiek sankcje ekonomiczne
nie przyniosły spodziewanego rezultatu, bo nie doprowadziły do
kryzysu finansowego i bankowego, to w Rosję uderzyły ogromne
spadki cen ropy naftowej na światowych rynkach. A to ujawniło z
całą siłą zacofanie surowcowej gospodarki. Wprawdzie wydatki
wojskowe 2015 r. wzrosły o 11 mld dolarów i program przezbrojenia
armii do 2020 r. nie jest zagrożony, to kondycja gospodarki i społeczeństwa jest coraz gorsza.
Kolejne spadki cen ropy pustoszą Fundusz Rezerwowy z lat
surowcowej prosperity w tempie oznaczającym poważne problemy
7
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finansowe już pod koniec 2016 r. Sytuacja staje się na tyle dramatyczna, że skonsolidowane dotąd wokół Putina elity ulegają podziałom, a ich oznaką są diametralnie różne podejścia do modernizacji
gospodarki i sposobów wyjścia z kryzysu. Na tym tle coraz powszechniejsze są opinie, że sukcesy polityki zagranicznej, jeśli nie są
namiastką niezbędnych reform, to na pewno przysłaniają żywotne
problemy wewnętrzne Rosji.
Kraj trzeba modernizować i to szybko, inaczej Rosja utraci
wpływ na rozwój wydarzeń międzynarodowych i przestanie się liczyć jako światowy gracz XXI w. Pierwsze skutki odczuje już w
nadchodzącym roku, stojąc przed obliczem porażek międzynarodowych wynikających z własnej słabości. O tym, że jest to najostrzejszy problem, przemawia najdobitniej wypowiedź lojalnego doradcy
Kremla Siergieja Karaganowa: "Nie chcę w żaden sposób wzywać
do rewolucji, ale Rosja potrzebuje zmiany elit niezdolnych do dokonania pilnych reform". Politolog także przestrzega Kreml przed
triumfalizmem z powodu niepowodzeń europejskich, bo Rosja traci
tym samym najpoważniejszy impuls modernizacyjny i strategiczny
cel westernizacji, wyznaczony jeszcze przez cara Piotra I.
Z kolei Łukjanow wzywa do wypracowania zrównoważonej
strategii polityki zagranicznej, która nie będzie zależna jedynie od
dyplomatycznej i militarnej reakcji na błędy konkurentów. Wszystko
wskazuje, że kierunki międzynarodowej aktywności Rosji w nadchodzącym roku, wyznaczą nie tyle światowe trendy, ile rozwój
sytuacji w samej Rosji. Trudno zatem przewidzieć, jak kwestia stabilności społecznej, od której uzależniony jest dobrobyt oligarchicznych elit i władza samego Putina, wpłynie na skłonność do użycia
siły wewnątrz i poza granicami Rosji. W oparciu o wydarzenia lat
2014-15 można jednak pokusić się o prognozę, że w przypadku braku reform, pokusa zastąpienia chleba igrzyskami będzie tylko rosła. I
nie jest to optymistyczna wizja świata 2017r.
7. Słowem zakończenia.
Podsumowując w prostych słowach nawiązujących do wstępu,
usilnej chęci polityków rosyjskich dążących do dawnej świetności
Mocarstwa Rosyjskiego mogę dziś stwierdzić, że są to czcze i wyłącznie pobożne życzenia Rosjan. Do takiej konkluzji skłania mnie
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dzisiejsze zachowanie polityków Federacji Rosyjskiej na scenie polityki międzynarodowej, którzy to wyłącznie prężą muskuły, próbując
nawiązać do dawnej chlubnej tradycji wielkiej Rosji. A w dzisiejszej
współczesnej ocenie gry politycznej jest to nic innego jak robienie
dobrej miny do złej kondycji politycznej na scenie międzynarodowej
Federacji Rosyjskiej.
Summary
In conclusion, in simple words referring to the introduction,
the earnest desire of Russian politicians to strive for the former glory
of the Russian Power, I can say today, that these are the only wishes
and pious wishes of the Russians. To this conclusion I am tempted
by today's behavior of the Russian Federation politicians on the international politics scene, who are merely muscular, trying to refer to
the ancient glory of the great Russia. And in today's modern political
game, it is nothing more than a good face for a bad political situation
on the international scene of the Russian Federation.
