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Wstęp

Żyjemy w świecie dynamicznego rozwoju mediów, technolo-
gii, Internetu. Z jednej strony ułatwia to kontakt i skraca dystanse, bo
przecież komunikowanie się szefa z grupą podwładnych w innej
części kraju, czy nawet globu staje się już codziennością. Z drugiej
jednak strony wypracowanie i utrzymanie pozytywnych relacji, nie-
zbędnych do efektywnego działania zespołu staje się niełatwym za-
daniem. Nie ulega wątpliwości, że niezbędny jest do tego autorytet u
podwładnych, a praca nad wizerunkiem przełożonego w obliczu
powyższych zmian to jeszcze większe wyzwanie.

Każdy z nas jest unikatowy - wyposażony w zestaw cech oso-
bowości i zmieniający się wciąż zakres umiejętności. Wynika to z
ciągłego rozwoju, zmierzającego także ku temu, aby lepiej pełnić
powierzone nam funkcje. Jednak dość często trudno nam ocenić
samego siebie obiektywnie, a dodatkowo współpracujący z nami
ludzie też postrzegają nas odmiennie. Pochodzą bowiem z różnych
środowisk, a świat i otaczającą rzeczywistość interpretują poprzez
filtry własnych preferencji, poglądów i systemu wartości.

Budowanie autorytetu to działania, służące wykreowaniu sytu-
acji i rozwijaniu relacji służących wywieraniu wpływu osobistego na
innych ludzi. Budowanie autorytetu określa czynności i zachowania
związane z kreowaniem własnego wizerunku wśród grup społecz-
nych, w których pragniemy być dostrzeżeni.Warto w tym miejscu
podkreślić znaczenie ilości tych grup. Żyjąc w nieustannie ewoluują-
cym społeczeństwie mamy codzienną styczność z bardzo zróżnico-
wanymi środowiskami. Idąc do pracy staramy się wzbudzić autorytet
wśród naszych współpracowników. Czynimy to zachowując się w
określony, uznawany przez konkretne osoby sposób. Wychodząc z
pracy spotykamy się z przyjaciółmi, rodziną lub osobami zupełnie
obcymi (np. robiąc zakupy). Osoby, które spotykamy uznają praw-
dopodobnie zupełnie inne wartości niż nasi współpracownicy, któ-
rym chcieliśmy zaimponować jeszcze godzinę temu.

Nasze zachowanie zaczyna przypominać naturalne jedynie w sy-
tuacjach, gdy przestajemy myśleć o opinii innych. Trzeba dodatkowo
pamiętać, iż udawanie zachowań, z którymi się nie zgadzamy może
zapewnić autorytet jedynie w krótkim okresie. Pozostaje więc pytanie
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jaki jest skuteczny sposób na uzyskanie pożądanych przez nas rezulta-
tów? Każdy z nas, na swój sposób, pragnie być postrzegany jako autory-
tet. Jeśli w pewnym momencie uświadomimy sobie, iż są środowiska, w
których musimy udawać kogoś kim nie jesteśmy, możliwe, że nadszedł
czas na zastanowienie się nad tym jacy jesteśmy i kogo sami postrze-
gamy jako autorytet. Znając siebie samego i definicję naszego autoryte-
tu powinniśmy szukać takich środowisk, w których możemy postępo-
wać zgodnie ze swoimi wartościami. Autorytet, który osiągniemy w taki
sposób będzie prawdziwy, zasłużony i długotrwały. Zdarzają się ludzie,
za którymi w sposób instynktowny mamy ochotę podążać. Czujemy się
przy nich bezpiecznie, mamy przestrzeń do własnego rozwoju, a jedno-
cześnie wyznaczony kierunek: dokąd zmierzamy i po co. Utożsamiamy
się i ufamy, że zmierzamy we właściwą stronę. Wśród ludzi zdarzają się
takie naturalne talenty. Można również nauczyć się budowania własne-
go rodzaju charyzmy. Musi być on spójny z tym, kim jesteś, jakie masz
przekonania, wartości, spójny z tym, co przychodzi Ci łatwo i jest dla
Ciebie charakterystyczne.

W dzisiejszych czasach bardzo ważnym aspektem pracy zawo-
dowej czy życia prywatnego, jest bycie dla kogoś autorytetem. Ma to
szczególne znaczenie dla managerów w firmach w stosunku do swoich
pracowników oraz rodziców – dla swoich dzieci. Bezpośrednią korzy-
ścią z bycia autorytetem w oczach innych jest obdarzenie szacunkiem i
uznaniem. Ludzie podążają za tymi, którzy są dla nich wzorem i choć
jest to ważne, często wymaga czasu. Do zbudowania autorytetu pro-
wadzą trzy główne filary: charyzma i zasady, wykształcenie i do-
świadczenie oraz wiek i pozycja. Warto wziąć sobie do serca każdy z
tych trzech filarów i traktować je jako filozofię życia: być wiernym
swoim zasadom, dzielić się zdobytą wiedzą i podawać rękę tym, któ-
rzy dopiero wspinają się na szczyt. Jestem przekonany, że dzięki temu
będziemy wzbudzać szacunek i uznanie u innych. Nasz charakter i
wartości moralne, którymi się w życiu kierujemy, wymagają lat pracy.
Jest to też umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i reagowania
w trudnych sytuacjach. Jeżeli chcemy budować swój autorytet w
aspekcie doświadczenia i wykształcenia, to dać należy szansę innym
ludziom – powiedzieć im, co już potrafisz, co Twoim zdaniem działa,
a co nie działa – dzielić się tym.
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Dzisiaj publicyści i socjologowie mówią, że nastąpił kryzys
autorytetów. Ludzie nie mają wzorców do naśladowania. Brakuje
zasad i praw moralnych, na których można oprzeć swoje życie. Nie-
stety również w Kościele widać narastający problem z autorytetami.
Z mediów co jakiś czas docierają do nas informacje o upadkach lu-
dzi, którzy byli wzorami dla innych. Obecnie większość chrześcijan
mówi, że Pismo Święte jest najwyższym autorytetem w dziedzinie
wiary. Stwierdzając to jednak pośrednio mówimy, że istnieją inne
autorytety. Zapewne nikt z nas nie miałby problemu z wymieniem
tych „pomniejszych” autorytetów. Zapewne byliby to pasterze, lide-
rzy, teologowie, myśliciele i reformatorzy, pisarze i autorzy książek
chrześcijańskich. My chrześcijanie mamy solidne grono takich
„mniejszych” autorytetów.

Jak w praktyce budować autorytet? Odpowiedź, jak wiele zwią-
zanych z pytaniami dotyczącymi ludzi, nie jest prosta. Zatem aby od-
powiedzieć na pytanie jak budować autorytet - warto przede wszyst-
kim przeanalizować źródła autorytetu. Nie istnieje jedynie słuszna
recepta czy też przepis na budowanie autorytetu. Na budowanie auto-
rytetu wpływa bardzo wiele elementów często niezależnych od nas.
Spójność zachowania, to bardzo ważny obszar, który wpływa na suk-
ces na drodze zdobywania i utrwalania autorytetu. Właściwością, która
w trwały sposób wpływa na budowę, utrzymanie i wzmacnianie auto-
rytetu jest autentyczność i skuteczność. Nie można mówić o budowa-
niu autorytetu, jeżeli osoba, która chce takowy posiąść nie jest gotowa
ponosić odpowiedzialność, za siebie i innych. Autorytet, to również
sztuka budowania go poprzez wygląd zewnętrzny, postawę, mowę
ciała i stosowany styl ubierania. Warto pomyśleć nad sobą, nad moż-
liwością budowania własnego autorytetu.

Mówi się o pięciu wymiarach mających istotne znaczenie w
tym, jak postrzegają nas ludzie, czy uznają nas za autorytet, czy bę-
dziemy ich pociągać i pójdą za nami, czy też ciągle będziemy ich
gnać przed sobą, wpadając w sidła stresu i braku realizacji nałożo-
nych na nas zadań. Pierwszym z wymiarów dotyczy buowania od-
powiednich relacji. Bez względu na to, kim jesteś, którą ze swoich
ról właśnie odgrywasz, powinieneś umieć budować relacje z ludźmi.
Jeśli mówi się o jakimkolwiek przywódcy, liderze, autorytecie, sze-
fie z prawdziwego zdarzenia, mowa jest o tym, jak potrafił rozma-
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wiać i słuchać swoich współpracowników czy podwładnych, jak
pytał o ich rodziny, ale i o pracę, pytał o opinie, szanował i liczył się
z nimi. Dawał im poczucie wpływu na to, co wokół nich się dzieje, i
nadawał znaczenie ich działaniom i pracy. Ludzie byli podmiotem, a
nie przedmiotem, czyli li tylko wymiennym narzędziem do realizacji
zadań. Budował postawę zaangażowania i zespołowości.

Drugim ważnym elementem są odpowiednie kompetencje.
Można krótko powiedzieć, że szef to ktoś, kto wie, jednym słowem
ma wiedzę, wie, dokąd zmierza firma, jaką realizuje się strategię, w
którym kierunku powinien pójść kierowany przez niego zespół i
przede wszystkim, jak to trzeba i należy zrobić. Autorytet związany z
kompetencjami buduje się pozytywnym wizerunkiem, sprawiając
wrażenie pewności tego, co i jak się robi połączone z wiarą w sukces
i w ludzi. Budując autorytet w obszarze kompetencji, szef, jeśli ma
mniejszą wiedzę od pracowników, ma odwagę pytać i uczyć się od
swoich ludzi, przyswajając wiedzę w szybkim tempie, nie udając
jednak, że wie, kiedy jest dokładnie odwrotnie.

Trzecim istotnym elementem składowym autorytetu jest mo-
ralność, czyli autorytet moralny. Ludzie oczekują od szefa, lidera,
przywódcy określonych cech i przestrzegania społecznie przyjętych
przez wszystkich norm etycznych, moralnych. Nie bez znaczenia
pozostaje kwestia prezentowania siły. Łączy się z autorytetem mo-
ralnym i związany jest z jasnym i klarownym systemem ocen, inny-
mi słowy, co i jakie postawy są oczekiwane, w jaki sposób będę oce-
niani współpracownicy, co jest ważne, na co należy zwracać szcze-
gólną uwagę, a co nie będzie akceptowane, jakie postawy są posta-
wami nagannymi. To jest miejsce i pora, w którym szef ma szanse
określić zasady współpracy i pracy i… konsekwentnie tego prze-
strzegać. Jeśli mowa jest o autorytecie moralnym, to mówimy o kon-
sekwencji w realizacji tego, co wspólnie z ludźmi ustalono. I nie ma
mowy o odejściu od tej reguły. Odejście, choćby jednorazowe, burzy
autorytet bezpowrotnie. Ludzie mają wyczulone poczucie sprawie-
dliwości. Aby zbudować swój autorytet wśród pracowników, należy
doskonale znać i stosować zasady oraz reguły związane z motywo-
waniem ludzi, a także budowaniem postawy zaangażowania i odpo-
wiedzialności. Wielu badaczy zwraca uwagę na onieśmielanie. Auto-
rytet to osoba, która potrafi określić granice. Dotyczą one zachowań
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w pracy, ewentualnie poza nią, jeżeli to możliwe i konieczne ze
względu na wcześniejsze, prywatne relacje, które nie powinny się
zmieniać na gruncie prywatnym tylko dlatego, że od dziś pełnisz rolę
autorytetu, przełożonego – jest autorytetem.

Trzeba więc powiedzieć, że budując swój autorytet, budujemy
wizerunek osoby pewnej tego, co robi, przekonanej do działań, zaan-
gażowanej i nastawionej na sukces. Żeby budzić i pobudzać ludzi,
budować postawy zaangażowania, samemu trzeba być zaangażowa-
nym. Trudno jest oczekiwać od swoich podwładnych czy współpra-
cowników czegoś, czego samemu się nie ma, ba, nie szukając sposo-
bów na wypracowanie danej cechy czy umiejętności. Wypalona za-
pałka nie roznieci ognia, piękna i nowa bez działania – również nie.
Chcąc mieć autorytet nie tylko formalny, pociągając za sobą ludzi,
pamiętajmy o słowach D. Eisenhowera, który powiedział, ze kiero-
wać ludźmi to inaczej spowodować, by robili to, co się chce, ponie-
waż oni sami tego chcą. I jeszcze, może najważniejsze: szef bez lu-
dzi nie jest szefem, żaden kapitan ani trener nie wygrał meczu bez
zmotywowanego zespołu.

Niniejsza monografia to szeroko pojęta refleksja nad autorytetem
i to postrzeganym go w różnych aspektach. Jest to już kolejna monogra-
fia z cyklu opracowań poświęconych autorytetowi opracowanych i wy-
dawanych w ostatnich przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL. Pu-
blikacja 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 współcze-
snego człowieka. Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim
Autorom zamieszczonych w niniejszej monografii tekstów za pozytyw-
ną odpowiedź na zaproszenie w jej przygotowaniu, które doprowadziło
do powstania publikacji. Mam nadzieję, że treści zawarte w niej staną
się pomocą dla wielu w kierunku refleksji nad swoim życiem codzien-
nym, które może stać się drogą ku doskonałości i świętości – czyli sta-
nia się autorytetem. Doskonałość jaką zawiera autorytet jest miarą nie-
ba, a dążenie do doskonałości jest miarą człowieka. Tak więc doskona-
łość 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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Rozdział I
Autorytet wartością człowieka
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Monika Torczyńska

O kontrowersjach wokół autorytetu eksperta w kontekście
kultury prawnej demokratycznego społeczeństwa

Wstęp
Współczesny, lawinowy wręcz rozwój społeczeństwa, jego

kultury i cywilizacji generuje wśród „zwykłych śmiertelników” po-
trzebę poszukiwania mędrców, znawców, specjalistów, słowem –
przewodników, którzy będą w stanie objaśnić im zawiłości świata, w
jakim przyszło im żyć. Efektem tego zapotrzebowania jest m. in.
swoista ekspansja ekspertów1 (doradców, konsultantów etc), jaką
daje się dziś zaobserwować w przestrzeni społecznej, zwłaszcza zaś
– w przestrzeni politycznej oraz medialnej2. Wielu psychologów
uważa, że uznawanie tez, sądów, wskazań eksperta w określonej
dziedzinie stanowi zazwyczaj rozsądną taktykę postępowania –
szczególnie w przypadku sytuacji społecznych, które są dla danej
jednostki nowe, nieznane, nie dające się skonfrontować z wcześniej
zgromadzonymi doświadczeniami. Jest oczywistym, że w aktualnych
skomplikowanych realiach kulturowych „nie możemy przecież znać
się na wszystkim, nie możemy wiedzieć wszystkiego. W sprawach, o
których mamy niewielkie pojęcie”3 często najlepszą strategią jest
akceptacja opinii eksperta. Trzeba jednak mieć na uwadze, iż w wie-
lu sytuacjach społecznych, obdarzenie eksperta bezrefleksyjnym
autorytetem i zaufaniem, może przynosić nie tylko pozytywne, ze
wszech miar pożądane skutki. W różnorakich okolicznościach kon-

1 Por. K. Kłosińska, „Ekspert”, „mędrzec”, „dowódca”, „wieszcz” i
„dziadek” – różne role nadawcy programów partii politycznych, tworzone
dzięki stylizacji, „Język a Kultura” 2014, tom 24.

2 Por. P. Nosal, Kultura ekspercka w mediach, „Teraźniejszość – Czło-
wiek – Edukacja” 2009, nr 4, W. Godzic, Znani z tego, że są znani. Cele-
bryci w kulturze tabloidów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2007.

3 K. Wieczorek, Blaski i cienie ulegania autorytetom, „Filozofuj!” 2015,
nr 6, s. 29, http://filozofuj.eu/wp-content/uploads/2016/03/fi006_v2.pdf,
dostęp z dn. 10.02.2018.

http://filozofuj.eu/wp-content/uploads/2016/03/fi006_v2.pdf
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kretne wypowiedzi eksperta stanowią – jak wiadomo – głos roz-
strzygający, implikujący doniosłe konsekwencje społeczne (prawne,
polityczne, finansowe etc.) o zasięgu zarówno indywidualnym, jak i
zbiorowym. Stąd u znakomitego polskiego uczonego, Z. Baumana,
„znajdujemy pojęcie >>władzy ekspertów<<. Mówiąc o dzisiejszym
społeczeństwie, socjolog zwraca uwagę na uzależnienie naszej wie-
dzy o świecie od informacji udzielanej przez ekspertów […]. Bau-
man podkreśla potrzebę weryfikacji wiedzy eksperckiej, pisząc, że:
>>ponieważ w ocenie sytuacji musimy opierać się na zdaniu eksper-
tów i zwykły człowiek nie ma sposobu ich skontrolowania, można
nas dowolnie okłamywać<< [...]. >>Le règne des experts<< przeja-
wia się w obecności ekspertów […] w systemie sprawiedliwości
(biegli sądowi) oraz w systemie polityczno-administracyjnym współ-
czesnych kapitalistycznych państw”4, urzeczywistniających – z róż-
nym skutkiem – demokratyczne reguły działania. W kontekście tej
konstatacji warto przyjrzeć się ekspertowi jako istotnemu uczestni-
kowi, demokratycznie kształtowanej, społeczno-prawnej przestrzeni
życia zbiorowego.

Ekspert jako znaczący podmiot życia społecznego
Na początek należy odnieść się do kwestii permanentnej wręcz

obecności wszelkiego rodzaju ekspertów w życiu nas, aktorów spo-
łecznych, poruszających się po scenie życia zbiorowego. Bez trudu
możemy na niej odnaleźć całą galerię różnorodnych postaci, w od-
biorze społecznym identyfikowanych jako reprezentantów szeroko
ujmowanego gremium eksperckiego. Jako „oczywisty element” spo-
łecznego pejzażu, eksperci obecni są we wszelkich sferach i dziedzi-
nach życia. Spotykamy zatem ekspertów ekonomicznych, ekspertów
politycznych, ekspertów sądowych, ekspertów w zakresie bezpie-
czeństwa publicznego, ekspertów od zdrowia i sprawności fizycznej,
ekspertów od urody, żywienia etc. Należy jednak zapytać: skąd –

4 A. Zubrzycka, Rola doradztwa naukowego w podejmowaniu decyzji w
instytucjach publicznych. Przykłady francuskie, „Problemy Polityki Spo-
łecznej. Studia i Dyskusje” 2006, nr 9, s. 162,
http://www.problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/9/9_144-
175.pdf, dostęp z dn. 11.02.2018.

http://www.problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/9/9_144-
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mówiąc językiem ekonomii – bierze się tak duży popyt na wszelkie-
go rodzaju ekspertów, dlaczego są nam tak potrzebni w przestrzeni
publicznej? Wyjaśnienie tego fenomenu związane jest m. in. realiami
egzystencji zbiorowości, którą (w różnych kontekstach naukowych)
charakteryzuje się przy pomocy określenia „społeczeństwo wiedzy”.
W tym modelu społecznym, zasadnicze znaczenie – jak wiadomo –
odgrywać ma kapitał intelektualny oraz podmioty, które zaangażo-
wane są w jego pomnażanie. Stąd pierwszoplanowa rola przypada w
nim naukowcom, specjalistom oraz ekspertom pomagającym w pełni
wyzyskać wszelki potencjał tkwiący w aktualnych warunkach spo-
łeczno-cywilizacyjnych. Rozwój i akceleracja tego wszystkiego, co
całościowo określamy jako owoce postępu cywilizacyjnego jest tak
ogromny, że nikt dzisiaj nie ma szansy – o czym już wyżej wspo-
mnieliśmy – na recepcję i absorpcję choćby fragmentu osiągnięć
technicznych, naukowych, medycznych etc. Coraz częściej zatem
przeciętny uczestnik życia społecznego, konstatując swoją bezrad-
ność w obliczu rzeczywistego tempa i przyrostu wiedzy, wzdycha z
pewną rezygnacją: „wiem, że nic nie wiem”. Natomiast obecni w
przestrzeni publicznej eksperci „zdają się deklarować: >>Mówimy
mądrze, bo jesteśmy mądrzy. Umiemy opisywać świat<<”5. W ta-
kich okolicznościach tzw. zwykły człowiek skłonny jest zawierzyć
autorytetowi eksperta.

Definiowanie i kategoryzowanie postaci eksperta
W. Godzic, w pracy zatytułowanej Znani z tego, że są znani.

Celebryci w kulturze tabloidów, zadaje kluczowe dla naszych rozwa-
żań pytanie: „kim jest ekspert, członek elity wiedzy, we współcze-
snym demokratycznym społeczeństwie?”6. Odpowiadając na nie
zgodnie z potoczną intuicją, można stwierdzić, że ekspert to ktoś, kto
dysponuje w danym obszarze wiedzy szczególnie wysokimi kompe-
tencjami. To jednostka posiadająca określoną wiedzę w pewnym
zakresie, daleko wykraczającą ponad społeczną przeciętność. Nato-
miast przywołując formułę słownikową, ekspert może być zdefinio-
wany jako „specjalista powoływany do wydania orzeczenia lub opi-

5 K. Kłosińska, op. cit., s. 100.
6 W. Godzic, op. cit., s. 258.
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nii w sprawach spornych” bądź „osoba uznawana za autorytet w
jakiejś dziedzinie”7. Należy dodać, iż znawcy tematu charakteryzują
konkretnych ekspertów poprzez odwołanie się do rozmaitych klasy-
fikacji i kategoryzacji owych postaci. Rekonstrukcja uogólnionego
portretu eksperta wymaga zatem uwzględnienia jego poszczególnych
typów czy rodzajów. Ze względu na fakt, iż są one już przedstawione
w różnorodnych opracowaniach i analizach, ich szczegółowa prezen-
tacja w tym miejscu nie byłaby celowa. Tytułem niezbędnej egzem-
plifikacji, przywołamy wybrane tylko sposoby uporządkowania ca-
łej, szeroko ujmowanej zbiorowości ekspertów.

Zdaniem J. Kurczewskiej wyróżnić należy trzy kategorie eksperta:
• ekspert-zwykły pośrednik, który traktowany jest jako swo-

isty pas transmisyjny, umożliwiający dostarczanie informacji każdej
ze stron procesu komunikacji społecznej, nieustannie zachodzącego
w przestrzeni społecznej. Jest on „partnerem […] jakby przeźroczy-
stym, który nie zakłóca […] dialogu >>góry<< (lub jakiegoś jej ele-
mentu) oraz >>dołu<< (lub dołów). Innymi słowy, ekspert-pośrednik
komunikacyjny nie odgrywa aktywnej – pozytywnie czy negatywnie
– roli w spotkaniach […] instytucji wiedzy społecznej”8;

• ekspert-tłumacz, który w stosunku do partnerów komunikacji
posiada uprzywilejowaną pozycję, bowiem może nie tylko dostarczać
informacji, ale również (w bardziej swobodny od eksperta-pośrednika)
sposób interpretować rzeczywistość9. Ten typ eksperta może cieszyć się
autorytetem, nawet w sytuacji, gdy faktycznie jest on podporządkowany
celom gremiów będących jego zleceniodawcami;

• ekspert-sternik, jest „tworem oczekiwania na autorytet, który
może przybierać różne postacie ogólniejszego ideału uczonego. Zna-
ne powszechnie koncepcje wzorców osobowych – tworzone z mie-
szaniny takich wzorów, jak bohater nauki, męczennik wiedzy, lider
opinii publicznej, wielki wychowawca, strateg – stanowią tworzywo
dla typu sternika. Te znane powszechnie ideały i wzorce, silnie zako-

7 Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/ekspert;2556241.html,
dostęp z dn. 13.02.2018.

8 J. Kurczewska, Technokraci i ich świat społeczny, Wydawnictwo IFiS
PAN, Warszawa 1997, s. 251.

9 A. Zubrzycka, op. cit., s. 161.
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rzenione w wyobraźni społecznej jednostek z kręgów wiedzy po-
tocznej, rzec by można składają się na duchowy portret eksperta”10.

Społeczne wizje na temat osoby i znaczenia eksperta nie są
niezmienne, przeciwnie – wraz z rozwojem naszego świata podlegają
„naturalnej” ewolucji. Jest oczywistym, iż dzisiejsze wyobrażenia co
do tego, kim jest ekspert oraz jaka powinna być jego rola, nie po-
krywa się z przekonaniami społecznymi funkcjonującymi w prze-
szłości. Stąd w literaturze przedmiotu wyróżnia się również inne
„typy eksperta: historyczny – ekspert specjalista, posiadający wiedzę
techniczną i zatrudniany w zakresie jego kompetencji zawodowych
(ekspert pracujący w swojej dziedzinie, na przykład mistrz w ce-
chach rzemieślniczych, którego autorytet opiera się na doświadcze-
niu i długim stażu pracy) oraz ekspert nowoczesny – doradca na-
ukowy o szerokich zainteresowaniach i kompetencjach, tworzący
wiedzę praktyczną, interdyscyplinarną”11. W naszych rozważaniach
będziemy brać pod uwagę przede wszystkim tę drugą z wyżej wska-
zanych kategorii.

Najogólniej mówiąc, postać eksperta-doradcy kojarzy się z au-
torytetem przynależnym jednostce o wysokich walorach intelektual-
nych. Najczęściej sytuuje się go w sferze nauki. Metaforycznie rzecz
ujmując, jest to ktoś przenikający do tych obszarów świata wiedzy,
które samodzielnie mogą być trudne do percepcji oraz eksploatacji
ze strony przeciętnego człowieka. Następnie komunikuje on (w spe-
cyficzny sposób) otoczeniu społecznemu rezultaty własnych podróży
po owym świecie. Jak wyjaśnia J. Kurczewska, „eksperci wytwarza-
ją nie tylko własne wizje wiedzy naukowej oraz wiedzy potocznej i
przekazują je pozostałym uczestnikom procesów tworzenia wiedzy,
lecz także formułują własny kod językowy, a właściwie dwa kody
ograniczone: pierwszy, skierowany w dół, ograniczony jest małymi
kompetencjami dolnych kręgów w dziedzinie sformalizowanych
interpretacji świata, drugi natomiast, przesyłany z góry, ograniczony
jest silnym uzależnieniem ekspertów od barwnego i nieprecyzyjnego
języka potocznego”12. Ekspert-doradca naukowy, pośredniczący w

10 J. Kurczewska, op. cit., s. 253.
11 A. Zubrzycka, op. cit., s. 161-162.
12 J. Kurczewska, op. cit., s. 252.
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transferze coraz bardziej zawansowanej wiedzy, niewątpliwie jest
figurą posiadającą znaczący wpływ na rzeczywiste funkcjonowanie
współczesnych wspólnot.

Znaczenie autorytetu eksperta w prawnej płaszczyźnie ży-
cia społecznego

Odwołując się do szczególnie nas interesującej w tym miejscu
sfery prawa, łatwo zauważyć jak wiele z inicjowanych – w demokra-
tycznych realiach – projektów i zmian „ogląda światło dzienne”
dzięki doradztwu i merytorycznemu wsparciu ze strony eksperta. W
warunkach demokracji autorytetem eksperta firmuje się m. in. rekon-
strukcje określonych instytucji prawno-politycznych, nowelizacje
przepisów prawnych czy reguł działania danych ciał i organizacji
publicznych. Opinia eksperta częstokroć przesądza również o zmia-
nach normatywnych w obszarze gospodarki, finansów, bezpieczeń-
stwa i innych dziedzin życia zbiorowego. Autorytet eksperta dostar-
cza pieczęci uwierzytelniającej dla wielu (nawet bardzo niepopular-
nych w odbiorze społecznym) decyzji o charakterze prawnym. Wy-
starczy choćby przywołać, często niezwykle kontrowersyjne dla tzw.
szarego obywatela, zmiany ustawodawstwa w zakresie prawa podat-
kowego czy emerytalnego.

Analizując społeczną pozycję i znacznie eksperta w kontekście
demokratycznej kultury prawnej, warto przywołać słowa zawarte w
pracy A. Toflera, zatytułowanej Trzecia fala. Autor opisuje w niej m.
in. problemy i wyzwania współczesnej demokracji. W demokratycz-
nej kulturze prawnej duże znaczenie – jak wiadomo – przykłada się
do określonych procedur stanowienia i wykonywania prawa. Współ-
czesna, powszechnie akceptowana wizja demokracji oraz demokra-
tycznej kultury prawnej kojarzy nam się z demokracją przedstawi-
cielską. Tzn. z demokracją kształtowaną na co dzień przez wybra-
nych w odpowiednich procedurach przedstawicieli narodu, którzy w
imieniu wyborców zadbać mają o jak najlepszy stan praworządności,
ładu i porządku życia społecznego. Oczekujemy, że ustawodawcy,
jako nasi reprezentanci, będą stanowić tzw. „dobre prawo”, a władza
wykonawcza i sądownicza będzie czuwać nad jego przestrzeganiem i
poszanowaniem w obrocie społeczno-prawnym. Jest to możliwe
dzięki odpowiedniej kulturze prawnej. „Kultura prawna jest funda-
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mentem państwa (a dziś – państwa prawa) i afirmacją dobrego pra-
wa: wspierającego postawy i działania ludzi […] stanowiącego opar-
cie dla obywateli, tworzonego na podstawie należytej techniki legi-
slacyjnej”13. Jednakże A. Tofler w swoich analizach dowodzi, że jest
to koncepcja rodem z realiów społeczeństw tzw. drugiej fali. Nato-
miast teraz należy przygotować się na egzystencję w dobie tzw. trze-
ciej fali, czyli w demokracjach, które muszą zmierzyć się kwestiami
pluralizmu społecznego, religijnego, politycznego, z problemami
uzgodnienia odmiennych stanowisk różnorodnych grup interesów,
związków zawodowych, mniejszości etc. W wielu sprawach bardzo
ciężko jest dzisiaj wypracować satysfakcjonujące i oparte na konsen-
susie rozwiązania. Każdy walczy o swoje potrzeby czy interesy, i
trudno się temu dziwić. A. Tofler, przywołując brytyjskie realia,
mówi w ten sposób: obecny „zanik jednomyślności […] podważa
samą istotę przedstawicielstwa. Jeżeli sami wyborcy nie mogą dojść
między sobą do porozumienia, to kogo właściwie ich przedstawiciel
>>reprezentuje<<? Jednocześnie ustawodawcy w coraz większym
stopniu opierają się na ekspertach spoza legislatury, którzy wspoma-
gają ich radą w pracach ustawodawczych […] ponieważ nie ma
wśród nich odpowiednich fachowców; w efekcie spora część władzy
Parlamentu należy faktycznie do nie pochodzącej z wyboru admini-
stracji państwowej”14, realizującej wyznaczone jej zadania dzięki
współpracy z rzeszą ekspertów. Są to – jak wiadomo – zadania oraz
cele formułowane przez klasę rządzącą, determinowaną w swych
działaniach konkretną optyką polityczną. Trudno ignorować fakt, iż
dążenie do sukcesu politycznego może rodzić pokusę traktowania
opinii eksperckich w sposób fasadowy. Stąd w różnorodnych opra-
cowaniach dotyczących relacji zachodzących pomiędzy przedstawi-
cielami władzy a gremium ekspertów podnoszony jest problem pro-
fesjonalnego, rzetelnego i neutralnego korzystania z opinii ekspertów
przez elity rządzące. Jak stwierdza A. Zubrzycka, przywołując słowa

13 A. Rosner, Badania nad kulturą prawną. Próba zarysowania proble-
matyki [w:] A. Rosner (red.), Z dziejów kultury prawnej, Wydawnictwo
Liber, Warszawa 2004, s. 595.

14 A. Tofler, Trzecia fala, Tłum. E. Wojdyłło, Państwowy Instytut Wy-
dawniczy, Warszawa 1986, s. 634.
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J. Kornaia oraz J. Freyssineta, we współczesnych warunkach poli-
tyczno-prawnych bywa tak, że „>>eksperci wybierani w pierwszej
kolejności są tymi, którzy mówią to, co decydenci polityczni chcą
usłyszeć”<< […] decydenci polityczni szukają u doradców nauko-
wych jedynie potwierdzenia wcześniej podjętych decyzji […]
>>pomimo znacznego rozwoju ekspertyzy, argumentacja aktorów
sceny politycznej generalnie pozostaje niezmieniona; często traktują
oni ekspertyzy jedynie jako naukowe potwierdzenie ich argumen-
tów<<[…]”15, wykorzystywanych następnie np. przy okazji określo-
nych inicjatyw legislacyjnych. Podobne konstatacje odnajdujemy
również w wypowiedzi K. Frieske, według którego nie w każdych
okolicznościach autorytet eksperta otwiera „wrota” do zasobów wie-
dzy jednostek odpowiedzialnych za kształt oraz funkcjonowanie
prawa. Osoby rządzące mogą wykazywać skłonność do wybiórczego
traktowania wskazań eksperta. Próbując wyjaśnić, co przesądza o
takim postępowaniu, K. Frieske zauważa, że „czynniki, które sprzy-
jają przyjęciu tej czy innej wiedzy […] za podstawę do działania, to
nie jej jakość, charakter ewidencji empirycznej czy sposobu uzasad-
niania, to również nie cechy formalne wypowiedzi […] Kluczowe są
cechy źródła informacji, z którego ta wiedza pochodzi, mówiąc zaś
dokładniej i bez osłonek, to, w jakiej mierze polityk lub administra-
tor wysokiego szczebla jest przekonany o personalnej lojalności
nadawcy czy nadawców odpowiednich komunikatów”16, mających
wspierać projekty i zamiary danego środowiska decydentów.

Dzisiejsze ciała władcze – jak wyżej stwierdzono – w mniej-
szym lub większym stopniu polegają na doradztwie ekspertów. Stąd
oczekiwania, że ekspert (niczym żona Cezara) będzie zawsze poza
wszelkim podejrzeniem, zaś efekty jego pracy nie wykażą nawet
cienia nierzetelności czy braku profesjonalizmu. Od merytorycznego
poziomu przygotowywanych na co dzień opinii zależy bowiem auto-
rytet całego środowiska eksperckiego. Jak wiadomo, zdarzają się

15 A. Zubrzycka, op. cit., s. 163.
16 K. Frieske, Uniwersalizmy doradzania, „Problemy Polityki Społecz-

nej. Studia i Dyskusje” 2006, nr 9, s. 144,
http://www.problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/9/9_144-
175.pdf, dostęp z dn. 15.02.2018.

http://www.problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/9/9_144-
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jednak przypadki, wzbudzające najczęściej ogromne poruszenie spo-
łeczne, w których wywody eksperta oceniane są nie tylko jako kon-
trowersyjne, lecz wręcz jako błędne i fałszywe. Dla przykładu wy-
starczy wskazać sytuację, która odbiła się głośnym echem w polskiej
przestrzeni publicznej ostatnich miesięcy. Chodzi o ekspertyzę doty-
czącą ewentualnie należnych Polsce reparacji wojennych od Nie-
miec, przygotowaną przez specjalistę, tyle że nie w zakresie prawa
międzynarodowego, a w dziedzinie ceł i weksli17. Była ona przed-
miotem wielu negatywnych ocen i opinii, których autorzy – znawcy
odpowiednich dziedzin prawa – wskazywali konkretne błędy i fał-
szywe wnioski zawarte w krytykowanej ekspertyzie.

Podobne problemy można wskazać w kontekście funkcjonowa-
nia władzy sądowniczej. W działalności sądów istotną rolę – jak wia-
domo – odgrywają eksperci sądowi. Zanim jednak przyjrzymy się
współczesnym bolączkom sądownictwa, warto w tym miejscu przyto-
czyć ocenę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, zaczerpniętą z
refleksji słynnego filozofa prawa, znawcy problematyki penitencjarnej,
M. Foucaulta. W swojej klasycznej pracy pt. Nadzorować i karać. Na-
rodziny więzienia, plastycznie odmalował on portret społeczeństwa
egzystującego pod nieustannym nadzorem władzy. Opisywał on instru-
mentarium władzy totalnej, szeroko stosującej system karceralny oraz
wyrafinowaną, panoptyczną aparaturę wobec „krnąbrnych” obywateli.
Kara więzienia, karcer jako środek dyscyplinujący jednostki, przywo-
ływany jest przez francuskiego Filozofa m. in. w tym fragmencie cyto-
wanego dzieła, w którym mówi on okolicznościach pojawienia się no-
wej ekonomii władzy. „Wraz z pojawieniem się nowej ekonomii wła-
dzy system karceralny, który jest jej podstawowym narzędziem, stwo-
rzył nową formę >>prawa<< […] Miało to szereg następstw: we-
wnętrzny rozkład władzy sądowniczej, a w każdym razie jej funkcjo-
nowania, coraz większą trudność sądzenia […] namiętne pragnienie
sędziów, by szacować, oceniać, stawiać diagnozy, rozpoznawać, co jest

17 Por. https://oko.press/ekspertyze-biura-analiz-sejmowych-o-
reparacjach-przygotowal-specjalista-prawa-gospodarczego-eksperci-oko-
press-obalaja-tezy/, dostęp z dn. 15.02.2018.
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normalne, a co anormalne”18. Ocena pracy sądów oraz samych sędziów
– jak łatwo można wnioskować z powyższego fragmentu – w opinii M.
Foucaulta jest zdecydowanie negatywna. Należy jednak przytoczyć
przesłanki tak krytycznego stanowiska. Jego zdaniem, „niepohamowane
>>ambicje<<, które sędziowie manifestują przy każdej okazji – od
przywoływania ekspertyz psychiatrycznych po wysłuchiwanie krymino-
logicznej gadaniny – ujawniają zasadniczy fakt, że sprawowana przez
nich władza uległa wynaturzeniu: wprawdzie na jednym poziomie rzą-
dzona jest prawem, ale na innym, bardziej zasadniczym, funkcjonuje
jako władza normatywna; tym zaś, co każe im formułować […] wyroki
i decydować o więziennej >>resocjalizacji<<, nie są ani ich skrupuły,
ani ich humanizm, lecz wymogi ekonomii władzy”19. W kontekście
tematu naszych rozważań zasadniczym problemem jest jednak to, iż
współpracujący z wymiarem sprawiedliwości eksperci (realizując w
swoim zakresie rzeczoną ekonomię władzy) nie zawsze wykazują się
odpowiednimi standardami rzetelności i profesjonalizmu.

Współcześnie kontrowersje wokół działalności – szeroko uj-
mowanego – gremium eksperckiego, stają się na tyle obecne i zna-
czące w przestrzeni prawnej, że prowokuje to nie tylko komentarze
przedstawicieli prawa czy polityki, ale również debaty i dyskusje o
charakterze medialnym. Zwykły obywatel często może z nich wnio-
skować o swoistej erozji autorytetu eksperta. W środkach masowego
przekazu bez trudu można bowiem znaleźć różnorodne informacje
donoszące o omyłkach i błędach ekspertów sądowych20. Ich potwier-
dzeniem są m. in. bezpośrednie obserwacje sędzi Barbary Zawiszy
ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Przyznała ona, iż re-
prezentanci wymiaru sprawiedliwości rzeczywiście dostrzegają pro-
blem dotyczący jakości pracy biegłych i opisała swoje własne do-
świadczenia w tym zakresie. „Kilka razy zdarzyło mi się, że biegli
źle oceniali stan psychiczny oskarżonego. Powoływałam innych

18 M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Ko-
mendant, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009, s. 299.

19 Tamże, s. 299.
20 Częste błędy biegłych sądowych, http://prestigekancelaria.pl/czeste-

bledy-bieglych-sadowych/, dostęp z dn. 17.02.2018, Biegły odpowiada za
nierzetelną opinię, http://www.filipiakbabicz.com/aktualnosci/biegly-
odpowiada-za-nierzetelna-opinie.html, dostęp z dn. 17.02.2018.

http://prestigekancelaria.pl/czeste-
http://www.filipiakbabicz.com/aktualnosci/biegly-
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biegłych i była konfrontacja. Były przypadki, że przyznali, iż popeł-
nili błąd […] Zdarzają się sytuacje, że każdy biegły mówi co innego.
– Miałam sprawę, w której trzeba było sprawdzić podpis osoby po-
dejrzanej o przestępstwo. Dwóch biegłych wydało sprzeczne opinie,
trzeci nie potrafił ocenić. Zwróciliśmy się do Instytutu Badania Eks-
pertyz Sądowych i ten wydał jeszcze inną opinię. Sprawa ciągnęła
się kilka lat”21. Nie może dziwić, że tego rodzaju przykłady urucha-
miają w świadomości społecznej swoisty dzwonek alarmowy, naka-
zujący baczniejsze przyjrzenie się funkcjonowaniu ekspertów w
demokratycznej kulturze prawnej. Stąd w debacie publicznej podnosi
się konieczność rewizji zasad działalności biegłych. Nie negując
potrzeby korzystania z ich wiedzy, specjaliści przedstawiają kon-
kretne propozycje mające na celu redukcję nierzetelnych czy błęd-
nych ekspertyz, sporządzanych przez nieprofesjonalnych biegłych.
Zgodnie z najczęściej głoszonymi postulatami:

• „biegli powinni odpowiadać finansowo, ale również karnie
za składane opinie;

• należy wprowadzić rejestr opinii, które zostały obronione
przed sądem i tylko za takie opinie biegli powinni otrzymywać wy-
nagrodzenie […];

• biegli powinni być certyfikowani przez ośrodki badawczo-
naukowe, wyższe uczelnie;

• powinni być przypisani do ośrodka, który odpowiadałby za
poziom ich opinii;

• powinni stale aktualizować swoją wiedzę”22.
Należy stwierdzić, że nagromadzenie kontrowersyjnych opinii

ekspertów w szeroko ujmowanym obszarze prawa (poczynając od
ustawodawstwa, a kończąc na sądownictwie), powoduje, iż trudno
podważać zasadność wyżej przywołanych sugestii. Są one niewąt-
pliwie korzystne dla ochrony roli, pozycji oraz autorytetu eksperta
we współczesnych realiach demokratycznego społeczeństwa oraz
jego kultury prawnej.

21 Częste błędy biegłych sądowych, op. cit.
22 Tamże.
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Zakończenie
W końcowym fragmencie rozważań warto wspomnieć o tym,

że niektórzy badacze, analizując działalność doradczą różnego rodza-
ju ekspertów (szczególnie naukowych), donoszą o zjawisku kore-
spondującym z problematyką autorytetu eksperta w sferze prawa i
kultury prawnej. Piszą oni mianowicie o kryzysie legitymizacji i
wiarygodności doradztwa eksperckiego. A. Zubrzycka, obserwując
rozwiązania europejskich demokracji (konkretnie zaś – odwołując
się francuskiego systemu prawa), mówi o potrzebie „większej przej-
rzystości i demokratyzacji ekspertyzy naukowej oraz kontrolowania
doradców naukowych przez społeczeństwo demokratyczne […] Pre-
sja na przejrzystość i demokratyzację ekspertyzy przejawia się w
tworzeniu nowych niezależnych instytucji eksperckich pracujących
dla organizacji pozarządowych. Instytucje te opracowują własne
ekspertyzy (kontrekspertyzy), które stanowią konkurencję dla eks-
pertyzy publicznej”23. Tego rodzaju propozycje z pewnością zasługu-
ją na wnikliwą uwagę. Mogą one bowiem znacząco pomóc w demo-
kratycznym kształtowaniu transparentności, wiarygodności, a osta-
tecznym rozrachunku, także i autorytetu eksperta.

Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień łączących

się z działalnością eksperta w demokratycznym społeczeństwie i
obowiązującej w nim kulturze prawnej. W tekście przedstawiono
eksperta jako znaczącego przedstawiciela współczesnego społeczeń-
stwa wiedzy, którego walory intelektualne oraz wynikający z nich
autorytet wspierają wiele różnorodnych projektów i zmian o charak-
terze normatywnym. W zasadniczym fragmencie rozważań autorka
porusza problem kontrowersyjnych ocen oraz błędnych opinii eks-
pertów, którzy nie zawsze spełniają odpowiednie standardy profesjo-
nalizmu i rzetelności. W konkluzji podkreśla ona, że kontrowersje
wokół działalności doradczej ekspertów skutkują zachwianiem auto-
rytetu środowiska eksperckiego.

Słowa kluczowe: autorytet, ekspert, kultura prawna, społe-
czeństwo

23 A. Zubrzycka, op. cit., s. 165-166.
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Summary:
Controversies related to the expert's authority in the context of

the legal culture of a democratic society
The aim of the article is to analyze selected issues connecting

to the activities of an expert in a democratic society and in the demo-
cratic legal culture. The text presents the expert as an important rep-
resentative of the modern knowledge society, whose intellectual
qualities and connected with them authority support a wide variety of
projects and changes in the sphere of law. In the main part of the
considerations, the author raises the issue of controversial assess-
ments and erroneous opinions of experts, which do not always meet
the appropriate standards of professionalism and reliability. In con-
clusion, the author emphasizes that the controversy over the advisory
activities of experts results in undermining the authority of a whole
environment experts.

Key words: authority, expert, legal culture, society
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Wojciech Wodniak

Ochrona przed niesłuszną egzekucją powództwa
przeciwegzekucyjne

Wstęp
Znajomość przepisów prawa cywilnego, chociaż po części,

może okazać się bardzo przydatna. Z prawem tym spotykamy bo-
wiem się na co dzień, najczęściej przy okazji zawierania różnych
transakcji należących do drobnych, bieżących spraw życia codzien-
nego. Warto zatem znać przysługujące nam prawa i obowiązki. Nie-
jednokrotnie stajemy się stroną stosunku zobowiązaniowego, nara-
żoną na duże ryzyko. Podejmując czasem nieodpowiednie decyzje,
możemy narazić się na konsekwencje, które zwyczajnie nas przero-
sną, czego przykładem może być stan zadłużenia, a w konsekwencji
postępowanie egzekucyjne. Dłużnik, będący w posiadaniu tytułu
wykonawczego czyli tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzu-
lę wykonalności, może stawić się u komornika, z wnioskiem o
wszczęcie egzekucji. Warto więc wiedzieć, że w takiej sytuacji przy-
sługuje nam możliwość wystąpienia do sądu z jednym z tak zwanych
powództw przeciwegzekucyjnych, o których szerzej mowa poniżej.

1. Informacje ogólne
Tytułem wstępu, należy wspomnieć, że postępowanie egzeku-

cyjne odbywa się przy udziale następujących organów: Sądu Rejo-
nowego oraz działającego przy danym Sądzie Rejonowym komorni-
ka. Uczestnikami postępowania są oczywiście dłużnik- osoba, która
na mocy stosunku zobowiązaniowego jest obowiązana spełnić
świadczenie, będące przedmiotem egzekucji oraz wierzyciel- osoba
uprawniona do domagania się spełnienia świadczenia. W wyjątko-
wych sytuacjach może być również osoba trzecia, jeśli wykonanie
egzekucji w jakiś sposób narusza jej prawa. Dłużnikowi lub osobie
trzeciej przysługują dwa rodzaje obrony przed egzekucją: obrona
formalna i merytoryczna. Obrona formalna zmierza do eliminacji
naruszeń przepisów procesowych i zapewnienia zgodnego z prawem
przebiegu egzekucji i jest realizowana m.in. w drodze zastosowania
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środków zaskarżenia przewidzianych w przepisach egzekucyjnych (
zażalenie na postanowienia sądu, skarga na czynności komornika,
zarzuty wobec planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji )1. Obrona
merytoryczna polega natomiast na zwalczaniu zasadności lub do-
puszczalności egzekucji i wyraża się w przyznaniu stronie lub osobie
trzeciej uprawnienia do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjne-
go. Dłużnik lub osoba trzecia mogą w razie naruszenia ich praw
podmiotowych wynikających z prawa materialnego nie mają prawnej
możliwości domagania się ochrony tych praw od organu egzekucyj-
nego, gdyż ten nie może badać zasadności ani wymagalności badania
obowiązku objętego tytułem wykonawczym2, natomiast mogą sko-
rzystać z środków obrony merytorycznej, jakim są powództwa prze-
ciwegzekucyjne3.