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Jacek Szałapata

Budowanie autorytetu adwokata na przykładzie pozycji obrońcy
Istota działania obrońcy w procesie karnym polega na reprezentowaniu interesów procesowych podejrzanego, oskarżonego bądź
obwinionego. Zgodnie z art. 82 kodeksu postępowania karnego1
(zwanego dalej w skrócie – k.p.k.), obrońcą w procesie karnym może
być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów ustawy
Prawo o adwokaturze z 26 maja 1982 r.2 (zwanej dalej ustawą o adwokaturze) oraz osoba uprawniona do obrony według ustawy z
6.07.1982 r. o radcach prawnych. Uprawniona do obrony, w świetle
przepisów ustawy o adwokaturze, jest osoba wpisana na listę adwokatów. Warunki formalne, dla osób ubiegających się o wpis na listę
adwokatów, są wymienione w art. 65-66 w/w ustawy. Jednym z warunków wymaganych przy uzyskaniu wpisu na listę adwokatów jest
by kandydat był osobą nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem dawał rękojmię prawidłowego wykonywania
zawodu adwokata. O nieskazitelności charakteru świadczą takie
przymioty osobiste, jak: uczciwość w życiu prywatnym i zawodowym, uczynność, pracowitość, poczucie odpowiedzialności za własne słowa i czyny, stanowczość, odwaga cywilna, samokrytycyzm,
umiejętność zgodnego współżycia z otoczeniem3. W orzecznictwie
podnosi się również, iż wskaźnikiem rękojmi powinny być umiejętności praktyczne kandydata ubiegającego się o wpis na listę adwokatów, czyli doświadczenie zdobyte w świadczeniu pomocy prawnej w
kancelarii adwokackiej. Jedynie nieskazitelny charakter oraz nienaganne zachowanie kandydata na adwokata nie pozwalają bowiem na
zweryfikowanie jego przydatność do wykonywania tego zawodu4.
Uzupełnieniem powołanych wyżej regulacji jeżeli chodzi o
względy natury etycznej są przepisy Zbiór zasad etyki adwokackiej i
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Dz. U. 1997 Nr 89, poz. 555, z późn. zm.
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2
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godności zawodu (Kodeks etyki adwokackiej)5 zawarte m. in w § 22
i 46 tego zbioru. Według § 22 adwokatowi nie wolno podjąć się
prowadzenia sprawy ani udzielić pomocy prawnej, jeżeli:
a) udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej
samej sprawie lub w sprawie z nią związanej;
b)brał udział w tej sprawie, wykonując funkcję publiczną;
c) osoba, przeciwko której ma prowadzić sprawę, jest jego
klientem, choćby w innej sprawie;
d) zawodowy pełnomocnik będący dla niego osobą najbliższą
prowadzi sprawę lub udzielił już pomocy prawnej stronie przeciwnej
w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej.
Eliminowanie sytuacji, w których adwokat miałby wykonywać
czynności zawodowe na rzecz klientów, których interesy są w jakikolwiek sposób ze sobą sprzeczne ma służyć ochronie interesów
klientów oraz ochronie swobody i niezawisłości adwokatów, a ponadto ochronie zaufania publicznego, którym społeczeństwo obdarza
zawód adwokata. Zasada mająca na celu zapobieganie wystąpieniu
konfliktu interesów jest ustanowiona celem ochrony zaufania klienta
do swego adwokata. Popadnięcie w konflikt interesów powoduje, że
adwokat traci zaufanie obydwu stron, co podważa podstawowy fundament relacji nawiązywanej pomiędzy adwokatem a klientem opartej na zaufaniu. Działanie adwokata w warunkach konfliktu interesów naruszać może jego podstawowe obowiązki etyczne osadzone
na czterech elementach: obowiązku lojalności wobec klienta; obowiązku dochowania tajemnicy adwokackiej i dyskrecji; obowiązku
przedstawienia klientowi wszystkich informacji w granicach posia5

Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 grudnia
2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) Na podstawie
uchwały nr 52/2011 NRA z 19 listopada 2011 r. ogłasza się jednolity tekst
Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października
1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą
Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 i nr 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks
Etyki Adwokackiej).
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danej wiedzy, które są istotne z punktu widzenia prowadzenia sprawy w interesie klienta; obowiązku nie przedkładania interesu własnego lub osób trzecich ponad interes klienta. Konflikt interesów to
sytuacja, w której: adwokat, sprzecznie z obowiązkiem działania
wyłącznie w interesie i na rzecz klienta, wykorzystuje relację wynikającą z udzielonego mu umocowania na rzecz interesów osobistych,
zwłaszcza majątkowych; adwokat mając umocowanie udzielone
przez więcej niż jednego klienta nie może wykonywać swoich obowiązków w sposób w pełni lojalny wobec wszystkich – z uwagi na
zobowiązania względem obecnego lub byłego klienta, względnie
osoby trzeciej. Adwokat nie może wejść zatem w relację z klientem
– rozumianym nie tylko jako ten, który udziela pełnomocnictwa, ale
także osoba, której adwokat miałby udzielić porady prawnej bez
konieczności uzyskiwania umocowania – w czterech, rodzajowo
odmiennych sytuacjach: działał zawodowo na rzecz ze strony przeciwnej w aktualnej sprawie lub w sprawie powiązanej; miał styczność ze sprawą wcześniej przy okazji pełnienia funkcji publicznej;
przeciwnik jest aktualnym klientem adwokata w tej samej lub innej
sprawie; zawodowej pomocy prawnej wcześniej udzieliła przeciwnikowi w aktualnej sprawie (lub sprawie powiązanej) osoba dla adwokata najbliższa.