Termin powództwo przeciwegzekucyjne, należy rozumieć ja-
ko żądanie dłużnika w przedmiocie pozbawienia tytułu wyko-
nawczego (podstawy do wszczęcia egzekucji) w całości lub w części.
Wyróżniamy dwa rodzaje powództwa przeciwegzekucyjnego: opo-
zycyjne- które służy ochronie dłużnika oraz ekscydencyjne- ma na
celu ochronę osoby trzeciej. Przyjmuje się w literaturze, że powódz-
two opozycyjne może przybrać postać: powództwa o pozbawienie
tytułu wykonawczego, powództwo o ustalenie nieistnienia należno-
ści albo powództwo o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Aby
Sąd mógł uwzględnić takie powództwo, muszą zajść ściśle określone
przesłanki zawarte w art. 840 kodeksu postępowania cywilnego, a
więc jeśli – dłużnik przeczy zdarzeniom, na którym oparto wydanie
klauzuli wykonalności, po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło
zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może
być egzekwowane lub jeżeli małżonek przeciwko któremu nadano
klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 kpc., wykaże że egze-
kwowane świadczenie nie należy, ale tylko wtedy gdy te zarzuty
przysługują zarówno temu małżonkowi z własnego prawa, jak i te, z

1 H. Dolecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz., LEX, 2014
2 Art. 804 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cy-

wilnego
3 Uchwała SN z dnia 14 Października 1993r., III CZP 141/93, OSNC

1994, nr 5 poz. 102
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którymi mógł wystąpić. Pozew w trybie art. 840 kpc powinien od-
powiadać warunkom formalnym pisma procesowego (126 kpc) oraz
spełniać wymogi (187 kpc). W doktrynie podkreśla się, że celem
powództwa opozycyjnego jest pozbawienie tytułu wykonawczego
wykonalności w całości lub części albo jego ograniczenie. Powódz-
two jako środek merytorycznej obrony dłużnika, pozwala na zakwe-
stionowanie wykonalności tytułu wykonawczego, w drodze badania
zasadności i wymagalności obowiązku objętego tym tytułem i w
konsekwencji musi być oparte na przyczynach materialno prawnych.
Sąd Najwyższy potwierdza tą tezę że powództwo to umożliwia dłuż-
nikowi merytoryczną obronę przed egzekucją w uchwale z dnia 17
kwietnia 1985 r. III CZP 14/854. Wykazanie że zobowiązanie wyga-
sło dłużnik może wykazać w wyniku uwzględnienia powództwa
egzekucyjnego wynika to z wyroku SN z dnia 21 lipca 1972r., II CR
193/725. Powództwo przeciwegzekucyjne należy do szczególnie
cennych instrumentów ochrony praw dłużnika, wynikającym między
innymi z tego że przedawnienie roszczenia stwierdzonego prawo-
mocnym orzeczeniem sądu, uzasadnia nie wystąpienie z zażaleniem
na wydanie klauzuli wykonalności, a z powództwem przeciwegzeku-
cyjnym6. Łatwo zauważyć, że bez tego instrumentu dłużnik byłby
praktycznie pozbawiony jakiejkolwiek ochrony przed niesłuszną
egzekucją7.

2. Powództwo opozycyjne- kwestie proceduralne
Ciekawą kwestią jest fakt, że legitymację czynną- zdolność do

wytoczenia powództwa ma nie tylko dłużnik. Jeżeli Sąd nadał klau-
zulę wykonalności, legitymację tą ma również małżonek dłużnika
oraz jego następcy prawni. Natomiast podmiotem legitymacji biernej
jest tylko wierzyciel. Powództwo przewidziane w art. 840 § 1 k.p.c.
powinno być wytoczone przeciwko wierzycielowi, a przy wielości
wierzycieli, którym wspólnie przysługują uprawnienia wynikające z
tytułu wykonawczego, powinno być wytoczone łącznie przeciwko

4 Uchwała SN z dnia 17 kwietnia 1985r, III CZP 14/85
5 Wyrok SN z dnia 21 lipca 1972r. II CR 193/72
6 Postanowienie SN z dnia 18 marca 1971r. I CZ 110/70
7 H. Dolecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz., LEX, 2014
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wszystkim tym wierzycielom. Zachodzi wtedy wypadek współ-
uczestnictwa koniecznego po stronie pozwanej8. Powództwo opozy-
cyjne dopuszczalne jest, o ile nie występują przeszkody w postaci
niedopuszczalności drogi sądowej, powagi rzeczy osądzonej lub
zawiłości sporu. Sąd Najwyższy stwierdził że dłużnik nie może w
drodze tego powództwa zmierzać do wzruszenia prawomocnego
rozstrzygnięcia Sądu stanowiącego tytuł egzekucyjny9, ale może
przeczyć treści innych tytułów egzekucyjnych, których nie chroni
prawomocność materialna (res iudicata) czy zawiłość sporu (lis pen-
dens), m. in. ugody Sądowej, ugody zawartej przed Sądem polubow-
nym, aktu notarialnego, bankowego tytułu egzekucyjnego10.

W przypadku gdy powództwo jest dopuszczalne, jest możli-
wość obalenia tytułu wykonawczego, wtedy gdy już po powstaniu
tytułu egzekucyjnego zaszły zdarzenia prowadzące do wygaśnięcia
zobowiązania lub zdarzenia, wskutek których zobowiązanie nie mo-
że być realizowane. W doktrynie wyróżnia się zdarzenia zależne od
woli stron np. (spełnienie świadczenia lub potrącenie) lub niezależne
od woli stron ( przedawnienie roszczenia, nie możność świadczenia
wskutek okoliczności za które dłużnik nie odpowiada). Sąd Najwyż-
szy stwierdził że Podstawą powództwa z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.
może być potrącenie, pomimo że powód zarzut potrącenia mógł
zgłosić w postępowaniu rozpoznawczym w sprawie, w której został
wydany tytuł wykonawczy; ocena charakteru sprawy z powództwa
przeciwegzekucyjnego jako sprawy gospodarczej dokonywana jest
na podstawie działu IV a kodeksu postępowania cywilnego, normu-
jącego postępowanie w sprawach gospodarczych oraz ustaw związ-
kowych traktujących o podmiotach gospodarczych i prowadzeniu
działalności gospodarczej11. „Zastrzeżenie pozwanemu w wyroku
prawa do powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na
ograniczenie odpowiedzialności ( 319 kpc ) nie może stanowić pod-
stawy powództwa opozycyjnego z art. 840 § 1 pkt. 2 kpc. Natomiast
dłużnik może w toku postępowania egzekucyjnego powołać się na

8 Wyrok SN z dnia 26 lipca 1972r. III CRN 157/72
9 Wyrok SN z dnia 12 grudnia 1972 r., II PR 372/72 OSP 1973
10 Postanowienie SN z dnia 27 listopada 2003r, III CZP 78/03
11 Uchwała SN z dnia 14 października 1993 r. III CZP 141/93
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istniejące ograniczenia prowadzące do umorzenia postępowania. W
pozwie opartym na 840 § 1 pkt. 2 kpc zarzuty stanowią środki zmie-
rzające do obrony dłużnika, przed tytułem wykonawczym przez po-
zbawienie w całości lub w części albo ograniczenie jego wykonalno-
ści, w których powód-dłużnik może powoływać się na zdarzenie
powodujące wygaśnięcie zobowiązania objętego tym tytułem lub
niemożność egzekwowania. Zarzuty te należą do kategorii meryto-
rycznych, a nie formalnych, gdyż nie mogą się opierać na przepisach
prawa procesowego i na powołaniu braku przesłanek procesowych,
lecz atakują podstawę egzekucji przez wykazanie, że zobowiązanie
nie istnieje lub (z przyczyn materialno prawnych) nie może być eg-
zekwowane”12.

Jak już wcześnie zostało wspomniane, małżonkowi dłużnika
przysługuje prawo, zażalenie od okoliczności do zwalczania egzeku-
cji w drodze powództwa, na podstawie art. 840 oraz 841 KPC. Nie
można jednak mówić o uprawnieniu małżonka dłużnika do wyboru
pomiędzy powództwem opozycyjnym i ekscydencyjnym. Jeżeli bo-
wiem przeciwko małżonkowi została nadana klauzula wykonalności,
to powinien on, jako dłużnik egzekwowany, skorzystać z powództwa
opozycyjnego. Małżonek jeżeli została wydana przeciwko niemu
klauzula wykonalności staje się dłużnikiem egzekwowanym. W
związku z tym przysługuje mu więc obrona przy pomocy środków
przewidzianych dla takiego dłużnika w przepisach o postępowaniu
egzekucyjnym. Ma on w szczególności możliwość wniesienia po-
wództwa opozycyjnego jak i również wniosku o umorzenie postę-
powania egzekucyjnego (art. 825 pkt 3 kpc jak i również art. 53
ust. 3 prawa bankowego). Nie może natomiast przeciwdziałać pro-
wadzeniu egzekucji z określonego przedmiotu naruszającej jego
prawo, gdy przestał już być osobą trzecią w rozumieniu 841 kpc13.
Jeżeli bowiem małżonek dłużnika nie zwalcza tytułu wykonawczego,
ale jedynie żąda zwolnienia zajętego przedmiotu z egzekucji, to jest
wówczas uważany za osobę trzecią w rozumieniu art. 841 kpc i przy-
sługuje mu droga powództwa ekscydencyjnego. Małżonkowi przy-
sługuje powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonal-

12 Wyrok SN z dnia 15 Listopada 1996 r. II CKN 7/96
13 Postanowienie SN z dnia 13 czerwca 2001 r. II CKN 498/00
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ności wówczas, gdy twierdzi, że egzekwowane świadczenie wierzy-
cielowi się nie należy. Małżonek dłużnika może się powoływać nie
tylko na zarzuty wynikające z własnego prawa (np. wady oświadcze-
nia woli), lecz także na te, których jego małżonek wcześniej nie
mógł podnieść. Należy zaznaczyć, że według brzmienia przepisu
obowiązującego po dniu 5 lutego 2005 r. małżonek dłużnika nie
może podnieść wszelkich zarzutów, z którymi mógł wystąpić dłuż-
nik, lecz tylko te, których dłużnik wcześniej nie mógł podnieść (np.
przedawnienie, które nastąpiło po wydaniu tytułu). Pod tym warun-
kiem powództwo opozycyjne małżonka dłużnika dochodzone na
podstawie art. 840 § 1 pkt. 3 może być oparte także na zarzutach
dotyczących zdarzeń, które wystąpiły przed powstaniem tytułu egze-
kucyjnego. Uwzględnienie takiego powództwa nie powoduje zmiany
tytułu wykonawczego, ale ogranicza jedynie krąg podmiotów, w
stosunku do których można prowadzić postępowanie egzekucyjne.
Do grupy zarzutów zgłaszanych przez małżonka występującego z
powództwem opozycyjnym na podstawie art. 840 § 1 pkt 3 k.p.c.
należy więc zaliczyć wszystkie te zarzuty, które mógł podnieść dłuż-
nik będący jego współmałżonkiem, zarówno w samym postępowaniu
rozpoznawczym (jeśli tytułem jest orzeczenie sądu), jak również w
zażaleniu na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności
tytułowi egzekucyjnemu, a wreszcie w drodze wytoczonego przezeń
powództwa przeciwegzekucyjnego na podstawie art. 840 § 1 pkt 1
lub 2 k.p.c. Małżonek dłużnika może więc oprzeć swoje powództwo
opozycyjne na wszystkich powyższych zarzutach, zwalczając klau-
zulę wykonalności nadaną przeciwko niemu na podstawie art. 787
kpc. Znajduje się on bowiem w trudniejszej sytuacji, aniżeli jego
małżonek, przeciwko któremu wydano już tytuł egzekucyjny po
zakończeniu postępowania rozpoznawczego, a to dlatego, że w po-
stępowaniu tym nie brał on udziału w charakterze strony14. Z tego
właśnie względu ustawodawca daje mu w art. 840 § 1 pkt 3 k.p.c.
szansę obrony merytorycznej w tym znaczeniu, że może on podnosić
zarówno zarzuty oparte na jego prawie, jak również zarzuty dotyczą-
ce wprost jego współmałżonka, który z nimi nie wystąpił. Powód

14 A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz ak-
tualizowany., LEX/el., 2018
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występujący z powództwem opartym na podstawie art. 840§ 1 pkt 3
k.p.c. może więc w ogóle kwestionować egzekwowane świadczenie
oraz zarzucać, że nie należy się ono wierzycielowi z majątku objęte-
go wspólnością ustawową15.

Należy wskazać, że pomimo, iż powództwo to uregulowane
jest w przepisach procedury cywilnej, dopuszczalne jest jako sposób
obrony administracyjnej przewidzianej w ustawie o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Powszechnie wiadomo że takie po-
wództwo może być oparte na wszystkich trzech podstawach określo-
nych w art. 840 kpc., jednak z uwagi na niedopuszczalność drogi
Sądowej w żadnym z tych wypadków Sąd nie może badać zasadno-
ści roszczenia objętego tytułem egzekucyjnym. Jeśli administracyjny
tytuł egzekucyjny nie został zaopatrzony w sądową klauzulę wyko-
nalności, to zgodnie z art. 56 i 59 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jedn. tekst: Dz. U. z
1991 r., Nr 36, poz. 161 ze zm.) właściwy jest wówczas wniosek o
zawieszenie lub umorzenie postępowania albo - w odniesieniu do
należności wskazanych w art. 2 tej ustawy - powództwo o ustalenie
nieistnienia należności. Gdy podstawą egzekucji jest tytuł pochodzą-
cy od organu administracji, który został zaopatrzony w sądową klau-
zulę wykonalności, dopuszczalne jest powództwo o pozbawienie
takiego tytułu wykonalności. Zgodnie z art. 840 § 2 k.p.c., jeżeli
podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracji
państwowej, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może
być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi.
Także ten przepis uzasadnia pogląd o dopuszczalności powództwa o
pozbawienie wykonalności tytułu pochodzącego od organu admini-
stracyjnego16. Powód powinien przede wszystkim uzyskać i przed-
stawić sądowi orzeczenie organu administracyjnego stwierdzające,
że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, zadanie
sądu jest zaś ograniczone do rozstrzygnięcia, czy orzeczenie wydał
właściwy organ17.

15 Wyrok SN z dnia 25 lutego 1998r. II CKN 603/97
16 Wyrok SN z dnia 4 lutego 2004r., I CK 6/03
17 A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz ak-

tualizowany., LEX/el., 2018
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Należy pamiętać, że powództwo opozycyjne z art. 840 kpc
może być wytoczone dopiero po nadaniu tytułowi egzekucyjnemu
klauzuli wykonalności, nawet jeżeli nie doszło jeszcze do wszczęcia
egzekucji. Dłużnik traci zaś prawo do wytoczenia takiego powódz-
twa z chwilą wyegzekwowania przez wierzyciela świadczenia obję-
tego tytułem wykonawczym, co nie odbiera mu możliwości poszu-
kiwania sądowej ochrony jego praw w odrębnym postępowaniu. Jeśli
zważyć, że powództwo przeciwegzekucyjne skierowane jest na po-
zbawienie lub ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego,
może więc być realizowane tylko pod warunkiem, że istnieje poten-
cjalna możliwość wykonania tytułu wykonawczego. Prawo do wyto-
czenia powództwa opozycyjnego dłużnik traci z chwilą wyegze-
kwowania świadczenia objętego tytułem wykonawczym w każdym
przypadku18. Powództwo przeciwegzekucyjne, przewidziane w art.
840 k.p.c. nie jest dopuszczalne po wykonaniu tytułu wykonawcze-
go. Nie zamyka to jednak powodowi możliwości dochodzenia swych
uprawnień w innym postępowaniu19.

3. Kilka słów na temat powództwa ekscydencyjnego
Kolejną odmianą powództwa przeciwegzekucyjnego jest po-

wództwo ekscydencyjne. Powództwo to może być wytoczone naj-
wcześniej po wszczęciu egzekucji, lecz nie później niż w terminie
miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa (chyba że ina-
czej stanowią przepisy szczególne). W literaturze wciąż sporna jest
kwestia, czy miesięczny termin do wytoczenia powództwa o zwol-
nienie zajętego przedmiotu od egzekucji ma charakter materialno-
prawny (który nie podlega przywróceniu), czy też procesowy. Po-
wództwo z art. 841 kpc najpóźniej można wytoczyć do chwili za-
kończenia postępowania egzekucyjnego. Później osoba trzecia może
jedynie żądać, w drodze odrębnego powództwa, zwrotu wyegze-
kwowanego świadczenia lub naprawienia szkody wyrządzonej na
skutek skierowania egzekucji do danego przedmiotu. 841 § 3 kpc
wprowadza miesięczny termin prekluzyjny liczony od dnia, gdy
osoba trzecia dowiedziała się o naruszeniu prawa. Legitymacja

18 Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2002 r. I PKN 197/01
19 Wyrok SN z dnia 20 stycznia 1978 r. III CRN 310/77
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czynna służy wyłącznie osobie trzeciej, której prawa zostały naru-
szone w konkretnym postępowaniu egzekucyjnym. W doktrynie nie
ma zgodności w odniesieniu do przypadku, gdy egzekucję skierowa-
no do majątku osobistego małżonka dłużnika na podstawie tytułu
wykonawczego, w którym zastrzeżono ograniczenie jego odpowie-
dzialności do majątku wspólnego. Przepis § 2 art. 841 k.p.c. ustana-
wia po stronie pozwanej współuczestnictwo konieczne egzekwujące-
go wierzyciela i egzekwowanego dłużnika, który zaprzecza prawu
powoda. Współuczestnictwo konieczne może zachodzić tylko przy
współuczestnictwie materialnym. Stąd wypływa wniosek, że obo-
wiązki pozwanych łączy zatem więź wewnętrzna w postaci solidar-
nej odpowiedzialności co do istoty sprawy. Z tych założeń wycho-
dząc należy uznać, że ma więc do nich zastosowanie zasada z art.
105 § 2 k.p.c.20. Legitymowanym biernie jest wierzyciel egzekwują-
cy (także w przypadku wszczęcia egzekucji z urzędu na żądanie sądu
pierwszej instancji lub uprawnionego organu.

„Podstawa do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego
przedmiotu od egzekucji występuje wówczas, gdy w toku zajęcia zosta-
ły naruszone prawa osoby trzeciej (np. dana rzecz jest własnością tej
osoby), przy czym, co podkreśla się w piśmiennictwie, chodzi o naru-
szenie tego rodzaju, że doszło do zajęcia takiego składnika majątkowe-
go, z którego wierzyciel nie ma prawa zaspokoić swojej wierzytelności.
Sąd Apelacyjny w Lublinie stwierdził że, podstawę powództwa z art.
841 § 1 k.p.c. może stanowić zajęcie w toku egzekucji przedmiotu do
którego osobie trzeciej przysługuje ograniczone prawo rzeczowe. Jed-
nak zajęcie w toku egzekucji przedmiotu obciążonego ograniczonym
prawem rzeczowym stanowi naruszenie prawa osoby trzeciej w rozu-
mieniu art. 841 § 1 k.p.c. tylko wówczas gdy ustawa nie nakazuje
uwzględniać tego prawa w egzekucji w inny sposób”21. Przysługujące
osobie trzeciej ograniczone prawa rzeczowe i prawa względne które
uzyskały przez wpis w księdze wieczystej rozszerzoną (poza stosunek
zobowiązaniowy z którego wynikają) skuteczność, są chronione w eg-
zekucji z nieruchomości. Zgodnie z art. 922 k.p.c. uczestnikami postę-

20 Postanowienie SN z dnia 25 listopada 1977r. IV CZ 133/77
21 Z. Szczurek (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie

zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Currenda, 2005
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powania egzekucyjnego z nieruchomością są również osoby, którym
przysługują prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa
osobiste zabezpieczone na nieruchomości poprzez ich wpis w księdze
wieczystej. Sposób ochrony tych praw w egzekucji z nieruchomości
reguluje art. 1000 § 1 k.p.c.22. W literaturze wyrażany jest pogląd, że
podstawę powództwa z art. 841 może stanowić naruszenie nie tylko
praw rzeczowych, lecz także praw wynikających ze stosunków obliga-
cyjnych, co prowadzi do przekonania, że dopuszczalne jest wytoczenie
takiego powództwa w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie -
wówczas roszczenie przewłaszczającego o zwrotne przeniesienie wła-
sności przewłaszczonej rzeczy powinno być przedmiotem rozważań
sądu rozstrzygającego o zasadności powództwa przeciwegzekucyjnego.
W orzecznictwie zwraca się uwagę na brak konkurencyjności pomiędzy
powództwem o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji a skargą
na czynności komornika, bowiem skarga na czynności komornika przy-
sługuje wtedy, gdy komornik, dokonując czynności, naruszył przepisy
procesowe, natomiast powództwo o zwolnienie od egzekucji dopusz-
czalne jest tylko wtedy, gdy prawa osoby trzeciej zostały naruszone
przez skierowanie egzekucji zgodnie z przepisami procesowymi. Wnie-
sienie skargi na czynności komornika stanowi przeszkodę do wytocze-
nia powództwa o zwolnienie od egzekucji, stwierdził to Sąd Apelacyjny
w Lublinie23. Między powództwem o zwolnienie od egzekucji a skargą
na czynności komornika nie ma więc konkurencji, wniesienie zaś skargi
na czynności komornika stanowi przeszkodę do wytoczenia powództwa
o zwolnienie od egzekucji.

Powództwa przeciwegzekucyjne wytacza się przed sąd rze-
czowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. W za-
leżności od wartości przedmiotu sporu będzie to więc albo sąd rejo-
nowy, albo sąd okręgowy właściwy dla miejsca, w którym prowa-
dzona jest egzekucja. Jeżeli natomiast powództwo wytoczone jest
przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, pozew należy skła-
dać do sądu właściwości ogólnej, czyli z reguły sądu miejsca za-
mieszkania lub siedziby wierzyciela. Można to uczynić niezwłocznie
po nadaniu orzeczeniu klauzuli wykonalności. Przed nadaniem klau-

22 Wyrok SA w Lublinie z dnia 9 grudnia 1998r. I ACa 352/98
23 Wyrok SA w Lublinie z dnia 21 stycznia 1998r. I Acz 21/98



37

zuli wykonalności złożenie powództwa nie jest możliwe. Należy
pamiętać także, by w pozwie zawarte zostały wszystkie zarzuty,
jakie można podnieść na danym etapie sprawy. Niedopełnienie tego
obowiązku skutkować będzie bowiem pozbawieniem prawa powo-
ływania nowych zarzutów w dalszej części postępowania. Artykuł
843 § 1 odnosi się zarówno do powództwa opozycyjnego, jak i eks-
cydencyjnego. Unormowanie zawarte w §2 dotyczy tylko powódz-
twa opozycyjnego, gdyż tylko ono może być wytoczone przed
wszczęciem egzekucji. Przy okazji warto nadmienić, że od dnia 3
maja 2012 r. niektóre powództwa przeciwegzekucyjne wytacza się
przed właściwy miejscowo sąd gospodarczy. Zgodnie bowiem z art.
2 u.r.s.g., w brzmieniu obowiązującym od dnia 3 maja 2012 r., sądy
gospodarcze są powołane do rozpoznawania spraw o pozbawienie
wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub
podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu go-
spodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem, jak również
innego tytułu wykonawczego obejmującego roszczenie, które, gdyby
było rozpoznawane przez sąd, należałoby do właściwości sądów
gospodarczych. Uchylenie §4 omawianego przepisu (dokonane jesz-
cze mocą noweli z dnia 2 lipca 2004 r.) ma związek ze zmianą prze-
pisów o postępowaniu zabezpieczającym - zabezpieczenie powódz-
twa przeciwegzekucyjnego przez zawieszenie postępowania egzeku-
cyjnego jest możliwe na podstawie art. 755 § 1 pkt.3. Do pozwu
można wprowadzać wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez
zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Regułą jest, że sądy taki
wniosek uwzględniają, przy czym powinno to nastąpić stosunkowo
szybko, nie później niż w terminie tygodnia od dnia wpływu sprawy
do sądu24.

Zakończenie
Obszerna ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępo-

wania cywilnego jest zbiorem norm formalnych- procesowych, ma-
jących głównie na celu realizację norma prawa materialnego- prawa
cywilnego. Kodeks ten, zgodnie z art. 1. normuje postępowania są-

24 Z. Szczurek (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie
zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Currenda, 2005
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dowe ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opie-
kuńczego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, jak również in-
nych spraw, jeśli przepisy szczególne tak stanowią. Niniejszy kodeks
zawiera, w osobnej księdze, obszerne regulacje dotyczące postępo-
wania egzekucyjnego, wyrażone w art. 758- 10951. Postępowanie to
ma na celu urzeczywistnienie norm materialnych poprzez przymu-
sowe wyegzekwowanie wierzytelności od dłużnika, przy pomocy
organów państwowych. Niezwykle ważnym punktem w przepisach
dotyczących postępowania egzekucyjnego jest ochrona przed nie-
słuszną egzekucją, którą przewiduje art. 840 Kodeksu Postępowania
Cywilnego, który przewiduje możliwość wniesienia powództwa
przeciwegzekucyjnego. Ochrona ta uregulowana jest w zaledwie
dwóch artykułach, jednak niesie ze sobą jedyną, a za razem szeroką
ochronę dłużnika, od momentu nadania klauzuli wykonalności i
przekazania sprawy do egzekucji komorniczej.

Streszczenie:
Jednym ze sposobów obrony przeciwko działaniom komorni-

ka w postępowaniu egzekucyjnym jest powództwo przeciwegzeku-
cyjne. Powództwo przeciwegzekucyjne jest środkami merytorycznej
obrony przed egzekucją, przysługującymi dłużnikowi oraz osobom
trzecim. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje dwa rodzaje
powództwa przeciwegzekucyjnego: powództwo opozycyjne i po-
wództwo eksydencyjne (inaczej nazywane interwencyjnym). Przez
wniesienie pozwu dłużnik podważa zasadność i wymagalność obo-
wiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym. Z kolei osoba trzecia
żąda wyłączania spod egzekucji rzeczy lub prawa, które przysługują
jej, a nie dłużnikowi. Powództwa opozycyjne przysługuje dłużniko-
wi, zaś powództwo ekscydencyjne, przysługujące osobie trzeciej.

Summary:
One of the methods of defense against bailiffs' actions in en-

forcement proceedings is the counter-enforcement action. Anti-
enforcement action is a means of substantive defense against en-
forcement, due to the debtor and third parties. The Code of Civil
Procedure provides for two types of anti-enforcement action: an op-
position claim and an expedition action (otherwise called interven-
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tion). By filing a suit, the debtor challenges the validity and enfor-
ceability of the obligation stated in the enforceable title. In turn, a
third party demands to exclude items or rights that he / she is entitled
to, not the debtor. Opposition proceedings are vested in the debtor,
and the lodgings are lodged by a third party.
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Marta Pietrycha

Autorytet dziadków

Wstęp
Od kiedy rodzice zajęli się pracą zawodową, dziadkowie w

większym stopniu przejęli obowiązki opieki oraz wychowania swo-
ich wnuków. To oni przekazują im odpowiednie tradycje, wzorce,
zapewniają odpowiedni start w dorosłe życie. Ważne znaczenie w
tym procesie mają bliskie i pozytywne kontakty, umożliwiające zro-
zumienie psychiki, postaw oraz potrzeb ludzi starszych1. Zrozumie-
nie tego jest szczególnie istotne zwłaszcza dzisiaj, kiedy to mówi się
o wydłużeniu wieku życia ludzi starszych, a w wielu przypadkach
omawiany stosunek młodych osób jest do nich niewłaściwy. Kontak-
ty z dziadkami pozwalają dzieciom zrozumieć rozwój społeczeństwa
oraz dzieje swojej rodziny. w odpowiedni sposób kształtuje się także
ich stosunek do ludzi starszych. Ta obecność babci i dziadka pozwa-
la wnukom bezpośrednio zetknąć się z ich problemami, kształtuje
właściwe podejścia do nich, co jest wyznacznikiem jednego z prze-
jawów kultury osobistej oraz społecznej. Dzięki dziadkom uczą się
dostrzec potrzeby osób starszych, uczą się i szacunku, jak również
tolerancji dla drugiego człowieka2.

1. Pojęcie autorytetu
Słownik łacińsko - polski autorytet określa wzorem, przykła-

dem, uwierzytelnieniem i poręczenie, znaczeniem, powagą, wpły-
wem. Autorytet to postawa pełna gotowości, ważna osoba. czy też3.
Obecnie rzadziej łączy się autorytet z władzą czy przywództwem.
Częściej przyjmuje się, iż jest używane na określenie cech pewnej

1 J. K. Wawrzyniak, Opiekuńczo-wychowawcza rola dziadków w rodzi-
nie, „Pedagogika Rodziny”, 2011, 1/2, s. 102.

2 Tamże, s. 103.
3 K. Kumaniecki, Słownik łacińsko - polski, Warszawa 1984, s. 59.
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osoby, jest jej społecznym uznaniem, np. ,,ktoś jest autorytetem,
ponieważ jest uznawany za autorytet”4.

Zdaniem N. Sillamy „bez wpływu autorytetu występują zakłó-
cenia w procesie wychowania, osobowość pozostaje słaba i niespój-
na, poziom świadomości moralnej jest niewystarczający, podmiot
żyje w lęku, brak mu poczucia bezpieczeństwa. Jednakże źle pojęty,
tyrański autorytet jest równie szkodliwy jak jego brak”5.

W ujęciu socjologicznym autorytet oznacza zdolności jednost-
ki, grupy, instytucji do uzyskania uznania bez konieczności stosowa-
nia przymusu. w psychologii autorytet związany jest z konkretną
jednostką, stanowi więc jej cechę, właściwość, którą posiadamy lub
jest nam przypisana6. Przez autorytet w znaczeniu pedagogicznym
rozumiemy ,,wpływ wychowawczy osoby cieszącej się ogólnym
uznaniem na jednostkę lub grupę osób i określoną sferę życia spo-
łecznego”7. Autorytet jest więc nieodzownym elementem, który nie
może być zdaniem J. Kułaczkowskiego niczym zastąpiony. Termin
autorytet możemy również rozumieć jako wpływ osoby, która cieszy
się dużym uznaniem w określonej sferze życia społecznego. Współ-
czesna pedagogika dużo mówi o roli autorytetu rodziców i nauczy-
cieli. W. Okoń łączy ich rolę z ,,rolą świadomej dyscypliny i z takim
kształtowaniem wzajemnych stosunków wychowawców z wycho-
wankami, aby cechowało je pełne zrozumienie realizacji zadań po-
przez obie strony, połączone obopólnym szacunkiem”8. Zjawisko
autorytetu występuje wówczas, gdy kontaktujemy się z kimś bezpo-
średnio lub pośrednio.

Dla młodych osób autorytetem jest ,,ktoś, kto zajmuje okre-
śloną pozycję, pełni określoną funkcję związaną z zaspokojeniem
potrzeb fizjologicznych i psychicznych dziecka”9. Zatem taki rodzaj

4 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowa-
niu osobowym, Toruń 2007, s. 113.

5 Tamże, s. 63 - 62.
6 D. Łażewskiej, Autorytet w wychowaniu i edukacji, Józefów 2013, s. 180
7 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów, Kraków 2005, s. 46 - 47.
8 D. Łażewskiej, Autorytet w wychowaniu i edukacji, Józefów 2013, s.180.
9 M. Kielar - Truska, O zmienności autorytetu, ,,Wychowawca” 2012, nr

10 (237), s. 7.
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autorytetu związany jest ściśle z poczuciem niezbędności i nie zastę-
powalności. Autorytetem tym jest „ktoś, kto wszystko może”10.

W literaturze przedmiotu mówimy o dwóch formach autoryte-
tu: mieć autorytet i być autorytetem. Dotyczą one różnych stopni
zespolenia umiejętności z wartościami osobowymi. Gdy mówimy o
osobie, która ma autorytet, to nadajemy go z pewną ostrożnością,
obawiamy się gdyż nie jest to cecha bezwzględna i trwała, a więc
możemy ją utracić. z kolei być autorytetem oznacza „być nim bez-
względnie, czyli tak zespolić sprawność w uprawianiu swej dziedzi-
ny wiedzy czy sztuki ze swą osobowością, że jedna nie może istnieć
bez drugiej”11.

W dziedzinie wychowania autorytet powinniśmy dodatkowo
łączyć z autorytetem moralnym. Ten rodzaj autorytetu jest znacznie
trudniejszy niż autorytet znawstwa bądź umiejętności. Zdaniem pe-
dagogów w wychowaniu autorytetu nie można mieć, należy więc
nim być. Wymaganiom tym winien sprostać autorytet rodziny, a tym
autorytet dziadków12.

Z autorytetem w wychowaniu związane jest zagadnienie - bu-
dowy autorytetu. Dotyczy ono rodziców, dziadków i nauczycieli. z
perspektywy myślenia młodego wychowanka są oni zobowiązani do
,,realizowania wartości związanych z życiem i rozwojem młodego
pokolenia”13. Sama ich obecność i rola nie wyposaża ich w autorytet.
Niezbędne są zatem wysokie kwalifikacje oraz cechy osobowościo-
we. Według K. Olbrych wychowanek winien być kształcony „w
duchu pozytywnego oczekiwania i wstępnej zgody na uznanie w
rodzicu czy wychowawcy autorytetu, kierowania się w swoim na-
stawieniu do rodziców i wychowawców ważnymi wartościami oso-
bowymi, nie zaś programową nieufnością i egocentryczną obroną
przed jakimikolwiek wpływami innych”14.

Warto zasygnalizować, iż „osoby funkcjonujące w tych trud-
nych, odpowiedzialnych rolach muszą być świadome, iż z racji ich

10 Tamże.
11 D. Łażewskiej, Autorytet w wychowaniu i edukacji, Józefów 2013, s.180.
12 Tamże.
13 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wycho-

waniu osobowym, Toruń 2007, s. 187 - 188.
14 Tamże, s. 188.
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podjęcia oczekuje się od nich bycia autorytetem, obdarzając je za-
równo indywidualnie jako społecznie stosunkowo dużym kredytem
zaufania w tej mierze”15. Dlatego też posiadany autorytet nie mogą
traktować jako przywileju czy roli.

2. Autorytet rodzicielski
Zdaniem E. Ozorowskiego autorytet rodzicielski jest pewną

władzą rodziców relacjach z dziećmi. Charakteryzuje się „możliwo-
ścią wywierania wpływu na przekonania, decyzje i zachowania
dziecka”16. Rodzice, którzy posiadają autorytet mają prawo do wy-
dawania nakazów oraz zakazów, mogą stawiać wymagania, prosić o
posłuszeństwo, podejmować działania i ostateczne decyzje. Powinno
to jednak ujawnić się w atmosferze miłości oraz szacunku dla dziec-
ka. Tak rozumiany autorytet „nie ogranicza wolności dziecka, lecz
udziela mu wolności osądu i działania, stosownie do jego możliwo-
ści”17. Według D. Wakulskieja utorytet rodzicielski jest autorytetem
nadanym. Zdaniem autorki ,,nie występuje tu żaden proces świado-
mego wyboru autorytetu, wynika on bowiem wyłącznie z naturalnej
relacji rodzic - dziecko, a rodziców się przecież nie wybiera”18.

M. Lemper-Pychlau autorytet rodzicielski określa autorytetem
naturalnym uwarunkowanym osobowościowo. Autorka zaznacza, iż
jego początek nie tkwi w roli osoby. Bowiem jak twierdzi: „wasze
dzieci nie uznają Was automatycznie za autorytet tylko dlatego, ze
pełnicie rolę rodziców. Wręcz przeciwnie: Właśnie dlatego, że spra-
wujecie tę role, będziecie przez dzieci lekceważąco potraktowani,
najpóźniej w okresie dojrzewania”19.

Autorytet rodzicielski pochodzi z różnych źródeł. Po pierwsze
wynika on z faktu, iż to właśnie rodzice są tymi, którzy dali dzieciom
życie. Jest to więc podstawa autorytetu rodzicielskiego, z której we-

15 Tamże.
16 E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa 1999, s. 31.
17 Tamże.
18 D. Wakulska, Autorytet a wychowanie - czy możliwe jest wychowanie

bez autorytetu?, ,,Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Akademickiego,
Fidest et Ratio”, 2014, nr 3(19), s. 26.

19 M. Lemper-Pychlau, Naturalny autorytet w wychowaniu, Kielce
2007, s. 34.
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dług J. Kułaczkowskiego pochodzą inne jego źródła. Zapewnia to
dziecku poznanie takich pojęć jak dobro i zło, o pomaga w dokony-
waniu wyboru. Dzięki niemu wychowanej staje się zdecydowany w
swoich wyborach.

Zdaniem K. Wolski wychowawcy ,,mogą posługiwać się autory-
tetem w sposób autokratyczny (…) i korzystają z tej możliwości
zwłaszcza rodzice, toteż właśnie w ten sposób określa się najczęściej
autorytet rodzicielski, utożsamiany z władzą, powagą, uznaniem, powa-
żaniem, prestiżem (autorytet władzy, tradycji, wiedzy, moralny)”20.
Autorytet ten określa władzę rodziców w relacjach z wychowankami.
Tak rozumiana władza charakteryzuje się ,,możliwością wywierania
wpływu na przekonania, decyzje i zachowania dziecka”21.

Rodzice posiadający autorytet mają prawo wydawać nakazy i
zakazy, stawiać wymagania, podejmować działań i ostateczne decy-
zje. Niektórzy z nich częściej skupiają swą uwagę na przymusie i
obowiązkach, inni z kolei charakteryzują się swobodą, nie kształtując
u wychowanka poczucia obowiązku. Mówimy również o rodzicach
pośrednich – „raz zmuszają, a innym razem zwalniają dziecko z
obowiązków lub przymusu, licząc przy tym na wpływ pozytywnych
procesów socjalizacyjnych”22. Autorytet rodziców powinien ujaw-
niać się w atmosferze moralności oraz szacunku dla dziecka. Zwią-
zany jest on również z ich rolą społeczną oraz działaniami wycho-
wawczymi, w których to dziecko jest całkowicie zależne. Bowiem to
właśnie oni zaspokajają jego potrzeby (biologiczne i psychiczne).
Największą rolę autorytetowi rodzicielskiemu przypisuje się w
pierwszych latach życia dziecka, kolejno w miarę rozwoju dziecka,
ich autorytet wychowawczy ulega zmniejszeniu.

3. Autorytet dziadków
W obecnych czasach, młody człowiek jest bardziej niezależny,

buntuje się zwłaszcza w okresie kryzysu tożsamości, towarzyszą mu
burzliwe przemiany fizjologiczne, to jednak nadal potrzebuje auten-
tycznych autorytetów. Takim autorytetem są osoby dorosłe, które

20 D. Łażewskiej, Autorytet w wychowaniu i edukacji, Józefów 2013, s.181.
21 Tamże.
22 Tamże, s. 182.
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wskażą drogę, przedstawią wizję przyszłości, zapewnią poczucie
bezpieczeństwa23.

Dziadkowie dzięki swojej mądrości życiowej połączonej z mi-
łością do wnuków powinni być dla nich nie tylko wzorem ale i auto-
rytetem. Człowiek jako istota odróżnia się wieloma możliwościami
rozwoju. Niemiej jednak by te możliwości zostały zrealizowane,
potrzeba dodatkowej pomocy ze strony innej osoby. Osoby, która
posiada wiedzę i umiejętności24. Bowiem zdaniem J. Kułaczkow-
skiego „nikt nie jest samowystarczalny, a najbardziej jest to widocz-
ne we wczesnych etapach życia dziecka oraz w procesie rozwoju
osobowego młodzieży, kiedy doświadcza ona kryzysu tożsamości”25.
Młodzi ludzie poszukują odpowiedzi na takie pytania jak: kim je-
stem?, kim się staję? Właśnie tego typu pytania uwarunkowania są
koniecznością poszukiwania autorytetów. Są one niezbędnymi bodź-
cami w prawidłowym rozwoju dziecka. Korzystna sytuacja występu-
je wówczas, gdy autorytetem dla niego staje się den z najbliższych
członek rodziny, może być nim właśnie dziadek bądź babcia26.

Autorytet dziadków w porównaniu do autorytetu rodziciel-
skiego nie jest autokratyczny. Wynika to bowiem z braku odpowie-
dzialności za wychowanie dziecka, tak jak ma to miejsce w przypad-
ku rodziców. Relacja między dziadkami a wnukami nie ma władcze-
go charakteru, nie wpływa tak drastycznie na osobowość dzieci,
młodzieży. Dziadkowie starają się unikać restrykcyjnego zachowania
wobec swoich wnuków, nie dążyć do swoich racji bowiem ich dzia-
łania wychowawcze są raczej dobrowolną pomocą rodzicom w wy-
pełnianiu ich zadań czysto opiekuńczo-wychowawczych. Mają one
charakter życzliwego towarzyszenia rodzicom i dzieciom. Takie
kontakty z wnukami zawierają w sobie atrakcyjność, wywołują u
nich miłość, szacunek i sympatię. Poprawnie ukształtowane relacje
powodują, iż szacunek okazywany przez młode osoby jest automa-
tycznie przeniesiony na inne osoby starsze. Jak czytamy u D. Łażew-
skiej „fundamentalną wartością osobowości dziadków jest przede

23 Tamże, s. 112.
24 Tamże, s.179.
25 Tamże, s.180.
26 Tamże.
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wszystkim ich radość ze wspólnego przebywania, chęć bezintere-
sownego działania opiekuńczo-wychowawczego wobec wnuków,
stałość, chęć dzielenia się doświadczeniami zdobytymi w ciągu dłu-
gich lat życia, cierpliwość oraz nade wszystko miłość do wnuków -
co jest gwarantem trwania rodziny i tworzenia jej historii”27.

Pełne zaangażowanie dziadków w życie całej rodziny oraz ich
doświadczenie życiowe ułatwia przełamanie barier komunikacyj-
nych, dodatkowo buduje atmosferę zrozumienia, tolerancji, lojalno-
ści i solidarności. Ich mądrością jest także wszechstronność, życzli-
wość, chęć okazywania czułości, jak również patriotyzm, szacunek
do ojczyzny. To dziadkowie należą do najbliższego otoczenia rodzi-
ny. Ich doświadczenie oraz mądrość sprawia, że w swoich niezamie-
rzonych działaniach wychowawczych, kierują się taki wartościami
jak: miłość, dobro i piękno. Dziadkowie, przyjmując rolę autorytetu
kierują się trzema podstawowymi wartościami moralnymi, stanowią-
cymi pewną całość. Są nimi: prawda, sprawiedliwość i odpowie-
dzialność28.

W posiadaniu przez dziadków autorytetu prawda jest koniecz-
na bowiem uwiarygadnia. Życie w prawdzie to nic innego jak bycie
prawdziwym w każdym słowie, myśli, i uczynku. Sprawiedliwość
zaś jest istotnym elementem w strukturze autorytetu, powoduje ona
uczciwe przyznanie się do tego, co się komu należy. Sprawiedliwość
odnajdujemy w postępowaniu, i odpowiednim traktowaniu. Trzeba
więc być sprawiedliwym zarówno wobec siebie, jak i wobec innych.
Bowiem człowiek „tylko wtedy może być autorytetem, jeśli nie
uchyla się od odpowiedzialności, jeśli potrafi być osobiście odpo-
wiedzialny za głoszoną prawdę i brać na siebie odpowiedzialność za
innych lub za coś”29. Osoba odpowiedzialna potrafi przyznać się do
popełnionego błędu i ponieść jego konsekwencje. Dlatego też czło-
wiek odpowiedzialny jest osobą, na którą inni mogą polegać. Bycie
autorytetem o obiektywnych cechach charakteru oraz umiejętno-
ściach, sprawia, iż młodym trudno te zadania spełnić. Jednakże wiek,

27 Tamże, s.182.
28 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wycho-

waniu osobowym, Toruń 2007, s. 187.
29 Tamże.
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doświadczenie oraz mądrość życiowa dziadków wskazuje na to, iż
wyżej omawiane cechy przypisuje się również seniorom.

4. Role dziadków
Zdaniem I. Namysłowskiej role dziadków należą do ostatniego

łańcucha najważniejszych przypisanych ról społecznych. Są one
jednak narzucone. Wynika to z przynależności do danego środowi-
ska rodzinnego30. Mimo tego powiązania „ról dziadków, podobnie
jak i innych ról rodzinnych trzeba się nauczyć, by móc je dobrze
wypełniać, być dobrymi dziadkami”31.

Analizując role społeczne, należy skupić się na istocie prawdy
ludzkiego bytowania. Mowa jest tu o życiu społecznym realizującym
się przez uczestnictwo w grupach, sprowadzających się do pełnienia
określonych ról społecznych. Rolom społecznym przypisuje się róż-
ne znaczenie niemniej jednak do ról najwyżej cenionych zalicza są
,,te, które człowiek w ciągu swojego całego życia wypełnia w grupie
rodzinnej. Rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowawczym, a
główną w nim rolę pełnią rodzice. To ich naturalny obowiązek”32.

W środowisku rodzinnym rola dziadków pełniona jest w for-
mie pomocniczej. Jej sposób realizacji i aktywność uwarunkowana
jest takimi czynnikami, jak: wiek, sprawność fizyczna i psychiczną,
cechy osobowościowe, postawa opiekuńczo-wychowawcza. Dziad-
kowie częściej pełnią swoje role w stosunkach złożonych, wielopo-
koleniowych (co najmniej trzy pokolenia). Podczas narodzin wnu-
ków współcześni dziadkowie mają w granicach 50 lat. a więc pierw-
sze relacje z wnukami są przyjemnością, dziadkowie mogą pochwa-
lić się sprawnością fizyczną i duchową. Również utrzymana higiena
życia oraz pielęgnacja ciała sprzyja korzystnemu wyglądowi ze-

30 I. Namysłowska, Terapia rodzin, Warszawa 2000, s. 23.
31 M. Chodkowska, Realizacja ról dziadków w rodzinach polskich tra-

dycyjnych i współczesnych,
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova1/subor/34.

pdf (dostęp: 10 luty 2018).
32 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wycho-

waniu osobowym, Toruń 2007, s. 183.

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova1/subor/34
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wnętrznemu. Dziadkowie doceniają relacje z wnukami, widząc w
nich przedłużenie swojej egzystencji, czują się spełnieni33.

Jak podaje socjolog rodziny L. Dyczewski34 wpływ dziadków
na kształtowanie się osobowości wnuków wypływa z ich wspólnego
przebywania, często dłuższego niż czas spędzony ze swoimi rodzi-
cami. Dodatkowo wytwarza się między nimi wieź uczuciowa, uła-
twiająca zdaniem autora „internalizację przekazywanych wnukom
wartości i norm wychowania w procesie opiekuńczo-
wychowawczym”35. Współcześni dziadkowie są bardziej sprawni,
wykształceni aniżeli miało to miejsce kiedyś. Dodatkowo ze swoją
dojrzałą filozofią życiową, swoim wnukom mogą o wiele więcej
zaoferować, a więc doświadczenie i mądrość.

5. Odmienność ról-babcia, dziadek
Dziadkowie w swoją rolę wchodzą stopniowo. Pierwsze w ro-

lę wchodzi babcia wykorzystując przy tym doświadczenie z własne-
go macierzyństwa a nieco później dziadek. Kontakty babci cechuje
„bliskość uczuciowa, skłonność do ponownego matkowania, świa-
domość błędów wychowawczych popełnionych w wychowaniu wła-
snych dzieci”36. To babcia wprowadza młode pokolenie w historie
rodziny, opowiada o krewnych, mówi o rodzinnych zwyczajach pod-
trzymuje jej kult. Z kolei dziadkowie rolę swą podejmują w nieco
późniejszym okresie życia dziecka. Jej uczenie się odbywa się stop-
niowo i naturalnie. Dziadek jest historykiem oraz kronikarzem ro-
dziny, dobrym przyjacielem dla starszego wnuka i bohaterem dla
młodszego. Jest również nauczycielem.