Według § 46 kodeksu etyki adwokackiej adwokat nie może
reprezentować klientów, których interesy są sprzeczne, chociażby ci
klienci na to się godzili. W razie ujawnienia się sprzeczności w toku
postępowania, adwokat obowiązany jest wypowiedzieć pełnomocnictwo tym klientom, których interesy są sprzeczne. Zasada wyrażona w § 46 pozostaje w bezpośrednim związku z zasadami z § 6 i 8 i
musi być odczytywana łącznie z tymi regułami. Zgodnie z § 6 celem
podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest
ochrona interesów klienta. Paragraf 8 natomiast stanowi, że adwokat
powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i
wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością, a obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
i dążenie do utrzymania wysokiej sprawności zawodowej. Z § 6 wynika cel, jaki przyświeca wszelkim działaniom zawodowym adwokata, którego zadaniem jest ochrona interesów klienta. Ochrona ta nie
może doznawać żadnych ograniczeń w takim oto rozumieniu, że
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interesy danego klienta nie mogą być uszczuplone z uwagi na kolidujące z nimi interesy innego. Skoro adwokat jest zobowiązany do
pełnej ochrony powierzonych mu interesów, to nie ma miejsca, aby
chronił je częściowo, a pozostałą część przeznaczał na podobne działania w interesie innej osoby. Z kolei § 8 odwołuje się do należytej
uczciwości, co oznacza uczciwość całkowitą wobec realizacji celu
określonego w § 6 zbioru zasad. W tym ujęciu, czynienie ustępstw w
postaci niepełnej realizacji interesów klienta z uwagi na równoczesne
zobowiązania względem innego klienta stanowiłoby przejaw działania nieuczciwego – zarówno wobec obydwu klientów, jak i własnego
sumienia.
Zasada wyrażona § 46 wprowadza ostrą granicę pomiędzy
własnymi interesami adwokata, a jego powinnościami wyższego
rzędu. Deontologia adwokacka zaprowadza w tym względzie jednoznaczną hierarchię wartości: ponieważ zawód adwokacki z samej
natury jest działaniem służebnym, wobec tego muszą zostać wprowadzone instytucjonalne hamulce uniemożliwiające zarobek uzyskiwany w sposób niegodziwy. Z teoretycznego punktu widzenia,
adwokat znajduje się w sytuacji konfliktu interesów wtedy, gdy działając na własną korzyść lub korzyść klienta, wobec którego ma zobowiązania wynikające z udzielonego pełnomocnictwa, działa jednocześnie wbrew interesowi innego klienta, wobec którego także
powinien być lojalny. Sprzeczność interesów klientów ma miejsce
wówczas, gdy podczas reprezentacji któregokolwiek z nich adwokat:
doprowadziłby do jakiegokolwiek uszczerbku w sytuacji procesowej
jednego z klientów; musiałby rezygnować z określonych kroków,
ponieważ mogłyby one zagrozić interesom innego klienta adwokata;
chodzi tu w szczególności o składanie wniosków procesowych,
środków zaskarżenia, zgłaszanie dowodów oraz sposób przeprowadzania dowodu; musiałby sugerować klientowi tego rodzaju zachowanie, którego by nie proponował, gdyby nie występujący konflikt
interesów lub prawdopodobieństwo jego pojawienia się; uzyskiwał
określony rezultat dla jednego z klientów, który byłby jednocześnie
pomniejszeniem rezultatu uzyskiwanego dla innego klienta; wykorzystał informacje udzielone przez jednego z klientów w taki sposób,
że sytuacja jednego z klientów poprawiłaby się, podczas gdy sytuacja innego klienta doznałaby uszczerbku; uzyskałby rezultat finan-
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sowy lub osobisty działając nie w pełni lojalnie wobec któregokolwiek z klientów w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej, a
którego to rezultatu by nie uzyskał reprezentując tylko jednego z
klientów. Problematyka konfliktu interesów klientów jawi się w
sposób szczególny w praktyce.
W sprawach wieloosobowych jednym z obszarów dociekań
sądu, oskarżyciela oraz obrońców jest ustalenie ról oraz czynności
wykonawczych poszczególnych oskarżonych w zarzuconym przestępstwie. W praktyce obrończej często występuje konieczność realizowania obrony klienta poprzez wykazywanie faktycznego jego
udziału w przestępstwie przy jednoczesnym obciążaniu innego
współoskarżonego. Nie jest to sytuacja łatwa z punktu widzenia sumienia adwokackiego, ale powinność obrończa nakazuje w takiej
chwili kierowanie się wyłącznie interesem własnego klienta, a więc
bez brania pod uwagę skutków procesowych, jakie mogą dotknąć
innego oskarżonego. Sytuacje, w których współoskarżeni wzajemnie
przerzucają się odpowiedzialnością są w procesie karnym częste i
adwokat musi dostosować do nich własną taktykę prowadzenia
sprawy i zawsze realizować bezkompromisową obronę powierzonego mu interesu oskarżonego. Ani obrona w sprawie karnej, ani jakakolwiek reprezentacja, także w toku negocjacji nie może być zrealizowana należycie, jeżeli adwokat będzie zmuszony do czynienia
jakichkolwiek ustępstw w toku realizacji interesu klienta ze względu
na interes innego klienta. Pełna swoboda w wykorzystywaniu materiału sprawy, a także posiadanych informacji, jak też nieskrępowane
stosowanie instrumentarium prawnego stanowią warunek nieodzowny prawidłowej pracy adwokata oraz jego właściwej postawy etycznej. W odniesieniu do adwokatów-obrońców, zakaz pozostawania w
konflikcie interesów nie ma wyłącznie wymiaru deontologicznego i
wewnątrzśrodowiskowego, lecz nadano mu także wymiar ustawowy.
Ustawa procesowa karna przewiduje bowiem dopuszczalność realizowania obrony kilku oskarżonych przez jednego obrońcę jeżeli ich
interesy nie pozostają w sprzeczności (art. 85 par. 1 k.p.k.).
Ponadto, kwestia konfliktu interesów nie jest pozostawiona
wyłącznie adwokatowi, lecz podlega ocenie ze strony sądu, który
władny jest ingerować w reprezentację obrończą i to zarówno z wyboru, jak i ustanowioną z urzędu. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania,
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że pomiędzy interesami współoskarżonych istnieje sprzeczność, a są
oni reprezentowani przez tego samego obrońcę, władny jest wydać w
takiej sytuacji odpowiednie postanowienie, którego skutkiem jest
odsunięcie obrońcy od sprawy. Wiedza o faktycznym braku sprzeczności interesów między klientami może pochodzić z zasobu informacyjnego objętego tajemnicą obrończą, której adwokat w żadnych
okolicznościach ujawnić nie może. Pojawia się więc groźba odsunięcia adwokata od sprawy tylko na podstawie zewnętrznych, a nie
obiektywnych, przejawów domniemanej sprzeczności interesów,
ponieważ tymi pierwszymi będzie kierował się sąd, podczas gdy te
drugie, poufnie znane adwokatowi-obrońcy nie będą mogły zostać
ujawnione.
Z przepisów ustaw regulujących wykonywanie zawodu adwokata wynika, że w zakresie swojej działalności na gruncie procesu
karnego korzysta on z przywileju w postaci immunitetu materialnoprocesowego w zakresie, w jakim dopuszcza się w toku procesu
nadużycia wolności słowa, stanowiącego ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub
obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza. Zachowania takie podlegają ściganiu wyłącznie w drodze dyscyplinarnej (art. 8 ust.
2 ustawy o adwokaturze). Zaznaczenia wymaga, że opisane zachowanie skierowane wobec osoby nienależącej do wskazanego kręgu
osób, w tym osoby, która dopiero w przyszłości może uzyskać status
strony, pociąga za sobą odpowiedzialność zarówno dyscyplinarną,
jak i karną6. Trafnie istotę immunitetu adwokackiego ujął Trybunał
Konstytucyjny: „Immunitet adwokacki jest niewątpliwie związany z
konstytucyjnym prawem do obrony w sprawie karnej (art. 42 ust. 2
Konstytucji) gwarancja niekaralności adwokata w razie ewentualnego nadużycia w korzystaniu z wolności słowa - pozwala mu na użycie w obronie klienta argumentów, które w innej sytuacji mogłyby
narazić go na odpowiedzialność. Chodzi tu zarówno o posłużenie się
tezami co do faktów, których prawdziwość nie została należycie
zweryfikowana (np. tezy dotyczące udziału w przestępstwie innych
osób), o krytyczne wypowiedzi na temat działania sądu i prokuratury, jak i o wykorzystanie zwrotów czy sformułowań, których ostrość
6
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uchwała SN z dnia 24 lutego 1998 r., I KZP 36/97, LEX.

może być źródłem negatywnych odczuć adresatów, ale jednocześnie
budzi emocje, wzrost zainteresowania, przyciąga uwagę na określone okoliczności sprawy. Immunitet adwokacki nie oznacza, rzecz
jasna, przyzwolenia na wypowiedzi zmierzające celowo do wprowadzenia w błąd lub obrazy sądu i stron. Powinien być raczej rozumiany jako gwarancja pewnej swobody wypowiedzi w szczególnych
warunkach sali sądowej, w atmosferze napięcia, ścierania się argumentów, walki słownej. Spór sądowy pociąga za sobą w sposób nieunikniony emocje, stres, przyspiesza tempo wymiany zapatrywań, co
z kolei ogranicza możliwość w pełni racjonalnej ich kontroli. Nawet
na tym tle sytuacja adwokata niewątpliwie rysuje się w sposób
szczególny. Adwokat bowiem, ze względu na wiążące go zasady
etyczne, poddany jest silnym stresom. Podstawową zasadą jego etyki, w każdej z ról adwokata, jest podejmowanie czynności jedynie w
interesie klienta. Jednocześnie jednak ciążą na nim obowiązki wobec
sądu, w szczególności - pomoc w dążeniu do wykrycia rzeczywistego przebiegu wydarzeń, realizacja zasad praworządności i słuszności. Motywacja działań adwokata często jest wewnętrznie sprzeczna.