Przemiany współczesnej rodziny zmieniły role ich członków.
Ograniczeniem jest podjęcie pracy zawodowej. Wówczas udział
rodziców, ojca i matki, w opiece oraz wychowaniu dzieci z powodu

33 Tamże.
34 L. Dyczewski, Rodzina. Społeczeństwo. Państwo, Lublin 1994, s. 99.
35 M. Chodkowska, Realizacja ról dziadków w rodzinach polskich tra-

dycyjnych i współczesnych,
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova1/subor/34.

pdf (dostęp: 10 luty 2018).
36 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wycho-

waniu osobowym, Toruń 2007, s. 184.

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova1/subor/34
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pracy, powinno zwiększać działania pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz
wychowawcze dziadków. Z kolei zmiany struktury rodziny z trady-
cyjnej na współczesną, spowodowały, iż obecnie opiekę nad dziec-
kiem przejęły osoby zatrudniane w charakterze niani. Kolejnym za-
grożeniem w pełnieniu roli dziadków jest wydłużający się wiek za-
kładania rodziny. Osoby starsze coraz rzadziej w pełnym zdrowiu i
sprawności pełnią swoją rolę. Zmiany te działają na szkodę wnuków,
gdyż zdaniem polskiego socjologa L. Dyczewskiego „pozytywny
wpływ dziadków na kształtowanie ich osobowości to efekt wspólne-
go przebywania przez długi okres czasu, wytwarzania się pomiędzy
nimi silnej więzi uczuciowej, ułatwiającej wpajanie wnukom warto-
ści i norm wychowania”37. Dziadkowie pełnią role w sposób pełny,
oparty na więzi emocjonalnej. Swoim wnukom dają poczucie miłości
oraz bezpieczeństwa.

Młodzi rodzice często zapominają, że dziadkowie są specjali-
stami w zakresie wychowania młodego pokolenia. Wynika to bo-
wiem z ich wieku, doświadczenia, mądrości życiowej i wyznawaną
przez nich hierarchię wartości38. Seniorzy, którzy wcześniej niewiele
mieli czasu na wychowanie swoich dzieci, teraz chętniej znajdują go
dla wnuków. Osoby te wypracowały sobie szereg dóbr, z których
dziś korzystać może młode pokolenie. Nie jest tu mowa o dobrach
materialnych, ale zapewnieniu edukacji oraz opieki. w obecnych
przemianach rodziny dopatrywać możemy się jej kryzysu. Jej zmia-
ny są konsekwencją procesów rozwojowych rodziny. Zmiany te
dotyczą także ról realizowanych przez dziadków, które są pełnione
inaczej niż dawniej. Niemniej jednak ich strukturę tworzy nadal:
miłość do wnuków, radość czerpana z ich obecności, gotowość do
wyrzeczeń na rzecz.

To właśnie dzięki nim przetrwały elementy tradycyjnej pol-
skiej rodziny należy do niejm.in.: utrzymanie wspólnotowości, go-
towość do wyrzeczeń, podporządkowanie osobistych interesów dla
dobra wszystkich jej członków rodziny. w celu podkreślenia donio-
słości roli dziadków papież Jan Paweł II zwrócił się do nich słowa-
mi: „jesteście błogosławieństwem świata. Jakże często musicie od-

37 Tamże.
38 Tamże.
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ciążać młodych rodziców, jak dobrze potraficie wprowadzać malców
w historię waszej rodziny i waszej ojczyzny, w baśnie waszego na-
rodu i w świat wiary! Młodzież częściej zwraca się do was ze swoimi
problemami niż do pokolenia swoich rodziców”39.

Dodatkowo Jan Paweł II w Liście do ludzi w podeszłym wie-
ku pisał „ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą
udzielać młodym rad i cennych pouczeń. Kruchość ludzkiego istnie-
nia, w sposób najbardziej wyrazisty ujawniająca się w starszym wie-
ku, staje się w tej perspektywie przypomnieniem o wzajemnej zależ-
ności i nieodzownej solidarności między różnymi pokoleniami, jako
że każdy człowiek potrzebuje innych i wzbogaca się dzięki darom i
charyzmatom wszystkich”40.

W relacjach między dziadkami i wnukami istnieje możliwość
odwzajemnienia się wnuków wobec dziadków. Elastyczność osób
młodych, ich otwartość na zmiany oraz łatwość poruszania się po
nowościach technologicznych sprawia, iż wnukowie coraz częściej
pełnią rolę przewodników dla pokolenia osób starszych, w tym przy-
padków dziadków.

Uczucia, jakimi dziadkowie darzą swoje wnuki, określamy
mianem późnej miłości. Zdaniem J. Rembowskiego oraz M. Susłow-
skiej najbardziej pozytywny stosunek do dziadków posiadają dzieci
w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym. Dzieci, które
spędzają z nimi dużo czasu, doceniają ich opiekę, cierpliwość,
wspólną zabawę, na którą to rodzice mają coraz mniej czasu41.

W wielu rodzinach to dziadkowie zaspokajają potrzebę bez-
pieczeństwa. Młody człowiek dzięki dziadkom nabiera szacunku dla
starszego pokolenia. Miłość dziadków oraz babć do wnuków jest
bardziej świadoma niż w stosunku do własnych dzieci. Przyjście na
świat pierwszego wnuka jest dla nich ważnym moment. Dziadkowie
i babcie darzą wnuków silną miłością, kochają je jednak nieco ina-

39 Jan Paweł II, Nauczanie Papieskie, t. II, Poznań - Warszawa 1986, s. 699.
40 Jan Paweł II, List Ojca Świętego do moich braci i sióstr - ludzi w po-

deszłym wieku,
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_starszych_0110
1999.html (dostęp: 16 luty 2018).

41 J. K. Wawrzyniak, Opiekuńczo-wychowawcza rola dziadków w rodzi-
nie, „Pedagogika Rodziny”, 2011, 1/2, s. 96.
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czej niż własne dzieci. z jednej strony wynika to z wartości i ciągło-
ści rodziny, którą zapewniają im wnuki, z drugiej zaś strony to
dziadkowie nie są obciążeni odpowiedzialnością rodzicielską jaka
spoczywa na rodzicach. Stąd też miłość do wnuków jest bardziej
świadoma, a stosunek do ich bardziej łagodny aniżeli do własnych
dzieci. Dziadkowie nadają dodatkowego kontekstu w wychowaniu.
To oni spełniają zachcianki, marzenia, cieszenia się samym faktem
obcowania z dziećmi swoich dzieci42.

Wnioski
W obecnych czasach istnieje niekorzystna tendencja do zmia-

ny prawidłowych wzorców na negatywne. Młodym ludziom nie po-
trafią znaleźć odpowiedniego autorytetu. Trudna sytuacja gospodar-
cza sprawia, iż rodzice są zmuszeni do nieobecności w domu, spo-
wodowanej często celami zarobkowymi, dlatego też nie mają możli-
wości uczestniczenia w ważnych dla dziecka chwilach. Konsekwen-
cją takiej sytuacji jest brak odpowiedniego autorytetu, brak poczucia
bezpieczeństwa u dziecka, niepewność, nieufność oraz lęk, co skut-
kuje często zagubieniem. Tak zapracowani rodzice nie mają możli-
wości okazywania swoim pociechom miłości, aprobaty, serdeczności
i zainteresowania43.

W takiej sytuacji dziecku nie może liczyć na pomoc oraz
wsparcie rodziców, czuje się wręcz odepchnięte. Niemniej jednak tę
nieobecność rodziców mogą wypełniać dziadkowie, którym szcze-
gólnie zależy na dobru wnuków. Nadeszły czasy, w których jak nig-
dy dotąd, autorytety są potrzebne. Młodzież musi mieć wzorce, by
wiedzieć jak godnie postępować, a najważniejsze w życiu młodego
człowieka są wzorce wyniesione z domu rodzinnego.

Od dziadków wnuki uczą się reguł, określonego wzoru, który w
przyszłości mogą przenieść w swoje dorosłe życie. Dzięki nim życie jest
pełniejsze oraz bogatsze. Dziadkowie dostarczają cennych doświadczeń,
wprowadzają elementy tradycji. Jak słusznie zauważa L. Dyczewski
„relacje między dziadkami a wnukami są cenne nie tylko dla dzieci, ale

42 Tamże, s. 97.
43 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wycho-

waniu osobowym, Toruń 2007, s. 18
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także dla osób starszych”44. Zdaniem autora „starsi ludzie widzą w dzie-
ciach i wnukach przedłużenie własnej egzystencji, kontynuację dorobku
całego życia i najczęściej jedyne osoby dopełniające ich życie uczucio-
we. Wnuki są pożądanym przedmiotem miłości i troski dziadków, po-
magając im w przezwyciężaniu narastającego poczucia bezużyteczności
i osamotnienia”45. Wnuki dają szczęście, nowe życie, są wiec nagrodą
za trudy wychowania.

Streszczenie:
W obecnych czasach istnieje tendencja do niewłaściwej zmia-

ny autorytetów, często na te niekorzystne. Młodzi ludzie nie potrafią
odróżnić dobra od zła. a dodatkowo trudna sytuacja gospodarcza
rodziców sprawia, iż zdani są na siebie. Co w konsekwencji u dziec-
ka powoduje brak poczucia bezpieczeństwa, niepewność, nieufność
oraz lęk. Zapracowani rodzice nie mają możliwości okazywania
swoim pociechom miłości, aprobaty, serdeczności i zainteresowa-
nia46. w takiej sytuacji dziecko nie może liczyć na pomoc oraz
wsparcie rodziców, czuje się wręcz odepchnięte. Niemniej jednak tę
nieobecność rodziców mogą wypełniać dziadkowie. Zatem czym jest
autorytet dziadków? Jaką rolę pełnią dziadkowie?

Niniejszy artykuł porusza kwestie autorytetu dziadków. Wyja-
śnia pojęcie autorytet. Mówi o autorytecie rodzicielskim. Charakte-
ryzuje autorytet dziadków. Przedstawia rolę babci i dziadka, omawia
ich różnice.

Słowa kluczowe: autorytet, rola, rodzina, dziadek, babcia.

Summary:
Grandparents authority
Nowadays, there is a tendency to change the authorities incor-

rectly, often to the disadvantageous ones. Young people can’t distin-
guish between good and evil. In addition, the difficult economic situ-

44 M. Pieńkos, Dziadkowie w wychowaniu wnuków na podstawie opinii
osób młodych i starszych, ,,Forum Pedagogiczne”, 2015, nr 2, s. 281.

45 Tamże.
46 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wycho-

waniu osobowym, Toruń 2007, s. 18
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ation of parents means that they depend on each other. As a conse-
quence, the child causes a lack of sense of security, insecurity, dis-
trust and fear. Overworked parents don’t have the opportunity to
show their children love, approval, kindness and interest. In this situ-
ation, the child can’t count on help and support of the parents, he
feels even pushed away. Nevertheless, this absence of parents may
be carried out by grandparents. So what is the authority of grandpa-
rents? What is the role of grandparents?

This article addresses the issues of grandparents' authority. It
explains the concept of authority. It talks about parental authority. It
characterizes the authority of grandparents. It presents the role of
grandma and grandfather, discusses their differences.

Keywords: authority, role, family, grandfather, grandmother.
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Jowita Berdzik

Postawy wychowawcze matek i ich znaczenie w rozwoju
podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce

Wstęp
Postawy pełnią znaczącą rolę w życiu społecznym. To one wa-

runkują sytuację każdego człowieka. Od preferowanych postaw za-
leżne jest, czy osoba będzie prawidłowo funkcjonowała w otaczają-
cym ją środowisku. Zależy tez, czy będzie rozwijać swoją osobo-
wość i kształtować umiejętności komunikacji z otoczeniem. Bycie
autorytetem dla innego człowieka jest z pewnościąpriorytetem każ-
dego wychowawczego wtajemniczenia. Autorytet może także stano-
wićczłowiek ceniony ze względu na posiadane przymioty moralne.
Osoba obdarzona autorytetem odznacza się wiarygodnością. Dodat-
kowo jest znacząca i należy podkreślić, że autorytet nie jest automa-
tycznie przypisany roli matki, ojca czy wychowawcy. Nie każda z
tych osób może być autorytetem. Istotne jest rozwijanie i kształto-
wanieatutów wychowawczych i osobowościowych, ułatwiających
powstawanie autorytetu. Fundamentem i podstawą autorytetu jest
poszanowanie godności dziecka i jego uczuć. Dzieci pragną zrozu-
mienia ze strony innych, respektowania ich praw i zaangażowania w
życie dorosłych. Dziecko nie chce być niwelowane, domaga się
wręcz akceptacji ze strony innych ludzi. Autorytet musi być również
wiarygodny. Dotrzymywanie danych słów i obietnic to główna kwe-
stia w budowaniu autorytetu rodzica. Postawa godna naśladowania
musi cechować się szacunkiem dla prawdy, gdyż jest ona wyznacz-
nikiem licznych wartości i gwarantem zaufania w relacji z drugim
człowiekiem. Konieczne jest respektowanie zasady szczerości i
uczciwości wobec drugiego człowieka. Stosowanie prostych, zrozu-
miałych dla dziecka zasad i reguł jest podstawą, na której opiera się
moc autorytetu. Budowanie autorytetu jest możliwe dzięki konse-
kwencji w czynach. Gwarantują one drugiemu człowiekowi poczucie
bezpieczeństwa i pewną stabilizację1.

1 I. Grochulska, Autorytet rodzicielski, „Bliżej przedszkola”, nr 8.95. 2009.
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SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Po I wojnie światowej, w czasach występowania wzmożonego

zjawiska osierocenia wśród dzieci, Kazimierz Jeżewski utworzył
koncepcję formy opieki obejmującej swym zakresem dużą liczbę
sierot pozbawionych domu rodzinnego. W takich okolicznościach
powstała idea wiosek sierocych. Powstanie podwalin pierwszej wio-
ski datuje się na 1926 rok, w wiosce Rogóźno- Zamek. Zorganizo-
wanie owej wioski wiązało się z wieloma przeciwnościami i trudami.
W Rogóźnie powstały trzy gniazda, które miały stanowić podstawę
dla przyszłej, pełnej wioski dla dzieci osieroconych, jednakże nigdy
do końca nie udało się dopełnić wszystkich założeń projektu. Głów-
ną przeszkodę stanowił brak środków materialnych oraz kłopoty w
dobraniu właściwych kandydatów do pełnienia roli rodziców zastęp-
czych. Z podobnych pobudek nie została zorganizowana wioska
ogrodniczo-sadownicza w Zaleszycach na Śląsku2. Po II wojnie
światowej twórcą pomysłu zorganizowania zastępczej formy opieki
o charakterze rodzinnym był pochodzący z Austrii Herman Gmeiner,
który założył wraz z przyjaciółmi pierwszą wioskę dziecięcą w miej-
scowości Imst w Austrii. Głównym założeniem Hermanowskiej kon-
cepcji jest ułatwienie osieroconemu dziecku powrotu do normalnego
życia, zastępując utraconą rodzinę biologiczną powołaną do tego
celu inną rodziną. Zdaniem Hermanna Gmeinera niemożliwym jest
przywrócenie dzieciom wszystkich utraconych wartości. Uważał
także, że należy dążyć do tego, by przynajmniej stworzyć dzieciom
dom rodzinny, prowadzony przez oddaną matkę. Jednakże nie nego-
wał wychowania dziecka w rodzinie tworzonej przez matkę i ojca, a
wręcz uznawał owy model za najkorzystniejszy, zdawał sobie jednak
sprawę z trudności znalezienie tak wielu małżeństw gotowych do
poświecenia się wyłącznie opiece nad dziećmi. Na podstawie posia-
danych doświadczeń dowodził, iż wiele samotnych kobiet jest w
stanie poświęcić swoje prywatne życie w imię opieki nad dziećmi. W
ten sposób owe kobiety zyskują możliwość realizacji niespełnionych
potrzeb macierzyństwa i opiekuńczości. Nawiązując do przyjętych

2 S. Badora, Główne formy opieki kompensacyjnej w Polsce, [w:] Badora
S., Marzec D. (red.), System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Euro-
pie, Kraków 2001, s.100.
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założeń dom rodzinny miała tworzyć matka oraz około ośmioro
dzieci oddanych pod jej opiekę. Dzieci miały być różnej płci i w
różnorodnym wieku, by dom jak najbardziej odzwierciedlał obraz
prawdziwej rodziny. Według założeń wioska dziecięca miała składać
się z zespołu 14 takich domów, jednego wspólnego domu dla
wszystkich mieszkańców oraz przedszkola3.

Matka jako nośnik wartości wychowawczych
Wiedza o wartościach określana jest mianem interdyscypli-

narnej. Literatura przedmiotu dostarcza licznych definicji wartości,
podkreślając ich wysoki stopnień ogólności. Na potrzeby artykułu
należy skupić się na płaszczyźnie wartości wychowawczych i sposo-
bie ich rozumienia. Z pewnością są one wytworem procesów warto-
ściowania podmiotowego przy jednoczesnym zachowaniu autonomii
wobec procesów wartościowań podmiotów wychowania. Mianem
wartości wychowawczej określa się stan rzeczy w danej normie pe-
dagogicznej, który jest efektem rozpoznania i zracjonalizowania
ideologii społecznej. Dla istnienia wartości wychowawczej koniecz-
na jest jej akceptacja i aprobata społeczna. Proces wychowania jed-
nostki każdorazowo uwikłany jest w szeroko rozumianą problematy-
kę wartości. Współczesny świat coraz częściej wymaga od rodziców
i pedagogów, wdrażania młodego pokolenia w świat wartości. Po-
czątkowe lata życia człowieka to okres obserwacji, która stanowi
meritum poznania. Kluczową rolę na tym etapie odgrywają rodzice,
a w szczególności matka. To ona w tym okresie jest dla młodego,
jeszcze nieukształtowanego społecznie, człowieka modelem do na-
śladowania. W kolejnych fazach rozwoju rolę te przejmują znaczący
inni. Należy jednak podkreślić, że to matka jako pierwsza wprowa-
dza dziecko w świat wartości. To ona uczy struktury i funkcji spo-
łecznych, w oparciu o pożądane wzorce zachowań. Podążając za A.
Błasiak warto zaznaczyć, że pierwsze doświadczenia dziecka, które
mają miejsce w rodzinie stanowią fundament dla decyzji podejmo-
wanych w dorosłym życiu. Prawidłowa relacja matka- dziecko, opie-
ra się na dialogu interpersonalnym. Umacnia on więź rodzinną, ale

3 J. Brągiel, Wioski dziecięce, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.) Formy
pracy opiekuńczo-wychowawczej, Częstochowa 1997. s. 185-186.



58

także w sposób właściwy ukierunkowuje na akceptację hierarchii
wartości obowiązujących w środowisku rodzinnym, a następnie na
szerszym gruncie. Matka, jako osoba pierwszego kontaktu dla mło-
dego człowieka, jest istotnym nośnikiem wartości. W efekcie naśla-
dowania i identyfikacji z nią dziecko uczy się jej stylu życia, sposobu
zachowania w danej sytuacji a tym samym przyjmuje jej system
wartości4.

Normy życia rodzinnego
Jak pisze E. Trempała „rodzina może być nie tylko instytucją

wychowania naturalnego i spontanicznego, lecz także intencjonalne-
go”, stanowi ona „…pierwsza i podstawową instytucję opieki, wy-
chowania i kształcenia jednostki”5. Normy i wzorce życia rodzinnego
stanowią cenny, społeczny kapitał, odgrywa ważną rolę w przekazie
wartości przygotowujących do różnorodnych form życia społecznego
kolejnych pokoleń. Ponadto pełnią ważne funkcje w życiu dorosłych
ludzi, determinując ich zachowania , kształtując sumienie, które w
trudnych sytuacjach działa jako przymus wewnętrzny, determinując
wybór prawidłowych zachowań i postaw. Rodzina, która funkcjonuje
prawidłowo, oparta jest na miłości, szacunku, wzajemnej odpowie-
dzialności za siebie, pomocy i trosce o każdego z jej członków bez
względu na ich wiek i stan zdrowia. Relacje między małżonkami
można nazwać poziomymi, a więc duchowe, intymne, emocjonalne,
intelektualne, a także wychowawcze. Relacje pomiędzy dziećmi i
rodzicami można określić mianem relacji pionowych6.

4 M. Bursztyn, Znaczenie wartości w wychowaniu dziecka [w:] M. Jan-
kosz, Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym, Kraków 2012,
s. 105-114.

5 E. Trempala, Instytucje i placówki wychowania równoległego, w: Pedago-
gika społeczna – poszukiwania i rozstrzygnięcia , red., T. Pilch i B. Smolińska –
Theiss, „Studia pedagogiczne XLVI”, Wrocław 1984, s. 155-156.

6 T. E. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy
kryzysu współczesnej rodziny, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna
Ignatianum, Wydwnictwo WAM, Kraków 2008, s. 43-45.
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Definicja autorytetu
Jak podaje Wincent Okoń, autorytet jest to „wpływ osoby lub

organizacji cieszącej się ogólnym uznaniem na określoną sferę życia
społecznego…”7. Do analizy naukowej pojęcie autorytetu trafiło z
języka potocznego. Pochodzi od łacińskiego słowa auctoritas, które
jest tłumaczone jako: rada, wola, znaczenie, ważność, powaga mo-
ralna oraz wpływ osobisty. Czasy starożytne to okres, gdy pojęcie to
oznaczało również radę doświadczonych mężczyzn, stanowiących
rodzaj pośredniej władzy umacniającej decyzje podjęte przez senat
rzymski. Pojęcie to było formowane na przestrzeni dziejów. Stano-
wiło przedmiot zainteresowań starożytnych filozofów, między inny-
mi Platona oraz Arystotelesa. Autorytetem dominującym w społe-
czeństwie pierwotnym był autorytet moralny władców oraz przy-
wódców. Wynikał on z ich siły, wiedzy oraz doświadczenia. W cza-
sach niewolnictwa i feudalizmu zastąpił go autorytet kościoła, który
strzegł istniejącego ładu społecznego o określonej hierarchii. W
okresie Odrodzenia pojęcie autorytetu uległo deformacji, a podczas
Oświecenia było rozumiane jako przeciwieństwo rozumu i wolności
oraz jako bezwarunkowe posłuszeństwo8.

Naśladowcza rola autorytetu
Najmłodsze lata dziecka to okres szukania wartości w otacza-

jącym świecie. Wiodącą rolę na tym etapie odgrywają osoby z naj-
bliższego środowiska, które dbają o zaspokajanie potrzeb dziecka,
towarzyszą pierwszym doświadczeniom życiowym i wynikającym z
nich doznaniom. To one są drogowskazami kierunku rozwoju dziec-
ka. Swoim zachowaniem decydują w jakim stopniu, to będzie rozwój
oparty na tożsamości osobowej. Dziecko nie potrafi jeszcze dokonać
obiektywnej oceny treści i charakteru przykładów z jakimi się styka.
Jednakże już w tym okresie, obserwując dorosłych uczy się postę-
powania zgodnego z przyjętymi normami. Jest świadome, że niektó-
re zachowania są pożądane z perspektywy wychowawczej, a inne

7 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, Warszawa 2007, s. 37.