Stąd potrzeba zwiększonej tolerancji na nadużycie słowa, co stanowi
uzasadnienie przyznania adwokatom immunitetu"7.
Na wskazanej wyżej płaszczyźnie normatywnej osadzone jest
również uregulowanie tajemnicy adwokackiej, przewidujące, że
adwokat ma obowiązek zachować w tajemnicy wszystko, o czym
dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej (art. 6 ust.
l ustawy o adwokaturze.). Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie (ust. 2). Adwokata nie
można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co
do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub
prowadząc sprawę (ust. 3) Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455) w zakresie określonym tymi przepisami (ust. 4). Znacznie szerzej i w
sposób bardziej szczegółowy do tajemnicy adwokackiej odnosi się
7

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2005 r., SK 22/05,
OTK-A 2005, nr 11, poz. 135.
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kodeks etyki adwokackiej, poświęcając tej kwestii § 19 i 20. Ich
treść ma istotne znaczenie i musi być brana pod uwagę zarówno w
przypadku odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata, jak i w
przypadku ewentualnej odpowiedzialności z art. 266 Kodeksu karnego8 (zwanego dalej k.k.). Zgodnie z § 19 ust. 1 kodeksu etyki adwokackiej - adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz
zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem
wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, ust. 2 - znajdujące się w aktach adwokackich
materiały objęte są tajemnicą adwokacką, ust. 3 - tajemnicą objęte są
nadto wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy
uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, w
którym się znajdują, ust. 4 - adwokat zobowiąże swoich współpracowników i personel oraz wszelkie osoby zatrudnione przez niego
podczas wykonywania działalności zawodowej do przestrzegania
obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, ust. 5 - adwokat posługujący się w pracy zawodowej komputerem lub innymi środkami
elektronicznego utrwalania danych obowiązany jest stosować oprogramowanie i inne środki zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem, ust. 6 - przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową za pomocą elektronicznych i podobnych środków
przekazu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i uprzedzenia
klienta o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu tych środków, ust. 7 - obowiązek przestrzegania tajemnicy
zawodowej jest nieograniczony w czasie, ust. 8 - adwokatowi nie
wolno zgłaszać dowodu z zeznań świadka będącego adwokatem lub
radcą prawnym w celu ujawnienia przez niego wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Zgodnie z § 20 kodeksu
etyki adwokackiej – w przypadku dokonywanego przeszukania w
lokalu, w którym adwokat wykonuje zawód, lub w mieszkaniu prywatnym adwokata, jest on obowiązany żądać uczestniczenia w tej
czynności przedstawiciela samorządu adwokackiego.
Za naruszenie tajemnicy adwokat oraz aplikant adwokacki
mogą ponosić:

8
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Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553, z późn zm.

1) odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadzie art. 80 ustawy
o adwokaturze („Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem,
zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych”),
2) odpowiedzialność odszkodowawczą wobec klienta, jeżeli
ujawnienie tajemnicy wyrządziło mu szkodę lub
3) odpowiedzialność karną na podstawie art. 266 § 1 k.k. w
brzmieniu: „Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie
zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał
się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością
publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” –
ściganie następuje po złożeniu wniosku przez pokrzywdzonego.
Jest to przestępstwo indywidualne właściwe (może je popełnić
tylko osoba zobowiązana do zachowania tajemnicy), skutkowe, możliwe do popełnienia zarówno przez działanie, jak i zaniechanie. Zaniechanie polegać może np. na braku zabezpieczenia dokumentów.
Skazanie za przestępstwo z art. 266 § 1 k.k. może pociągać za sobą
zastosowanie środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu adwokata (zob. art. 41 § 1 k.k.). Na ogół tak właśnie może postąpić sąd, skazując adwokata z art. 266 § 1 k.k., gdyż istotą tego występku jest właśnie nadużycie zaufania związanego z wykonywaniem
zawodu, co z kolei jest ewidentną przesłanką orzeczenia środka karnego z art. 41 § 1 k.k.
Powołane wyżej uregulowania mogą sugerować, że tajemnica
adwokacka bezwzględny charakter w tym sensie, że nie jest możliwe
zwolnienie z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji nią
objętych. Należy jednak zaznaczyć, że taki charakter ma jedynie
tajemnica obrończa, co oznacza, że adwokat nie może być w żadnym
wypadku zwolniony z obowiązku zawodowego milczenia w zakresie
dotyczącym faktów, o których dowiedział się, udzielając pomocy
prawnej lub prowadząc sprawę w procesowej roli obrońcy. Zakresem
tej ochrony objęty jest również kontakt adwokata z osobą zatrzymaną, która nie ma statusu podejrzanego i nie może tym samym być
reprezentowana przez obrońcę (art. 178 pkt l k.p.k.). W pozostałym
zakresie tajemnica adwokacka ma charakter względny w dziedzinie
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procesu karnego, jest bowiem możliwe zwolnienie adwokata i radcy
prawnego z obowiązku jej zachowania i przesłuchanie go w procesie
karnym w charakterze świadka co do faktów objętych tajemnicą
adwokacką, niestanowiącą zarazem tajemnicy obrończej, jeżeli jest
to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie
może być ustalona na podstawie innego dowodu (zob. art. 180 § 2
zdanie pierwsze k.p.k.). Zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej lub radcowskiej może udzielić jedynie sąd. Na
postanowienie sądu w przedmiocie zwolnienia z tajemnicy adwokatowi przysługuje zażalenie (art. 180 § 2 zdanie trzecie w zw. z art.
459 § 3 k.p.k.).
Dla przedstawienia pełnego obrazu pozycji obrońcy w procesie karnym należy zwrócić uwagę na publicznoprawny aspekt wykonywania funkcji obrony. Ujawnia się on w dwóch płaszczyznach. W
płaszczyźnie związanej z modelem przebiegu procesu karnego w
stadium sądowym, realizacja funkcji obrony, stanowiąca przeciwwagę dla działalności oskarżycielskiej, jest integralnie wpisana w urzeczywistnienie modelowego założenia przewidującego rozdzielenie
funkcji oskarżenia, sądzenia i obrony oraz powierzenie ich wykonywania różnym podmiotom w celu zapewnienia maksymalnego prawdopodobieństwa osiągnięcia sprawiedliwości materialnej w procesie
karnym. Druga z płaszczyzn dotyczy bezpośrednio sfery działalności
obrońcy na rzecz oskarżonego. Względy natury prawnej, standardy
aksjologiczne, deontologiczne oraz prakseologiczne nakazują obrońcy podejmowanie wszelkich możliwych działań zmierzających do
tego, aby osoba niewinna nie poniosła odpowiedzialności karnej, a
winny nie poniósł odpowiedzialności większej, niż na to zasłużył, w
realiach konkretnej sprawy. Dążenie obrońcy do osiągnięcia wskazanych celów składa się na zagwarantowanie w warunkach procesu
karnego realizacji zasady trafnej reakcji karnej, w której wyraża się
merytoryczny cel procesu karnego określony zasadniczo w art. 2 § l
k.p.k. i prowadzi tym samym do zwiększenia prawdopodobieństwa
osiągnięcia sprawiedliwości materialnej w rezultacie procesu9. Na
tym tle wyraźnie zaznacza się aspekt publicznoprawny funkcji reali9

J. Zagrodnik, Model interakcji postępowania przygotowawczego oraz
postępowania głównego w procesie karnym, Warszawa 2013, s. 83 i n.
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zowanej przez obrońcę, który towarzyszy realizacji przez niego jednostkowego, prywatnego interesu oskarżonego. Mając na względzie,
że wskazany na końcu interes prywatny stanowi zasadniczą determinantę działań obrońcy w procesie karnym10.
Zasadniczą cechę wyróżniającą przedstawicielski charakter
stosunku obrończego stanowi obowiązek działania wyłącznie na
korzyść oskarżonego. Stanowi on istotę działalności procesowej
obrońcy. Obowiązek ten znajduje umocowanie w ustawie (art. 86 § l
k.p.k.). Obrońca powinien przedsiębrać wszelkie dostępne i przewidziane w obowiązujących przepisach środki, aby uczynić zadość
temu obowiązkowi11. Zorientowanie się w potrzebie przedsięwzięcia
owych środków wymaga od obrońcy odpowiedniej wiedzy o stanie
sprawy, której źródłem powinno być przede wszystkim zaangażowanie w prowadzone postępowanie karne, oparte na udziale w czynnościach procesowych. Nie dotyczy to jedynie postępowania sądowego, ale również udziału w czynnościach postępowania przygotowawczego. Udział w tych czynnościach może przynieść wymierne
korzyści z punktu widzenia efektywnej obrony przed sądem. Obrońca dopuszcza się przekroczenia swoich uprawnień, gdy działa świadomie na niekorzyść oskarżonego, działa w złej wierze, dopuszcza
się zaniedbań związanych z dopełnieniem czynności procesowej w
określonym terminie, bądź nie uczestniczy w czynności, w której
jego udział jest obowiązkowy. Czynność procesowa podjęta przez
obrońcę, z intencją działania na niekorzyść oskarżonego, jest czynnością dokonaną z naruszeniem uprawnień obrończych i musi być
oceniana tak jak czynność dokonana przez osobę nieupoważnioną, a
więc uznana za bezskuteczną procesowo12. Czynność dokonana
przez obrońcę subiektywnie z intencją obrony oskarżonego, zachowuje swój walor procesowy bez względu na to, czy w rzeczywistości
okaże się korzystna dla oskarżonego czy też nie. Obrońca powinien
w każdym wypadku działać z należytą starannością, niezależnie od
10

zob. szerzej J. Skorupka, Granice prawa do obrony i działań obrończych w procesie karnym [w:] J. Giezek, P. Kardas (red.), Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, Warszawa 2015, s. 100-104.