8 A. Samson, Autorytet – co to jest i jak go budować? [w:] Encyklopedia
rodzice i dzieci, Bielsko – Biała 2002.
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wręcz przeciwnie. Wraz z wiekiem wzrasta w dziecku, a następnie w
młodym człowieku krytycyzm, ale także świadomość wyborów róż-
nych ścieżek własnego życia, podejmowania skomplikowanych de-
cyzji i brania odpowiedzialności za ich konsekwencje. Wówczas
konkretne jednostki, zazwyczaj bez swojej wiedzy i woli, stają się
wzorcami różnych postaw i życiowych programów. Tak więc, auto-
rytet jako źródło wzorów i wartości jest potrzebny jednostce w róż-
nym stopniu, w zależności od jej wieku, sytuacji i zadań, jakie ma do
wykonania. Istotne jest, by dziecko lub dorastający nastolatek miał
obok siebie kogoś, na kim może polegać, kto pomoże mu w dokona-
niu wyboru drogi życiowej z jednoczesnym respektowaniem praw
pozostałych członków społeczeństwa. Proces wychowania niesie ze
sobą odmienność autorytetu ojca i matki. Wynika ona z tego, że au-
torytety te skupiają się na zaspokajaniu odmiennych potrzeb dziecka
oraz na odmienności uczuć rodzicielskich. Matka jest osobą najbliż-
szą dziecku i ukazującą bezgraniczną miłość na każdym etapie życia
dziecka, bez względu na okoliczności. Jej udział w rozwoju dziecka
zgodnie z chronologią jest pierwszy. Już w okresie prenatalnym mat-
kę łączy nierozerwalna więź z dzieckiem, która później sprzyja pro-
cesowi wychowawczemu. Decyduje o tym, że jest on oparty na au-
tentycznej i bezinteresownej miłości. W związku z tym autorytet
matki wynika głównie z zaspokajania emocjonalnych potrzeb dziec-
ka. To matka dba o ciepło ogniska domowego i stwarza warunki dla
prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka. Rola ojca w wy-
chowaniu i prawidłowej socjalizacji młodego człowieka polega
przede wszystkim na: wspieraniu i uzupełnianiu emocjonalnym mat-
ki. Ponadto ojciec jest odpowiedzialny za przekazywanie wartości,
norm i zasad powszechnie akceptowanych przez ogół społeczeństwa.
Ojciec jest często strażnikiem respektowania praw i obowiązków.
Niejednokrotnie jest uosobieniem stanowczości i konkretności w
podejmowaniu decyzji. W związku z tym zostało powszechnie przy-
jęte, iż autorytet ojca powinien zawierać w sobie elementy groźby i
przymusu, Jednakże należy podkreślić, że ojciec staje się autoryte-
tem wtedy, kiedy jest obecny i kiedy jest wzorem godnym naślado-
wania. Wymaga się od niego, by z jednej strony przez skupienie
uwagi na dziecku wzbudzał jego uczucie przywiązania do swojej
osoby i wynikającą z niej chęć naśladowania siebie, a z drugiej stro-
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ny, by konsekwentnie dążył do przestrzegania głoszonych przez
siebie postaw9.

Zdaniem M. Maruszczakdobry rodzic to taki, który:
• na każdym etapie rozwoju swojego dziecka dostrzega jej

rzeczywiste potrzeby i odpowiada na nie, starając się zaspokoić je
najlepiej jak tylko potrafi i we właściwy sposób,

• wyznacza swojej pociesze granice, ponieważ ono ich potrze-
buje, rosnąc i tworząc własną osobowość,

• nie jest zbyt wymagający i nie nadużywa swej władzy rodzi-
cielskiej nad córką czy synem, ponieważ szanuje dziecko jako osobę
i daje mu prawo do współdecydowania o sobie10.

Słowo ojciec (zależnie od osobowości człowieka)przywołuje
róże odczucia, skojarzenia i oczekiwania. Najstarsze pokolenia
wspominają ojca jako człowieka niezwykle surowego, który z
dziećmi kontaktował się za pośrednictwem matki. Dla pokolenia
średniego(które przeżyło okres okupacji) ojciec kojarzony jest z ży-
wicielem rodziny. Dla pokoleń najmłodszych, ojciec coraz częściej
jest towarzyszem dziecięcych zabaw. Ponadto czynnie współuczest-
niczy w procesie ich wychowania11.

Definicje postaw
Po raz pierwszy termin “postawa” (“attitude”) pojawił się w

psychologii za sprawą H. Spencera i A. Baina. Obaj badacze w swo-
ich poglądach przyjęli, żepostawa jest psychicznym stanem gotowo-
ści do słuchania lub uczenia się czegoś.

Postawa w aspekcie emocjonalnym mówi o ustosunkowaniu
się emocjonalnym osoby do określonego przedmiotu lub sytuacji.
Może być pozytywną lub negatywną oceną danego ujęcia sytuacji
czy przedmiotu. Postawy rodzicielskie rozumie się jako sposób usto-
sunkowania się rodziców do dziecka. Są takie postawy, które sprzy-

9 J. Kułaczkowski, Aspekty autorytetu rodziców wobec dziecka [w:] Stu-
dia Warmińskie, nr XLIII, Stalowa Wola 2006.

10 M. Maruszczak, Wystarczająco dobry rodzic [w:] E. Daraszkiewicz
(red.), Encyklopedia rodzice i dzieci. Bielsko Biała 2002.

11 M. Urbańska-Bulas, Ojciec pilnie potrzebny…, „Bliżej przedszkola”,
nr 5, 2010.
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jają zaspokojeniu potrzeb dziecka i takie, które utrudniają to zaspo-
kojenie, a tym samym powodują częściową lub całkowitą deprywa-
cję, co nie pozostaje bez znaczenia dla zachowania dzieci i rozwoju
osobowości. Do najbardziej popularnejtypologii postaw należy kon-
cepcja M. Ziemskiej. Według niej, do postaw sprzyjających właści-
wemu rozwojowi dziecka można zalicza się:

• postawę akceptacji,
• postawęwspółdziałania,
• postawędawania rozumnej swobody i uznania.
Są to postawy zapewniające odpowiedni kontakt uczuciowy z

dzieckiem, wyzwalające aktywność dziecka i rozbudzające poczucie
odpowiedzialności za swe postępowanie, pobudzające do właściwe-
go uczestnictwa w życiu rodzinnym. Przyjrzyjmy się zatem im tro-
chę bliżej.

Postawa akceptująca - akceptujący rodzice lubią swoje dziecko
takim jakim ono jest i nie ukrywają przed nim tego uczucia. Kontakt z
nim jest dla nich przyjemnością. Chwalą go i dostrzegają nawet drobne
osiągnięcia, ale ganią, gdy postąpi ich zdaniem źle. Gdy wymierzają
dziecku karę, dają odczuć dziecku, że są niezadowoleni z jego zacho-
wania, ale je kochają. Postawa akceptacji sprzyja uspołecznieniu dziec-
ka pozytywnie oddziałując na rozwój jego zdolności do współdziałania
oraz kształtowanie się przyjaznych uczuć i lojalności.

Postawa współdziałania - postawa ta przejawia się w zaanga-
żowaniu i zainteresowaniu rodziców zabawą oraz pracą dziecka, a
także w angażowaniu dziecka w życie rodziny, w zajęcia domowe –
w miarę jego możliwości i umiejętności. Postawa współdziałania
pobudza u dziecka:

• ufność wobec rodziców,
• zadowolenie,
• wytrwałość,
• zdolność do współdziałania,
• poczucie troski o własność swoją i innych.
Postawa dawania rozumnej swobody. Jest to postawa opiera-

jąca się na tym, że rodzice w miarę dorastania dziecka dają mu coraz
więcej swobody. Ponadto pozwalają mu na pracę i zabawę z dala od
nich, utrzymując przy tym swój autorytet i rozumnie troszcząc się o
jego zdrowie i bezpieczeństwo.
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Prezentowana postawa rodziców ma pozytywny wpływ na
osobowość dziecka, powodując przy tym to zdolność do współdzia-
łania z rówieśnikami. Ponadto charakteryzuje się uspołecznieniem,
pomysłowością, bystrością oraz trzeźwością umysłu.

Dziecko cechuje się:
• pewnością siebie,
• łatwością w przystosowaniu się do różnych sytuacji społecznych.
Ponadto:
• przejawia dążenie do pokonywania różnych przeszkód,
• dąży do kończenia czynności rozpoczętychoraz do spełniania

trudnych zadań.
Postawa uznająca prawa dziecka - rodzice pozwalają dziecku

na swobodę działania oraz umacniają je w przekonaniu, że za wyniki
tego działania jest odpowiedzialne. Kierują dzieckiem przez sugestię,
wyjaśnienie i tłumaczenie, wspólne uzgadnianie swoich praw i obo-
wiązków. Dziecko przy takiej postawie rodziców jest świadome
oczekiwań oraz, że te oczekiwania są na miarę jego możliwości.

U dziecka kształtują się postawy:
• lojalności wobec rodziców,
• samodzielności,
• wiary we własne możliwości.
Według M. Ziemskiejnieprawidłowe postawy rodzicielskie to:
• postawa unikającą,
• postawa odtrącającą,
• postawa nadmiernie wymagającą
• postawa chroniącą.
U podłoża niewłaściwych postaw leży nadmierny dystans

uczuciowy wobec dziecka lub nadmierna koncentracja nad nim. To
one sprzyjają powstawaniu wypaczeń, prowadzą do zaburzeń życia
emocjonalnego dziecka.

Postawa unikająca - postawę tą cechuje ubóstwo uczuć, wręcz
obojętność uczuciowa, beztroska posunięta czasami do braku odpo-
wiedzialności.

Dziecko jest zaniedbywane pod różnymi względami, zarówno
jego potrzeb emocjonalnych jak i w zakresie opieki nad nim oraz
braku konsekwencji w stawianiu wymagań i przestrzeganiu ich wy-
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konania. Gdy rodzice wykazują postawę unikającą kontaktu z dziec-
kiem, może być ono niezdolne do nawiązywania trwałych więzi
uczuciowych, zmienne w swych planach, skłonne do przechwałek.
Bywa też niezdolne do wytrwałości, nieufne i bojaźliwe.

Postawa odtrącająca - dziecko traktowane jest jako ciężar, a
opieka nad nim wzbudza niechęć rodziców. Wymagają oni od niego
żelaznej dyscypliny, bezkrytycznego podporządkowania się wszel-
kim nakazom. Za najdrobniejsze przewinienia stosują surowe kary.
Osiągnięcia dziecka są niedoceniane i niedostrzegane, a potknięcia
wyolbrzymiane.

Postawa odtrącająca sprzyja kształtowaniu się u dziecka takich
cechjak:

• agresywność,
• nieposłuszeństwo,
• kłótliwość,
• zachowania aspołeczne.
Dzieci te mogą również przejawiać trudności w przystosowa-

niu na skutek zahamowania. Postawa nadmiernego wymagania -
postawę charakteryzuje się nadmiernym koncentrowaniem się na
dziecku oraz dominacja rodziców w postępowaniu z nim.

Przy takiej postawie rodzice stawiają dziecku zbyt duże wy-
magania, którym nie może sprostać. Wysoka presja oraz niemożność
podołania wymogom sprawia, że dziecko nabiera przekonania o
swojej niskiej wartości. Postawa nadmiernego wymagania sprawia,
że dzieckoprzejawia takie cechy jak:

• brak wiary we własne siły,
• niepewność,
• lękliwość,
• często także trudności w przystosowaniu społecznym.
Postawa nadmiernej opiekuńczości - rodzice prezentujący tą

postawę również nadmiernie koncentrują się na dziecku, jednak ich
podejście jest bezkrytyczne. Dziecko uważane jest za wzór doskona-
łości, rodzice ulegają mu i usprawiedliwiają wszelkie wybryki i ka-
prysy. Pozwalają mu dominować nad sobą i całą rodziną.

Z przesadną opiekuńczością wyręczają we wszystkich czynno-
ściach również tych związanych z samoobsługą przez co dzieci te
bardzo długo są niezaradne, niesamodzielne.
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Dzieci wychowane w ten sposób są:
• niedojrzałe,
• podatne na frustrację,
• nieprzystępne,
• nieopanowane,
• nadpobudliwe,
• o słabej zdolności do koncentracji uwagi,
• lub przejawiają zachowanie typu „rozpieszczone dziecko”,
a więc
• nadmierną pewność siebie,
• zarozumialstwo,
• awanturniczość,
• a także egoistyczne i wymagające nastawienie.
Jeśli natomiast dziecko znajdzie się samo, bywa często nie-

pewne, niespokojne i nieszczęśliwe12.

Zakończenie
Reasumując, chciałabym zacytować słowa papieża Franciszka,

którymi podziękował wszystkim matkom za ich cenną rolę w społe-
czeństwie i za to, co dają Kościołowi i światu. Papież stwierdził, że
„..społeczeństwo bez matek byłoby nieludzkie, bo nawet w najtrud-
niejszych chwilach matki są świadkami delikatności, oddania i siły
moralnej. Matki są tymi, które przekazują głęboki sens praktyki reli-
gijnej, pierwsze modlitwy, pierwsze gesty pobożności. Wartość wia-
ry w życiu ludzkim jest przesłaniem, które matki przekazują bez
dawania zbyt wielu wyjaśnień.To właśnie w tych pierwszych, cen-
nych momentach znajduje się zalążek wiary. Bez matek nie tylko nie
byłoby nowych wiernych, ale i sama wiara straciłaby dużą część
swojego prostego i głębokiego ciepła”13. Na zakończenie swojej
katechezy, papież wezwał, by dziękować matkom gdziekolwiek są,
za wszystko, co dają Kościołowi i społeczeństwu na całym świecie.

12 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wiedza powszechna, Warszawa 2009.
13 http://www.fronda.pl/a/piekne-slowa-papieza-franciszka-o-

matkach,45936.html, z dnia 18.03.2018.

http://www.fronda.pl/a/piekne-slowa-papieza-franciszka-o-
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Streszczenie:
Proces wychowania jednostki każdorazowo uwikłany jest w

szeroko rozumianą problematykę wartości. Współczesny świat coraz
częściej wymaga od rodziców i pedagogów, wdrażania młodego
pokolenia w świat wartości. Normy i wzorce życia rodzinnego sta-
nowią cenny, społeczny kapitał, odgrywa ważną rolę w przekazie
wartości przygotowujących do różnorodnych form życia społecznego
kolejnych pokoleń. Najmłodsze lata dziecka to okres szukania warto-
ści w otaczającym świecie. Wiodącą rolę na tym etapie odgrywają
osoby z najbliższego środowiska, które dbają o zaspokajanie potrzeb
dziecka, towarzyszą pierwszym doświadczeniom życiowym i wyni-
kającym z nich doznaniom. To one są drogowskazami kierunku roz-
woju dziecka. Swoim zachowaniem decydują w jakim stopniu, to
będzie rozwój oparty na tożsamości osobowej.

Słowa kluczowe: postawy, matka, wychowanie, dziecko, wioska

Summary:
Parental attitudes of mothers and their importance in the de-

velopment of SOS Children's Villages in Poland
The process of education of an individual is always entangled

in the broadly understood problem of values. The modern world
increasingly demands from parents and pedagogues, the
implementation of the young generation into the world of values.
Norms and models of family life are valuable, social capital, play an
important role in the transmission of values preparing for various
forms of social life of subsequent generations. The youngest child's
years are a period of searching for values in the surrounding world.
The leading role at this stage is played by people from the immediate
environment who care about the needs of the child, accompany the
first life experiences and the resulting experiences. They are the
guidelines for the direction of the child's development. Their
behavior determines to what extent it will be a development based on
personal identity.

Keywords: attitudes, mother, upbringing, child, village
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Natalia Habik

Rola autorytetu rodziny w wychowaniu dzieci
z zespołem aspergera

Wstęp
Autorytet w procesie wychowawczym jest konieczny, wynika

bowiem z naturalnych potrzeb rozwojowych człowieka, stymuluje
jego prawidłowy rozwój w kierunku autonomicznej i podmiotowej
osoby. Określenie „autorytet” pochodzi od łacińskiego auctoritas,
może być on przypisany konkretnej osobie o specyficznych właści-
wościach, ale może go również stanowić grupa społeczna czy też
instytucja. Autorytet głównie wiąże się z uznaniem, jakim cieszy się
określona osoba w danym środowisku, z jej wiedzą, prestiżem przy-
jętych społecznie wartości – to osoba mająca cechy przywódcze,
wysoką inteligencję emocjonalną lub charyzmę, wyjątkowe właści-
wości umysłu czy charakteru. Autorytet jest wyrazem szacunku,
wysokiej oceny, szczególnego uznania przyznanego przez otoczenie
społeczne jakiejś osobie lub grupie osób. Gdy ktoś jest dla nas auto-
rytetem, to wyrażamy chęć naśladowania tej osoby, wzorowania się
na jej zachowaniu, a także podążamy wytyczoną przez niego drogą.
Najczęściej autorytet postrzegany jest jako czynnik stabilizujący
więzi społeczne i ma wydźwięk pozytywny. Istnieje jednak niebez-
pieczeństwo, iż nadmierne zaufanie do autorytetów może pociągać
za sobą skostnienie poglądów, a czasem nawet ich zwyrodnienie,
natomiast brak autorytetów w danej społeczności grozi jej rozpadem
lub anarchią. Wartości uznane przez jednostkę, które traktowane są
przez nią jako wartości własne, są niezwykle istotne, gdyż stanowią
one podstawę do określania przez jednostkę kierunków i celów po-
dejmowanych przez nią działań oraz dokonywanych ocen wszelkich
aspektów życia społecznego1.

Obecnie w dobie kryzysu autorytetów często powtarza się py-
tanie o potrzebę autorytetu, jego rolę i znaczenie w procesie wycho-

1 M. Błędowska, Autorytet – surowość w granicach taktu, Edukacja i
Dialog, nr 7/1996, s. 3-5.
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wawczym. Człowiek posiada naturalne potrzeby oraz skłonności do
naśladowania innych. Zatem obserwowanie oraz powtarzanie za-
chowań określonych przykładów oraz wzorów stanowi mechanizm
rozwojowy człowieka. Wychowanie nie może być skuteczne oraz nie
może spełniać społecznych oczekiwań bez możliwości odwołania się
do pozytywnych wzorów2.

Celem artykułu jest ukazanie roli autorytetu rodziny w kształ-
towaniu oraz wychowaniu dzieci z zespołem Aspergera.

Obraz kliniczny dziecka z zespołem Aspergera
Mianem zespołu Aspergera (ZA) określa się łagodniejsze

przypadki spośród spektrum autyzmu, dotyczące przede wszystkim
zaburzeń funkcjonalnych. Zespół Aspergera jest zaburzeniem obja-
wiającym się po trzecim roku życia. Występuje częściej u chłopców
niż u dziewcząt3. Dzieci z zespołem Aspergera wykazują niezdolność
zrozumienia skomplikowanych reguł interakcji społecznych: są na-
iwne, skrajnie egocentryczne; mogą nie lubić kontaktu fizycznego;
mówią w kierunku ludzi zamiast do nich; nie rozumieją dowcipów,
ironii i metafor; stosują monotonny lub wyniosły, nienaturalny ton
głosu; niewłaściwie wykorzystują kontakt wzrokowy; brak im wraż-
liwości i taktu; niewłaściwie interpretują wskazówki społeczne; nie
są w stanie ocenić „dystansu społecznego”; wykazują się niewielką
zdolnością inicjowania i podtrzymywania konwersacji; mają dobrze
rozwiniętą mowę, ale występują u nich problemy z komunikacją,
ponieważ ich styl wypowiedzi przypomina wypowiedzi osób doro-
słych i charakteryzuje się pedantycznością; dają się łatwo wykorzy-
stywać (nie zauważają, że inni czasem je okłamują lub próbują oszu-
kać); zazwyczaj pragną również uczestniczyć w życiu społecznym.
Jako forma ucieczki przed zmianą pojawiają się stereotypie lub fik-
sacje (silna koncentracja na obiekcie, słowie, czynności). Pozwalają
one na wyizolowanie się i zredukowanie nadmiaru pobudzenia po-
przez zablokowanie napływu bodźców. Zmiany w otoczeniu czło-

2 K. Frenz, Autorytet rodziców jako doradców w decyzjach edukacyj-
nych młodzieży, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 45-52.

3 P. Randall, Autyzm. Jak pomóc rodzinie, Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne, Sopot 2010.
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wieka, będące zazwyczaj wyzwaniem i stymulacją rozwojową, sta-
nowią dla dzieci z ZA zagrożenie i są źródłem lęku. Swoje miejsce
dzieci z ZA znajdują w szkołach masowych4.

Rodzina jako środowisko kształtowania autorytetu
Wychowanie dziecka z zespołem Aspergera jest procesem

niezwykle złożonym. Oczekiwania rodziców wobec dzieci są bardzo
różne, dotyczą zarówno teraźniejszości jak i przyszłości. Konse-
kwencją tych oczekiwań są wymagania, gdyż mają one wpływ na
rodzaj stawianych dziecku zadań, na sposób ich egzekwowania, na
stosunek emocjonalny do niego. Emocje związane z oczekiwaniami i
wymaganiami też są bardzo różnorodne – od tych pozytywnych,
radosnych do negatywnych, pełnych złości, gniewu i wstydu. Dzieci
z ZA są podatne na stres przejawiający się w nadmiernych reakcjach
złości z utratą samokontroli. U dzieci z zespołem Aspergera obser-
wuje się nietypowe reakcje lękowe związane ze zmianami w ich
otoczeniu. Zaburzenia znanego rytmu, układu, wystąpienie nowych
elementów w otoczeniu wywołują silne objawy manifestujące się w
postaci oporu, protestu, agresji. Wywierają one znaczący wpływ na
dziecko, na jego charakter oraz wyobrażenia o samym sobie. Relacje
te przebiegają z różnym nasileniem w zależności od typu rodziny. Na
szczególną uwagę zasługuje wychowanie moralne, którego zadaniem
jest podejmowanie takich działań, które stałyby się fundamentem
kształtowania się kręgosłupa moralnego dziecka, by umiało ono od-
różniać dobro od zła, by preferowało takie wartości i normy5.

Środowisko wychowawcze to część środowiska społecznego i
kulturowego, które wywiera wpływ na wytwarzanie się trwałych
postaw, poglądów, wiedzy, sposobów postępowania jednostki. Jest
ono wszędzie tam, gdzie we wzajemnych oddziaływaniach jednostka
przyswaja sobie te trwałe elementy wiedzy, sposoby działania, my-
ślenia, odczuwania; gdzie jednostka tworzy sobie (względnie trwałe)

4 C. Gillberg., A guide to Asperger Syndrome, Cambridge University
Press, Cambridge 2002.

5 W. Maciarz, M. Biadasiewicz, Dziecko autystyczne z zespołem Asper-
gera, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.
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wyobrażenia o świecie, ludziach, wartościach6. Środowisko wycho-
wawcze jest również wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z pro-
cesem socjalizacji i wychowania. Biorąc pod uwagę oczekiwania
rodziców wobec dziecka oraz emocje i charakterystyczne sposoby
oddziaływań wychowawczych wyodrębnia się pięć głównych typów
rodzin, są to:

1) rodzina władzy – charakteryzuje się ona tradycyjnym ukła-
dem ról, gdzie każde dziecko ma wyznaczone miejsce, oczekiwania
wobec dziecka są duże, często przekraczają jego możliwości i są
niedostosowane do jego indywidualnych cech; w takiej rodzinie
dziecko żyje pod presją wielkich wymagań, nikt nie daje mu wspar-
cia i nikt z nim nie rozmawia o jego problemach; rygorystycznie
wymaga się wykonywania powierzonych mu zadań, bezwzględnego
posłuszeństwa – niezrealizowanie zadań pociąga za sobą bolesne
kary wymierzone z perfekcyjna dokładnością, dominują kary fizycz-
ne, często stosowane są też kary psychiczne, jak poniżanie, strasze-
nie utratą miłości rodzica czy nawet porzuceniem. W takiej rodzinie
dziecko czuje się nie kochane, samotne, nie szanowane, uczy się
rezygnować z własnych pragnień, rozwija się u niego poczucie klę-
ski, niewolnictwa, co w efekcie powoduje mocno zaniżoną samooce-
nę dziecka; reakcją może być też z drugiej strony negatywizm i bunt;
dziecko przeżywa złość, gniew, poczucie winy i bezradność. Defor-
macja osobowości powstająca na skutek permanentnego lęku, zależ-
ności od rodzica może prowadzić do bierności, utrwalonego negaty-
wizmu, agresji lub patologicznej identyfikacji.