11
P. Kruszyński, Obrońca w postępowaniu sądowym. Warszawa 1994, s. 5.
12
J. Grajewski, [w:] J. Grajewski, L. Paprzycki, M. Płachta, KPK. Komentarz, t. I, 2003, teza 1, s. 283.
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rodzaju obrony, czy jest obrońcą z wyboru czy z urzędu, czy obrona
ma charakter fakultatywny czy obligatoryjny. Rzetelności wypełniania obowiązków obrońcy nie należy oceniać wyłącznie intensywnością jego działań - zwłaszcza według ilości zadawanych pytań. Pytania należy zadawać w miarę rzeczywistej potrzeby. Aby wykazać
uchybienie obrońcy (brak staranności w działaniu), należy wskazać
konkretnie, jakie pytanie i komu powinien on zadać. To samo dotyczy składania wniosków dowodowych13. Z obowiązku podejmowania przez obrońcę czynności procesowych jedynie na korzyść oskarżonego można wyprowadzić zakaz podejmowania przez niego czynności niekorzystnych dla oskarżonego. Czynności obrońcy dokonane
wbrew temu zakazowi powinny być uznane za bezskuteczne ze
względu na ich niezgodność z kierunkiem działania obrońcy określonym w art. 86 § l k.p.k.
Działania obrońcy nie wyłączają możliwości samodzielnego
podejmowania czynności procesowych przez oskarżonego (art. 86 §
2 k.p.k.). Można zatem stwierdzić, że obrońca i oskarżony, występując obok siebie, zachowują niezależność w ramach dokonywanych
czynności procesowych. Czynność procesowa każdego z tych
uczestników procesowych wywołuje skutki procesowe, jeżeli odpowiada ustawowym warunkom realizacji tej czynności i pozostaje w
zakresie przysługujących im uprawnień. Obrońca powinien jednak
podejmować wysiłki zmierzające do powstrzymania klienta przed
jego własnymi czynnościami, które są dla niego niekorzystne. Wyraźnym przejawem samodzielności obrońcy i oskarżonego w podejmowaniu czynności procesowych, do których są uprawnieni, jest
możliwość wniesienia oddzielnej apelacji przez każdego z nich.
Rozpoznanie w takim wypadku wyłącznie apelacji pochodzącej od
obrońcy stanowiłoby obrazę przepisów prawa procesowego, która
może mieć wpływ na treść orzeczenia14. Obrońca jako przedstawiciel
procesowy oskarżonego, wykonuje swoje zadania, zachowując niezależne, samodzielne stanowisko w przedmiocie ustalenia metod i
13

postanowienie SN z 28.07.2004 r., V KK 60/04, OSNwSK 2004, Nr
1, poz. 1364.
14
wyrok SN z dnia l września 1982 r., V KRN 229/82, OSNPG 1982, nr
12, póz. 163.
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kierunku linii obrony. Samodzielność i niezależność obrońcy nabiera
szczególnego waloru w przypadku obrony obowiązkowej ze względów podmiotowych, gdy oskarżonym jest np. nieletni, głuchy, niewidzący. Oskarżony i jego obrońca, mogą niezależnie od siebie podejmować czynności procesowe, które organ procesowy powinien
respektować. Zasada samodzielności obrońcy i jego niezależności
względem oskarżonego doznaje wyjątków. Ich źródłem może być
wyraźne uregulowanie, z którego jednoznacznie wynika, że w określonej kwestii decydujące znaczenie ma wola oskarżonego, jak to ma
miejsce w przypadku regulacji dotyczącej cofnięcia środka odwoławczego (art. 431 § 2 i 3 k.p.k.). Mogą one także wynikać z istoty
określonego uprawnienia, które jest w sposób naturalny przypisane
jedynie oskarżonemu, jak to ma miejsce w odniesieniu do np. wyrażenia zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy (art. 335 § l
i 2 k.p.k.) lub zgody na przedmiotowe rozszerzenie oskarżenia (art.
398 k.p.k.). Dodatkowo należy podnieść, że chociaż obrońca działa
na korzyść, to nie może jednak podejmować żadnych działań ewidentnie sprzecznych z obowiązującymi normami prawa, mimo że
oskarżony tego żądał. Tym samym obrońca nie może być zwolniony
od konieczności respektowania zasady legalności podejmowanych
czynności zarówno w aspekcie materialnym, jak i procesowym.
Należy jednak wskazać przypadki, kiedy obrońca będzie miał
większe uprawnienia niż oskarżony. Chodzi tu o regulacje zawarte w
kodeksie postępowania karnego w art. 185a, 185b i 185c, a więc
uczestniczenie w czynności przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat w
sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby
bezprawnej określone w rozdziałach XXIII, XXV i XXVI kodeksu
karnego, w czynności przesłuchania świadka w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub
określone w rozdziałach XXV i XXVI kodeksu karnego oraz w
czynności przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka w
sprawach o przestępstwa określone w art. 197-199 kodeksu karnego.
Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego
psychologa. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego
mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Kolejna sytuacja dotyczy
prawa obrońcy do złożenia wniosku o losowanie składu orzekające-
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go, gdy oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni zagrożonej
karą 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia
wolności (art. 351 par. 2 k.p.k. ). Pozycja obrońcy jest zatem samodzielna, przy czym należy podkreślić, że obrońca działa zawsze w
interesie osoby, którą reprezentuje, ale nie oznacza to, że jest związany prezentowanym przez nią stanowiskiem w sprawie. Obrońca
zachowuje suwerenność dokonania oceny stanu sprawy, zwłaszcza w
zakresie kwestii prawnych. Obrońca zawsze ma prawo do wyrażenia
stanowiska, że nie znajduje podstaw do sporządzenia nadzwyczajnego środka zaskarżenia15.
Wysoki autorytet i dobre imię można sobie wyrobić tylko
przez rzetelną pracę i posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych
i etycznych. Wypełnianie przez adwokata obowiązków gorliwie,
sumiennie i zgodnie z przepisami prawa stanowi przede wszystkim o
skuteczności pracy adwokata przy wykonywaniu funkcji publicznej
związanej z wymiarem sprawiedliwości. Prawidłowe postępowanie
przy wykonywaniu czynności zawodowych wymaga doświadczenia,
taktu, subtelności, a przede wszystkim właściwej postawy politycznej i społecznej. Adwokat przyczynia się do prawidłowego wymiaru
sprawiedliwości przez należytą obronę interesów prawnych swego
klienta w granicach prawa i etyki. Należy jednak, że istnieje jeszcze
poza samą salą sądową wiele sytuacji, kiedy adwokat oddziałuje na
klienta, przy czym wpływ ten może być pozytywny lub nie. Adwokat, będąc doradcą i obrońcą człowieka, wywiera na niego w pływ
wychowawczy, kształtując jego pojęcia o prawie i o prawidłowym
postępowaniu wobec innych ludzi. Zarówno z samej istoty zawodu
adwokackiego, jak i z pełnionej przez adwokaturę funkcji publicznej,
jaką jest udział w wymiarze sprawiedliwości, wynikają dla każdego
adwokata obowiązki, które nie ograniczają się do sfery czynności
zawodowych. Obowiązki te sięgają głęboko w życie adwokata, w
jego działalność pozazawodową i w jego postępowanie jako człowieka. Stąd wynika konieczność odpowiedniego postępowania adwokata w życiu publicznym i prywatnym, obowiązek strzeżenia

15

postanowienie SN z 21.4.2010 r., V KZ 10/10, OSNwSK 2010, Nr 1,
poz. 876
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godności i powagi zawodu adwokackiego oraz obowiązek kierowania się zasadami honoru i uczciwości w swym postępowaniu.
Streszczenie
Artykuł prezentuje regulacje prawne i zagadnienia etyczne
związane z budowaniem autorytetu adwokata na przykładzie
podejmowanych przez niego czynności zawodowych w charakterze
obrońcy. Obrońca powinien wykazywać się wyjątkową dbałością o
interesy reprezentowanej strony, nie tracąc z pola widzenia wysokich
standardów etycznych i kwalifikacji jakimi powinna charakteryzować
się jego własna osoba. Autor omawia zarówno istotne orzeczenia Sądu
Najwyższego oraz tezy przedstawicieli doktryny procesu karnego,
dotyczące tej kwestii. Ponadto, zwraca uwagę na niektóre aspekty tego
zagadnienia z własnej praktyki zawodowej.
Pojęcia kluczowe: autorytet, obrońca, prawo do obrony,
oskarżony, metodyka obrońcy,
Summary
Lawyer authority building on the example of defender position
The article presents the regulations and ethical issues
associated with the creation of the authority of an attorney on the
example taken by his professional activities as a defender. The
defender should show exceptional care of the interests represented
hand, without losing sight of high ethical standards and qualifications
which should be of his own person. The author discusses both the
important decision of the Supreme Court and the thesis
representatives of the doctrine of criminal proceedings concerning
this issue. Moreover, it draws attention to some aspects of this issue
from their own professional practices
Key words: authority, counsel, the right to defence, the accused, defender’s methodology.
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