2) rodzina sukcesu – w rodzinie takiej najważniejsze znacze-
nie mają osiągnięcia jej członków, rywalizuje ona z innymi rodzina-
mi i spodziewa się tylko zwycięstwa, taka rodzina stawia dziecku
duże wymagania, zdecydowanie ponad jego możliwości, ale angażu-
je się w ich realizację; rodzina podejmuje szereg działań a dzieci
wiele godzin spędzają na zleconym im zadaniu. Rodzicom sukcesu
wydaje, że przy zwiększonym wysiłku można wszystko osiągnąć,
stosowane kary i nagrody są za coś i mają głównie mobilizować

6 A. Łuczyński, Autorytet rodziców a styl i jakości życia współczesnej
rodziny, [w:] J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Przemiany wartości i sty-
lów życia w ponowoczesności, Warszawa 2010, s. 143-160.
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dziecko do działania – taki sposób oddziaływania ma pobudzić mo-
tywację dziecka i zmusić do jeszcze większego wysiłku. Uczucia są
limitowane w zależności od tego czy dziecko spełnia oczekiwania,
czy też nie, czy sprawi zawód, czy usatysfakcjonuje rodzica. W tej
rodzinie dziecko stara się zadowolić rodziców, ale najczęściej nie
jest w stanie, przez co wyrabia sobie opinie dziecka niezdolnego,
które nic nie potrafi, pojawia się lęk przed niepowodzeniem, kształ-
tuje się poczucie mniejszej wartości. Dziecko zaczyna unikać wszel-
kich sytuacji trudnych, szczególnie tam, gdzie jest poddawane ocenie
społecznej. Tak rodzi się przeświadczenie o własnej nieudolności
prowadzące do unikania wszelkich wyzwań. Dziecko czuje się gor-
sze, bo rodzice codziennie udowadniają mu, że niczego nie potrafi
zrobić dobrze.

3) rodzina tzw. obojętna lub inaczej bezstresowa - to taka,
która nie ma żadnych specjalnych oczekiwań w stosunku do dziecka,
rodzice zajęci są własnymi sprawami, pracą, sukcesami, życiem oso-
bistym, w takich rodzinach dominuje emocjonalna obojętność w
relacjach z dziećmi, co często tłumaczone jest tak zwanym bezstre-
sowym wychowaniem. Tak naprawdę dziecko nie czuje zaintereso-
wania rodziców, ich troski, nie wie, jakie są wobec niego oczekiwa-
nia. W takich rodzinach dziecko jest samotne, rodzice są obok niego,
nigdy z nim, dziecko nie czuje się bezpieczne, kochane, akceptowa-
ne, w takiej rodzinie nie buduje ono sił wewnętrznych do radzenia
sobie w sytuacjach lękotwórczych, nie zna bowiem strategii postę-
powania, nie ma oparcia w rodzicach. Rodzi to poczucie mniejszej
wartości, a to z kolei przyczynia się do nadmiernej zależności od
innych, byle tylko otrzymać akceptację, której tak mu brakuje.

4) rodzina chaosu - charakterystyczną jej cechą jest zmien-
ność oczekiwań wobec dziecka, a tym samym zmienność wymagań,
w takiej rodzinie dziecko nie wie, czego tak naprawdę od niego się
żąda, zmieniają się nie tylko wymagania, lecz także emocje. System
kar i nagród, cechuje chwiejność, rodzice stosują kary fizyczne i
wywierają presję psychiczną poprzez poniżanie czy wyśmiewanie.
Dziecko nigdy nie jest bezpieczne, nie wie, co może je spotkać za
chwilę i dlatego żyje w ciągłym napięciu.

5) rodzina nadopiekuńcza - taka rodzina nie ma żadnych
oczekiwań w stosunku do dziecka, ale w przeciwieństwie do rodziny
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bezstresowej między dzieckiem a rodzicem wytwarza się silnawięź.
U podstaw braku specjalnych oczekiwań często kryje się lęk, że
dziecku może się coś stać, przydarzyć coś przykrego, że wysiłek
spowoduje chorobę czy inne nieszczęście i dlatego należy je chronić,
bronić przed zagrożeniem. Dziecko jest bezbronne, a rolą rodziców
jest zapewnienie mu ochrony. Jest otoczone przesadną troską i miło-
ścią. W ten właśnie sposób rodzice ubezwłasnowolniają dziecko,
sygnalizują, że jest słabe, nieporadne; zarówno wzory zachowań
sygnalizujące zagrożenie, wieczne obawy, jak i uniemożliwienie
dziecku samodzielnego pokonywania przeciwności, powoduje, że
czuje się ono nieudolne, infantylne, uzależnione od innych. Nie ma
doświadczenia w radzeniu sobie z trudnościami i dlatego często jest
przerażone każdym nowym zadaniem. Zaburzenia więzi, które wy-
stępują między członkami tych rodzin, mają ogromny wpływ na
kształtowanie osobowości oraz wszechstronny rozwój wzrastających
w niej dzieci, mądra, zgodna i przyjazna rodzina to podstawowy
warunek prawidłowego rozwoju każdego dziecka. Sam autorytet
rodziców związany jest również z ich rolą społeczną i ich działania-
mi wychowawczymi ukierunkowanymi na dziecko, ponieważ w
strukturze rodziny zajmują oni najwyższą pozycje. Dzieci są od nich
zależne, ponieważ to właśnie rodzice zaspokajają ich podstawowe
potrzeby, zarówno biologiczne jak i psychiczne. Następstwem tego
winna być szczerość i autentyczność. Nie można tutaj tworzyć ja-
kichkolwiek zasad czy też przyjmować postaw udawania. Auten-
tyczność należy tu rozumieć jako zgodne z prawdą uświadamianie
sobie swych myśli, uczuć i czynów. To właśnie decyduje o specyfice
autorytetu rodzicielskiego7.

Postawy rodzicielskie i style wychowania
Wychowanie, rozumiane jako wspomaganie rozwoju dzieci i

młodzieży z zespołęm Aspergera zasługuje na szczególną uwagę. O
skuteczności wychowania decyduje nie tyle wymyślna technologia
bezpośrednich oddziaływań wychowawczych, ile dyskretne moty-

7 M. Jankowska, Wychowanie do twórczości, [w:] M. Ryś (red.), Auto-
rytet prawdy - Wychowanie dzieci i młodzieży, Wyd. UKSW, Warszawa
2006, s. 121-142.
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wowanie dzieci do osobistego zaangażowania, pracy nad sobą oraz
samorealizacji. Takie rozumienie wychowania sprowadzane jest do
samorozwoju, czyli świadomego dokonywania przez dzieci z ZA
pozytywnych zmian we własnych zachowaniach i postawach wobec
innych. Wystrzega się przekazywania wiedzy gotowej i sugerowania
arbitralnych rozstrzygnięć w procesie wychowania. Arbitralne na-
rzucanie wytycznych dotyczących autorytetu może spotkać się ze
sprzeciwem młodego człowieka, przynosząc skutek odwrotny do
zamierzonego. Największą rolę autorytet rodziców pełni w pierw-
szych latach dziecka. Początkowo obejmuje on swym zasięgiem
różne dziedziny z życia. Stopniowo, w miarę rozwoju dziecka, jego
zasięg się zmniejsza. Autorytet wychowawczy rodziców dotyczy
zjawisk związanych ze świadomym oraz celowym urabianiem oso-
bowości dziecka i regulowaniem jego zachowania zgodnie z okre-
ślonym 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 efek-
tywność stosowanych przez nich metod i środków wychowawczych8.
Autorytet rodziców zależy także od konsekwencji w ich działaniach
wychowawczych wobec dzieci oraz od tego, czy ich słowa są zgodne
z czynami. Należy w tym dotrzymywać danych obietnic, ponieważ
dzieci, zwłaszcza te w młodszym wieku, każdą obietnice daną przez
dorosłego człowieka skłonne są utożsamiać z przysięgą. Wymagania
stawiane dzieciom przez rodziców, nie mające pokrycia w systema-
tyczności i stanowczości, spowodują utratę wychowawczego autory-
tetu rodziców. Krótkotrwałe i sporadyczne działania wychowawcze
ze strony rodziców nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Czymś
bardzo negatywnym są próby schlebiania dzieciom. Należy zacho-
wać równowagę pomiędzy stawianiem dzieciom wymagań, które
powinny być dostosowane do ich potrzeb i rozwoju, aby nie były
zbyt sztywne, a nadmierną pobłażliwością9.

8 M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2002.

9 W. Eichelberger, Jak wychować szczęśliwe dzieci, Agencja Wydawni-
cza „Tu”, Warszawa 2000.
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Do postaw rodzicielskich sprzyjających właściwemu rozwo-
jowi dziecka z ZA można zaliczyć postawy: akceptacji, uznania praw
dziecka w rodzinie, współdziałania, dawania rozumnej swobody. Są
to postawy zapewniające odpowiedni kontakt uczuciowy z dziec-
kiem, płaszczyznę porozumienia wyzwalające aktywność dziecka i
rozbudzające poczucie odpowiedzialności za swe postępowanie,
pobudzające do właściwego uczestnictwa w życiu rodzinnym. Ina-
czej mówiąc prawidłowe są te postawy rodziców, które stwarzają
warunki do pełnego społecznego rozwoju dziecka i nie prowadzą do
za burzeń w jego zachowaniu. Nie są natomiast z wychowawczego
punktu widzenia poprawne te postawy rodziców, które nie uwzględ-
niają zaspokajania podstawowych potrzeb dziecka jak: potrzeby
doznawania życzliwości i miłości, współdziałania, aktywności i sa-
morealizacji oraz szacunku dla własnej godności, poczucia własnej
wartości. Gdy stosunek rodziców do dzieci ma charakter odtrącający,
także wytwarza się między nimi dystans i zaznacza się chłód uczu-
ciowy wobec dziecka, a zamiast wnikania w jego kłopoty i proble-
my, występuje ciągła dezaprobata i krytyka dziecka, może to spowo-
dować w jego rozwoju różnorodne zaburzenia, przejawiające się jako
nieposłuszeństwo, kłamstwa, kłótliwość, uleganie chęci przywłasz-
czenia sobie cudzych rzeczy (kradzieży). Stosunek odtrącający może
też winnych wypadkach powodować zastraszenie, bezradność dziec-
ka, trudności w jego społecznym przystosowywaniu się. Również
wtedy, kiedy stosunek rodziców do dziecka jest nadmiernie wymaga-
jący, tzn. kiedy stawiają oni dziecku wymagania nie liczące się z
jego indywidualnością, z jego możliwościami fizycznymi i psychicz-
nymi - prowadzić to może do występowania zaburzeń w kształtowa-
niu się osobowości dziecka. Rodzice muszą być świadomi również
faktu, że słabości dziecka nie są wcale oznaką tego, że nie będzie
ono zdolne do niczego, oznacza to jedynie, iż pewne rzeczy mogą
przychodzić mu trudem10. Style rodzicielskie wpływają na społeczny
i osobowościowy rozwój dzieci z zespołem Aspergera. Wyróżnia się
trzy kategorie stylów rodzicielskich - autorytarny, permisywny i
autorytatywny:

10 B. Thabet, Psycho- emotional impact of a child`s disability on par-
ents, Archives de Pediatr, nr. 14/2014, s. 301-308.
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• autorytarny styl rodzicielski – to metoda wychowania dzieci
polegająca na kontrolowaniu zachowań i postaw dziecka tak, aby
odpowiadały one surowym zasadom dotyczącym zachowania -
autorytarni rodzice starają się kontrolować zachowania i postawy
swoich dzieci, aby podporządkować je ścisłym regułom. Tacy rodzi-
ce uważają za wartość posłuszeństwo i wybierają karanie jako meto-
dę wychowawczą, kiedy dzieci próbują zachować się niezgodnie z
ich oczekiwaniami. Nie lubią dyskutować z dziećmi o swoich stan-
dardach; w porównaniu z innymi rodzicami bardziej izolują się, kon-
trolują i są mniej ciepli, a ich dzieci są bardziej niezadowolone, wy-
cofujące się i nieufne.

• permisywny styl rodzicielski - metoda wychowywania dzieci
polegająca na stawianiu dziecku niewielu wymagań - rodzice permi-
sywni mają mało wymagań w stosunku do swoich dzieci, pozwalają
im na kierowanie własnym zachowaniem. Rzadko karzą swoje dzieci
za niewłaściwe zachowanie, nie obarczają wieloma obowiązkami
domowymi unikają sprawowania kontroli; ich dzieci są najmniej
ufne we własne siły, eksplorujące i samokontrolujące się.

• autorytatywny styl rodzicielski - metoda wychowywania
dzieci polegająca na kierowaniu aktywnością dziecka poprzez usta-
lenie stałych reguł i standardów, przy jednoczesnej skłonności do
dyskutowania z dzieckiem na temat ich uzasadnień - rodzice autory-
tatywni próbują kierować aktywnością swoich dzieci poprzez ustale-
nie stałych zasad i standardów, ale gotowi są dyskutować o powo-
dach, dla których zostały ustalone. Nie straszą dzieci, są kochający,
konsekwentni i szanują niezależne decyzje swoich dzieci; ich dzieci
są najbardziej ufne we własne siły, samokontrolujące się, eksplorują-
ce i zadowolone. W czasach współczesnych stosunki rodzice-dzieci
zazwyczaj demokratyzują się w miarę dorastania dzieci. Dość auto-
rytatywne (jeśli nie autokratyczne) kierowanie dziećmi małymi pole-
gające w znacznej mierze na egzekwowaniu nakazów, zakazów i
poleceń stopniowo zastępowane jest uzgodnieniem, czy dyskusją z
dorastającą młodzieżą. Zwiększa się liczba rodzin, gdzie młodzież
traktowana jest na zasadzie partnerstwa11.

11 M. Jacuńska, Wychowanie małego dziecka w rodzinie, [w:] M. Ziem-
ska (red.), Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa 1986.
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Podsumowanie
Rola autorytetu w procesie wychowania dzieci z zespołem

Aspergera ma fundamentalne znaczenie. Proces wychowania jest bo-
wiem nierozłącznie związany z wpływem osób znaczących (rodziców)
na zachowania dzieci. Nie ma więc wychowania bez autorytetów. To
przecież właśnie one są nośnikami odpowiednich wartości. Przekazy-
wanie i kształtowanie hierarchii wartości następuje przede wszystkim
za pośrednictwem rodziny, jednakże wpływ na nią mają także zasady i
normy głoszone przez rówieśników czy też różnego rodzaju instytucje
funkcjonujące w społeczeństwie. Ważne jest, aby wartości ukształto-
wane w rodzinie były na tyle silne, by nie poddawały się negatywnym
wpływom otoczenia.Niedocenianie roli autorytetu w wychowaniu
rodzi wiele napięć wewnętrznych. Wszelkie wychowanie bez odwo-
ływania się do autorytetu jest niemożliwe. W poszukiwaniu warto-
ściowych autorytetów dla młodego człowieka istotny wpływ mają
rodzice i nauczyciele – oni sami powinni być takim autorytetem.
Czynnikami utrudniającymi budowanie autorytetu rodziców, wycho-
wawców, nauczycieli są – zwłaszcza w dzieciństwie – wadliwe syste-
my nagradzania, nieprawidłowe środki dyscyplinujące, stwarzanie
atmosfery lęku i uległości. Natomiast czynnikami stymulującymi bu-
dowanie autorytetu są: podmiotowe traktowanie młodych ludzi, stwa-
rzanie atmosfery serdeczności i przyjaźni, nawiązywanie dialogu,
praca nad sobą. Ważne również są cechy osobiste i wysokie kompe-
tencje. Priorytetem w budowaniu autorytetu staje się kierowanie pro-
cesem samowychowania pod względem moralnym. Najczęściej bywa
ono wynikiem zarówno działań zewnętrznych (heteroedukacja), jak i
uwarunkowań wewnętrznych, w tym zwłaszcza kierowania własnym
rozwojem moralnym (autoedukacja).

Streszczenie:
Zagadnienie rodziny jako środowiska wychowawczego w

rozwoju dziecka jest tematem bardzo obszernym i szeroko rozumia-
nym. Wychowanie dziecka z zespołem Aspergera jest procesem
niezwykle złożonym. Rola autorytetu w procesie wychowania dziec-
ka z zespołem Aspergera ma fundamentalne znaczenie. Proces wy-
chowania jest bowiem nierozłącznie związany z wpływem osób zna-
czących (rodziców) na zachowania dzieci. Nie ma więc wychowania
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bez autorytetów. To przecież właśnie one są nośnikami odpowied-
nich wartości. Przekazywanie i kształtowanie hierarchii wartości
następuje przede wszystkim za pośrednictwem rodziny, jednakże
wpływ na nią mają także zasady i normy głoszone przez rówieśni-
ków czy też różnego rodzaju instytucje funkcjonujące w społeczeń-
stwie. Celem artykułu jest ukazanie roli autorytetu rodziny w wy-
chowaniu dzieci z zespołem Aspergera.

Słowa kluczowe: autorytet, rodzina, dzieci, zespół Aspergera,
wychowanie

Abstract:
The role of a parents authority in educating a children with

asperger's syndrome
The issue of the family as an educational environment in the

child's development is a very broad and broadly understood subject.
Bringing up a child with Asperger's syndrome is an extremely com-
plex process. The role of authority in the process of bringing up a
child with Asperger's syndrome is fundamental. The process of up-
bringing is inextricably linked to the influence of significant persons
(parents) on the behavior of children. So there is no education with-
out authorities. After all, they are the carriers of appropriate values.
The transmission and shaping of the hierarchy of values takes place
primarily through the family, but it is also influenced by the prin-
ciples and norms proclaimed by peers or by various institutions func-
tioning in society. The aim of the article is to show the role of family
authority in raising children with Asperger's syndrome.

Keywords: authority, family, children, Asperger's syndrome,
education
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Ewa Depa

Autorytet – „Siła rodziny a integracja człowieka jako jednostki”

"Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu."
/Jan Paweł II (Karol Wojtyła)/

Rodzina jest czymś fajnym i potrzebny w życiu każdego czło-
wieka. Rodzina jako żona ,matka, mąż i dzieci jest czymś, co może
przerażać lub dziwić ale może również fascynować i pobudzać do
działania. Być może ktoś z rodziny nazwie nas "doskonałą gospody-
nią, kucharką, panią domu, wzorową matką i żoną - prawdziwą
strażniczką domowego ogniska, dla której rodzina i dom są całym
światem. Dlatego należało by się zastanowić czym jest rodzina. Ro-
dzina jest to „mała grupa społeczna, składająca się z rodziców, ich
dzieci i krewnych. Rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z
dziećmi – więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania ro-
dzinnego, jak również więź formalna określająca obowiązki rodziców
i dzieci względem siebie”

Kolejne pytanie jakie należało by sobie zadać jest: czym jest
funkcjonalna zdrowa rodzina? Funkcjonalna, zdrowa rodzina jest
zdrową glebą, na której jej członkowie mogą wyrosnąć. Jest podsta-
wową „jednostką socjalizacji i ma decydujące znaczenie dla prze-
trwania społeczeństwa”.

Rodzina odgrywa podstawowa rolę w kształtowaniu zdrowia
psychicznego dziecka, a tym samym kondycja rodziny ma zasadni-
cze znaczenie dla zdrowia psychicznego całego społeczeństwa.
Wielkim problemem, o którym coraz częściej się mówi jest rodzina
dysfunkcyjna. Rodzina dysfunkcyjna nie wywiązuje się w pełni z
obowiązków wobec własnych dzieci. Rodzina dysfunkcyjna zanie-
dbuje realizację funkcji lub też stwarza zagrożenie występowania
tego stanu. W ten sposób nie spełnia ona oczekiwań własnej grupy,
ani też społeczeństwa.

Dysfunkcjonalność rodziny może występować w dwóch for-
mach. Dysfunkcjonalność rodziny może być całkowita lub częścio-
wa. Dysfunkcja całkowita oznacza, że w rodzinie występuje kom-
pletne niepowodzenie w realizacji zadań rodziny.
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Natomiast dysfunkcja częściowa dotyczy trudności w realiza-
cji niektórych jej funkcji, np. wychowawczej, emocjonalnej czy re-
kreacyjnej. Warto by sobie zadać pytanie, jakie mogą być przyczyny
dysfunkcjonalności rodziny? A. Kelm1 wskazuje na następujące
czynniki mogące powodować dysfunkcjonalność rodziny: jednym z
nich może być pozbawienie opieki:

- sieroctwo naturalne pełne i niepełne,
- sieroctwo społeczne,
- okresowe pozbawienie dziecka opieki powodu długotrwałej

choroby rodzica, pozbawienia wolności lub innych zdarzeń losowych2.
Brak środków materialnych:
- rodzina całkowicie pozbawiona środków materialnych,
- rodzina mająca trudne warunki mieszkaniowe,
- rodzina pozbawiona okresowo, na skutek zdarzeń losowych,

wystarczających środków materialnych3.
Brak dostatecznej opieki w związku z pracą zawodową rodziców.
Zaburzenia funkcjonalne rodziny:
cechy rodzin dysfunkcyjnych:
- zaprzeczają swoim problemom
- brak w nich intymności
- są „zakorzenione we wstydzie”
- mają utrwalone, zamrożone, sztywne role
- ich członkowie mają zaplątane granice pomiędzy sobą
- ich członkowie nie mogą zaspokoić swoich indywidualnych

potrzeb4

- system komunikacji polega na otwartym konflikcie albo na
zgodzie na to, żeby nie było konfliktu

- indywidualne różnice są poświęcane dla potrzeb systemu
- zasady są sztywne i nie zmieniają się

1 A. Kelm, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000
2 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r.,

Dz. U. nr 37.
3 J. Izdebska., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i na-

dzieje, Białystok 2000
4 E. Kozdrowicz., Sytuacja dziecka w rodzinie matki samotnej, Warsza-

wa 1989
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- jawne tajemnice są częścią kłamstw, które trzymają rodzinę
w zamrożonym stanie

- zaprzeczanie konfliktom i frustracji
- ich członkowie odrzucają granice własnej osoby dla pod-

trzymania systemu rodziny. Dziecko, które wychowujące się w dys-
funkcyjnej rodzinie bardzo często doświadcza:

- życia w ciągłym stresie i napięciu
- trudnych emocji: wstydu, bezradności, niepewności, lęku,

strachu, poczucia winy, żalu, tłumionej złości i wściekłości
- koncentracji myśli, uczuć i postępowania wokół członków

rodziny
- zaprzeczania na zewnątrz o istnieniu problemów w rodzinie.
- izolacji społecznej rodziny, spowodowanej utrzymywaniem

tajemnicy rodzinnej.
- zamiany ról w obrębie rodziny (np. matka przejmuje rolę ojca,

starsze dzieci przyjmują rolę rodziców dla młodszego rodzeństwa).
Naturalną reakcją na niezaspokojenie podstawowych potrzeb i

inwazyjność rodziców są trudne emocje przeżywane przez dziecko to
najczęściej: bunt, złość, wściekłość, panika, lęk, przerażenie, roz-
pacz, żal, smutek.

Kolejnym pytaniem jakie powinniśmy sobie zadać jeśli chodzi
o dysfunkcyjność rodziny to: jaką rolę przyjmują dzieci w rodzinach
dysfunkcyjnych? Jedną z nich to „Bohater” kolejny to „Kozioł ofiar-
ny”, „Aniołek” oraz ,,Maskotka”.

Jednoznacznie nie jest łatwo porównać rodzinę ,,zdrową” a
rodzinę dysfunkcyjną. Rodzina funkcjonalna cechuje się takimi war-
tościami jak:

- cenność, bezbronność, niedoskonałość, zależność, niedojrza-
łość. Problemem rodziny dysfunkcyjnej jest:

- Nieuświadamianie drogocenności, nadużywanie bezbronno-
ści, nieszanowanie i nieuznawanie niedoskonałości, nieprawidłowe
podejście do zależności, nieprawidłowo traktowana niedojrzałość

Problemem który może prowadzić do funkcjonowania rodziny
dysfunkcyjnej jest samotne macierzyństwo. Samotne macierzyństwo
możemy klasyfikować na wiele sposobów, jedną z nich jest klasyfi-
kacja samotnych matek wg S. Kawuli:

- samotne macierzyństwo „z wyboru”
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- samotne matki „ z przypadku”
- „nieposzukiwane” samotne macierzyństwo
- „nie całkiem” samotne macierzyństwo.
Analizując statystyki dotyczące problematyki funkcjonowania

rodzin dysfunkcyjnych można stwierdzić, iż od kilkunastu lat wzra-
sta odsetek urodzeń pozamałżeńskich5. Na początku lat 90-tych ze
związków pozamałżeńskich rodziło się ok. 6-7% dzieci, zaś w ostat-
nich latach 13-16% - co oznacza ponad dwukrotny wzrost.

Spośród urodzeń pozamałżeńskich odsetek dzieci urodzonych
przez wdowy i kobiety rozwiedzione nie zmienił się i wynosi nie-
spełna 2%; natomiast dwukrotnie wzrósł udział matek o stanie cy-
wilnym: panna6. Zatem można zauważyć, że zwiększa się liczba
rodzin tworzonych przez związki partnerskie lub liczba samotnych
matek tworzących rodziny niepełne. Kolejnym aspektem który nale-
ży poruszyć są trudności w rodzinach samotnych matek.

Można zadać sobie pytania:
- Jakich trudności doświadczają matki samotnie wychowujące

dziecko/dzieci?
- Jakich trudności doświadcza dziecko wychowywane przez

samotną matkę?
- Samotne wychowywanie potomstwa przez kobietę jest trud-

ną formą realizacji macierzyństwa:
- w rodzinie takiej ciężar wszystkich problemów spada na bar-

ki kobiety;skutki samotnego macierzyństwa skupiają się zarówno na
dziecku, jak i na jego matce;

- świadomość tych kobiet o własnej sytuacji, bezsilności wo-
bec kłopotów i problemów, dominujące poczucie osamotnienia i
braku środków materialnych oraz częsta niemożność osiągnięcia
awansu społecznego wywołuje u tych kobiet stany depresji;

- matka samotnie opiekująca się dzieckiem musi samodzielnie
podejmować decyzje związane z materialnym zabezpieczenie rodzi-
ny, nauką szkolną dzieci, ich wyborem drogi kształceniowej i zawo-
dowej oraz własną pracą i życiem osobistym.

- sytuacja „rodzica bez partnera” stanowi dla niego znaczne
obciążenie psychiczne, co często powoduje załamanie się prawidło-
wości funkcji opieki i wychowania wobec dzieci
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- Często przyczyną trudności w takich rodzinach jest fakt od-
czuwalnego przez jej członków osamotnienia psychicznego i biolo-
gicznego,

- Badania wykazują, iż dzieci wychowywane przez samotne
matki lub w rodzinach rozbitych wykazują częściej objawy nieprzy-
stosowania społecznego, trudniej nawiązują kontakty społeczne, są
agresywne, mają kompleksy, a w przyszłości mogą mieć trudności w
zawieraniu trwałych i udanych związków małżeńskich oraz w prawi-
dłowym wypełnianiu ról rodzicielskich,

- Dzieci wychowywane tylko przez matkę, w związku z bra-
kiem męskiego wzorca, mogą mieć w dorosłym życiu problemy w
nawiązywaniu stosunków interpersonalnych oraz poczucie niskiej
wartości, Może to być przyczyną trudności w z założeniu rodziny
własnej lub utrzymania trwałości w rodzinie.

Często chłopcy wychowywani tylko przez kobietę są bardziej
agresywni, podatni na wykolejenia niż ci, którzy są wychowywani
przez oboje rodziców. Dziecko wychowywane w rodzinie samotnej
matki, a więc w środowisku gdzie sytuacje trudne występują dosyć
często, wykazuje pewne charakterystyczne zmiany w zachowaniu,
tj.: problemy wychowawcze (kłamstwo, lenistwo, nieposłuszeństwo),
trudności w nauce, zaburzenia w rozwoju emocjonalnym.

Kolejnym aspektem który powinno się poruszyć jest: jak pra-
cować z rodziną dysfunkcyjną?

Bardzo ważną cechą są wskazówki do racy z rodziną.
- nigdy nie należy wzywać rodziców, lecz zawsze zapraszać.
- nie należy zawiadamiać rodziców zbyt często i uporczywie.
- szczególnie należy zachować takt i delikatność
- należy dochować tajemnicy zawodowej oraz dyskrecji
- w żadnym wypadku niedopuszczalne jest obrażać się na ro-

dziców
- należy ustalić wspólne zadania dotyczące pracy nad dzieckiem
- trzeba w każdej chwili organizować i wykorzystywać, wy-

chowawczo różne sytuacje
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- w miarę możliwości powinno się zaprojektować działania
wpływające na zmianę wadliwych postaw rodzicielskich5.

Problemem który jest nierozerwalny z problematyką funkcjo-
nowania rodziny dysfunkcyjnej jest proces reintegracji rodziny. Re-
integracja rodziny - oznacza planowy proces odbudowania więzi w
rodzinach, w których na skutek kryzysu więzi te zostały zerwane lub
osłabione – od udzielenia informacji, nawiązania i podtrzymywania
kontaktu do faktycznego powrotu dziecka do rodziny biologicznej.3

Celem reintegracji - jest umożliwienie i utrzymanie, w odniesieniu
do każdego dziecka i rodziny, stosowanie do sytuacji, optymalnego
poziomu kontaktów – od pełnegowłączenia w system rodzinny po-
przez inne formy: wizyty czy kontakty telefoniczne potwierdzające
przynależność dziecka do rodziny.

Cztery cechy reintegracji rodziny:
1. rodzina biologiczna najlepszym środowiskiem wychowawczym
2. większość rodzin jest w stanie wychować dzieci, jeżeli tylko

właściwie jest wspierana
3. negatywny wpływ separacji na dzieci i rodziców
4. zaangażowanie wszystkich członków rodziny, dalszych

krewnych, przyjaciół.
Do czynników dezintegrujących więzi rodzinne można zaliczyć:
1. Czynniki mikrospołeczne:
- niski poziom kultury pedagogicznej i świadomości rodziców
- niewłaściwe postawy rodzicielskie i nie stosowanie żadnych

metod wychowawczych
- cechy osobowościowe rodziców
- alkoholizm rodziców7

2. czynniki społeczno – ekonomiczne:
- bezrobocie i utrata poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego
- niedostatek materialny, uniemożliwiający zaspokojenie potrzeb
- trudności mieszkaniowe
- wzrost patologii społecznej.
Natomiast przyczyny umieszczania dzieci w placówce opie-

kuńczo-wychowawczej:

5 S. Kawula S., Brągiel J., Janke A. [w:] Pedagogika rodziny. Obszary i
panorama problematyki, Toruń 2004
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- zaniedbania dziecka i stosowanie przemocy fizycznej, alko-
holizm rodziców, ubóstwo,

- powiązanie kilku zdarzeń losowych, które wywołują kolejne
(alkoholizm-brak pracy-brak środków do utrzymania dzieci),

- choroba psychiczna rodzica lub rodziców,
- śmierć jednego z małżonków-załamania, nałogi i nieporad-

ność życiowa,
- brak stałych norm wychowawczych, -niespójność postaw ro-

dzicielskich, - bezrobocie, bezdomność,
-niewydolność opiekuńczo -wychowawcza,

Czego potrzebuje dziecko, gdy zostało umieszczone w domu
dziecka?

- rodzica
- przewidywalne, konkretne odwiedziny6

- wyjaśnienia sytuacji i „pewności jutra”
- zapewnienia, że nie jest niczemu winne
- zaradności rodziców
Wady pobytu w placówce:
- niski wskaźnik wzrostu i wagi,
- mniejsza odporność fizyczna,
- nieprawidłowości układu nerwowego,
- nasilenie stanów:
- poczucie osamotnienia,
- poczucie odmienności,
- egzystencjalna tymczasowość,
- poczucie braku zainteresowania sprawami dzieci,
- konflikty z wychowawcami,
- lęk przed nawiązywaniem kontaktu emocjonalnego z drugim

człowiekiem,
- nieprawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie,
- konflikt z prawem,
- brak gotowości do pełnienia ról społecznych,
- niechętny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych.
Bardzo ważną kwestią, którą każdy rodzić powinien sam prze-

analizować jest:

6 M.. Prajsner, Rodzina dysfunkcyjna [w:] Remedium nr 5/2002
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- jak powinni zachować się rodzice w sytuacji umieszczenia
dziecka w domu dziecka?

- zapoznać się z postanowieniem sądu
- uzyskać informacje od kuratora lub pracownika placówki
- szczególnie skoncentrować uwagę, emocje i energię na po-

wrocie dziecka
- przekonać sąd o bezpieczeństwie dziecka w domu
- mieć świadomość udzielania pomocy ze strony placówki
- mieć współudział w opracowaniu planu pomocy.
Prawa i obowiązki rodziców:
- odwiedzanie dziecka
- ubieganie się o przepustki i urlopowanie
- zgoda na badania i leczenie dziecka
- zgłaszanie swoich spostrzeżeń odnośnie sytuacji dziecka
- włączanie się w opiekę nad dzieckiem
- współpraca z placówką nad powrotem dziecka do domu
- ochrona życia prywatnego
- wolność wyznania8

Plan pracy z rodziną dysfunkcyjną może przebiegać na trzech
poziomach:

1. przywrócenie dziecku poczucia przynależności, korzeni, ob-
razu rodziców

2. praca z rodzicami
3. oddziaływania terapeutyczne i edukacyjne.
Bardzo ważną cechą jest wsparcie rodziny wychowanków:
- wsparcie emocjonalne (akceptacja, bycie kochanym, po-

trzebnym, przynależenia do grupy),
- wsparcie materialne (dary, pożyczki, usługi),
- wsparcie informacyjne (informacje i porady w rozwiązaniu

problemów). ponadto:
- placówka opiekuńczo-wychowawcza umożliwia dzieciom

regularne kontakty z rodzicami,
- wychowawca realizuje indywidualny plan pracy z dzieckiem

przy stałym kontakcie z rodziną dziecka,
- ścisła współpraca pracownika socjalnego z rodzicami dziecka,
- diagnoza, zajęcia terapeutyczne oraz poradnictwo psychologicz-

no-pedagogiczne dla rodziców dziecka prowadzone przez pedagoga,
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- kontakt placówki z pracownikami socjalnymi ośrodka pomo-
cy społecznej,

- w placówce działa stały zespół do spraw okresowej oceny
sytuacji dziecka,

- powrót dziecka do rodziny następuje okresowo.
Kwestia bardzo ważna zarówno dla dziecka jak i dla rodziców

jest urlopowanie. Urlopowanie to czas próby dla całej rodziny i trwa
najczęściej 6 miesięcy. Rodzic ma wówczas czas na potwierdzenie
swojej gotowości na przyjęcie dziecka. Jest w sanie udowodnić że
nie jest tylko ,,niedzielnym rodzicem. Umiejętności podopiecznych
domu dziecka, które pozwolą im funkcjonować w samodzielnym,
dorosłym życiu:

- umiejętność ponoszenia skutków swojego działania
- rozumienie siebie, swojego dobra i umiejętność jego utrzy-

mywania, bronienia
- zdolność podejmowania decyzji dotyczących siebie jak i in-

nych ludzi
- umiejętności samoobsługi związane z codziennym życiem

- zdolność radzenia sobie ze stresem, lękiem, umiejętnością kierowa-
nia własnymi emocjami oraz uczuciami

- wiara w siebie.
Nie udolni rodzice bardzo często są zagubieni i nie wiedzą

gdzie mają szukać pomocy? Pomoc można otrzymać w każdej pla-
cówce, w której przebywa dziecko:

- wspólne z rodzicami opracowanie planu powrotu dziecka do
domu

- indywidualne rozmowy
- uczestnictwo w grupach dla rodziców
- konkretna nauka dla rodziców
- pomoc pracownika socjalnego
- rozmowa z psychologiem, pedagogiem lub pracownikiem

socjalnym
- samodzielne stworzenie planu powrotu dziecka do domu.
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Streszczenie:
Należy zadać sobie pytanie. Czym jest zdrowa rodzina?, czym

jest funkcjonalna rodzina? Funkcjonalna, zdrowa rodzina jest zdrową
glebą, na której jej członkowie mogą wyrosnąć. Rodzina odgrywa
podstawowa rolę w kształtowaniu zdrowia psychicznego dziecka, a
tym samym kondycja rodziny ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia
psychicznego całego społeczeństwa. Wielkim problemem społecz-
nym, o którym się mówi jest rodzina dysfunkcyjna. Rodzina dys-
funkcyjna nie wywiązuje się w pełni z obowiązków wobec własnych
dzieci. Rodzina dysfunkcyjna zaniedbuje realizację funkcji lub też
stwarza zagrożenie występowania tego stanu. W ten sposób nie speł-
nia ona oczekiwań własnej grupy, ani też społeczeństwa.

Słowa kluczowe: rodzina, dziecko, rodzina dysfunkcyjna.

Summary:
What is a healthy family? What is a functional family?
A functional, healthy family is a healthy foundation for the de-

velopment of other members. The family plays a fundamental role in
shaping the mental health of the child, and thus the condition of the
family is essential for the mental health of the whole society. A great
social problem is dysfunction al families. The dysfunctional family
does not ensure the proper development of their children. This family
does not meet the basic assumptions of the theoretical family itself.

Keywords: Family, child, dysfunctional family.
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Юрій Щербяк

Авторитет батьків у контексті сучасного виховання молоді

Постановка проблеми
Протягом багатьох років незмінним у вітчизняній

педагогічній науці та практиці залишається питання сімейних
цінностей, авторитету батьківства, підготовки молоді до
усвідомленої та відповідальної ролі батьківства. Перетворення,
що відбулися у суспільно-економічному та політичному житті
на пострадянському просторі у кінці ХХ - на поч. ХХІ ст.,
відбилися на стані сучасної сім’ї, на її ціннісних орієнтаціях, на
формах, засобах і принципах існування. Сучасна ситуація в
Україні характеризується соціально-економічною та політичною
нестабільністю, значним спадом виробництва, зниженням рівня
життя більшості населення, посиленням розшарування
населення за рівнем доходів, девіацією моральних норм і
цінностей у суспільстві, зростанням злочинності та насильства.
Коли головні інститути виховання молоді перебувають у стані
перманентних перетворень і пошуку нових соціокультурних
орієнтирів, найбільш сталим суспільним явищем стають сім’я і
традиції. Саме сім’я була і залишається соціальним інститутом,
що має забезпечити дорослим і дітям почуття захищеності від
труднощів і проблем життя; забезпечити членам сімейному
колективу не тільки виживання, але й достатній рівень
соціально-економічного благополуччя.

Увага педагогічної думки до особливостей, змісту,
методів і засобів сімейного виховання обумовлена сучасною
ситуацією в соціальному просторі, а саме: інститут сім’ї, з
одного боку, залишається механізмом збереження традицій,
звичаїв, норм поведінки та взаємостосунків людей, трансляції
соціокультурних цінностей від одного покоління до наступного,
а з іншого, – втрачає свій вплив на молодь, поступаючись
засобам масової комунікації, зокрема комп’ютерним
технологіям, соціальним мережам та іншим важелям
соціального впливу. Аморфна система цінностей упродовж
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кінця ХХ на початку ХХІ ст. не давала чіткої відповіді на запити
молоді щодо статусу сім’ї, вимоги суспільства до неї,
авторитету батьківства, престижність шлюбу і відповідальності
чоловіка та дружини за нього, рольового розподілу в сім’ї та
відповідальності за її функціонування та збереження. Сучасне
покоління молоді не може орієнтуватися на досвід батьківських
сімей, оскільки період нестабільності в суспільних відносинах,
що триває з 1990-х років, деформував ці образи.

Тим не менше, сімейне виховання органічно поєднує такі
важливі чинники виховання як об’єктивний вплив культури,
народних традицій, сімейно-побутових умов і безпосередню
взаємодію батьків із дітьми, яка ґрунтується на родинній
інтимно-емоційній близькості, любові, турботі, повазі і
захищеності дитини. Сімейне виховання сприяє створенню
сприятливих умов для задоволення потреб у повноцінному
розвитку і саморозвитку особистості.

Перший досвід наукового підходу до суті авторитету
знаходимо у творах Г. Гегеля, Ф. Ніцше, М. Вебера, Г.-Х.
Гадамера, М. Шелера, Ю. Хабермаса. Питанням авторитету і
ролі особистого прикладу батьків великого значення надавали
видатні педагоги XX століття А. Макаренко, В. Сухомлинський.
Ці питання є предметом дослідження сучасної сімейної
педагогіки (Т. Алєксєєнко, І. Бех, В. Кравець, Т. Постовий, М.
Стельмахович та ін.). Психолого-педагогічні та етнографічні
аспекти проблеми сімейного виховання досліджували вітчизняні
і зарубіжні науковці (О. Бодальов, Т. Гаміна, І. Кон, М. Лісіна,
Г. Наумчук, Г. Шевченко та ін.). Особливості родинного
виховання, розвитку дітей у сім’ї досліджували (І.
Комановський, А. Конончук, В. Костів, А. Марушкевич та ін.).
Питання діяльності інституту батьківства та сутності
закономірностей взаємодії батьків та дітей (Г. Авдіянц, О.
Докукіна, К. Журба, Б. Ковбас, І. Кон, Р. Овчарова, О. Радул, О.
Хромова, О. Ярошинська).

Водночас дослідження з вказаної проблематики носять
фрагментарний характер та здебільшого виконані в межах робіт
культурологічного та соціально-педагогічного профілю. Тому
виникає нагальна необхідність у розкритті педагогічних
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підходів до розуміння сутності поняття авторитету батьків, в
аналізі його чинників і стану сформованості в контексті
сучасного виховання молоді. Отже, питання про можливості
використання у сучасній кризовій соціокультурній ситуації
педагогічного потенціалу традицій сімейного виховання в
Україні, зокрема ролі батьківського авторитету у виховному
процесі сучасної молодої людини залишаються ще недостатньо
розкритими та усвідомленими і не втрачають своєї актуальності.

Отже, мета статті полягає в обґрунтуванні феномену
авторитету батьків як вихователів дітей та молоді, у визначенні
сутності та ролі усвідомленого батьківства в системі морального
виховання сучасної молоді.

Виклад основного матеріалу дослідження з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Дослідження свідчить, що такі поняття, як авторитет і
особистий приклад батьків посідають чільне місце в сімейній
педагогіці, є запорукою успіху виховного процесу учнівської
молоді. Це є складовою основ успішного виховання дітей у
сім’ї, яке включає сімейні взаємовідносини, культуру
домашнього побуту і морального клімату в сім’ї, сімейний
бюджет, педагогічний такт, знання батьками вікових та
індивідуальних особливостей школярів, єдність дій школи, сім’ї,
позашкільних навчальних закладів у вихованні дітей.
Загальновідомо, що авторитет батьків не передається від
природи, що це не особливий талант, а що авторитет може і
повинен створюватися у кожній родині. Історично родина з
непорушним авторитетом батьків, старших поколінь, високим
позитивним потенціалом духовно-моральних цінностей завжди
відігравала визначальну роль у соціалізації дітей і молоді.

Для формування уявлення про сутність глибинного
смислу феномену авторитету, зокрема батьківського, необхідно
з’ясувати низку моментів щодо його генезису. Проблеми
визначення сутності та розуміння феномену авторитету
цікавили багатьох античних філософів, а також учених епохи
середньовіччя (Конфуцій, Сунь-Цзи, Аристотель, Сенека,
Плутарх, Ф. Аквінський, Ф. Бекон, Г. Галілей, Р.Декарт, Т.
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Гоббс, Дж. Локк, Д. Віко, К. Гельвецій та ін.). Ученими
підкреслювалася різноплановість і складність феномену
авторитету, що сприймався як божественне дарування [6].

На початку XVIII ст. ставлення до проблеми авторитету
набуває іншої форми багато в чому завдяки громадським діячам
автономного характеру. При цьому авторитет уже сприймається
як соціальний механізм. Цікавими у цьому контексті є роботи Г.
Гегеля, П. А. Гольбаха, Д. Дідро, І. Канта, І. Г. Фіхте, Л. А.
Фейєрбаха, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, B. C. Соловйова, К.
Маркса та ін.

На початку XX ст. значну увагу проблемам авторитету
приділяли філософи – засновники Франкфуртського інституту
соціальних досліджень, а саме: М. Хоркхаймера, Т. Адорно і Р.
Маркузе. Так, М. Хоркхаймер, німецький філософ і соціолог, у
роботі “Авторитаризм і сім’я” розглядав авторитет як
центральну історичну категорію і аналізував його
“інтеріоризацію” в структурі характеру, що здійснюється через
посередництво сім’ї, церкви і соціальних інститутів [15].

У контексті даного аспекту проблеми, визначення феномена
«авторитет» знаходимо в багатьох сучасних педагогічних
джерелах. За визначенням Я. Ярмаченко, авторитет (від лат.
auctoritas – вплив, влада) – загальновизнаний вплив особи чи
організації у різних сферах суспільного життя, що ґрунтується на
знаннях, високих моральних якостях, досвіді. Справжній авторитет
несумісний із “сліпим” поклонінням особі [17].

С. Гончаренко в українському педагогічному словнику
пропонує наступну дефініцію: „Авторитет учителя –
загальновизнана учнями значущість достоїнств батьків й
заснована на цьому сила його виховного впливу на дітей. До
таких достоїнств належать висока духовність, культура,
інтелігентність, ерудиція, високі моральні якості, виховна
майстерність. Виховний авторитет батьків значною мірою
залежить також від його становища в суспільстві, матеріального
і психо-емоційного стабільного стану спілкування у сім’ї” [1].

Науковець І. Поротова розрізняє такі види авторитету:
формальний, що визначається особливостями соціальної ролі;
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функціональний, що спирається на компетентність, ерудицію,
досвід; особистий, що залежить від особистісних якостей [11].

Не виникає сумніву той факт, що авторитет батьків –
визнаний вплив батьків на переконання й поведінку дітей, який
ґрунтується на глибокій повазі й любові до батьків, довірі до
високої значущості їхніх особистих якостей і життєвого досвіду,
до їхніх слів, порад і вчинків. Авторитет батьків створюється в
результаті правильного виховання і здорових стосунків у
родині. Його міцність і дієвість залежать від єдності й
послідовності вимог до дітей з боку дорослих членів сім’ї.
Вимогливість батьків має поєднуватися з чуйним ставленням до
дітей, знанням їхніх потреб, інтересів і нахилів, допомогою їм у
навчанні, врахуванням їхніх індивідуальних і вікових
особливостей.

Наведенні вище аргументи підтверджують результати
соціологічних досліджень. Так, наприклад, у доповіді «Ціннісні
орієнтації сучасної української молоді за 2015 р.», рейтинг
чинників, які формують авторитет будь-якої людини, і
відповідно – батьків – це: позитивні цінності знання і
компетентності особи (саме ці чинники визначають її авторитет
у суспільстві) – цю тезу підтримала переважна більшість
респондентів – 67%; раціональна цінність порядності – за цей
чинник висловилося 63% опитаних. Це, так би мовити, основні
підвалини, на яких базується, на думку респондентів, авторитет
людини. Наступними якостями названо цінності, які відносяться
до характеристики відносин та спілкування: доброзичливість,
здатність ділитися успіхами в професійній діяльності та
здатність бути довірливим у сімейних відносинах (29 %),
особливі персональні здібності (впевненість, розрахунок) (21
%), комунікабельність (20 %), інтерес і повага до інших (19 %),
спокійний характер і здатність виявляти добру волю (12 %)
тощо [16, с. 87].

Необхідно підкреслити, що авторитет – важливий, однак
недостатньо задіяний соціально-психологічний ресурс
виховного впливу. Відродження високого суспільного
авторитету, статусу батьків як перших і головних вихователів є
одним з пріоритетних завдань сучасної системи батьківської,
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родинної педагогіки. Основою авторитету є, певна річ, довіра. А
довіряти молода людина може лише тому, хто щирий,
толерантний, розумний, обізнаний, цікавий як особистість.
Довіра як основа формування авторитету батьків – вихователів у
складі має когнітивний, емоційний і мотиваційний компоненти,
кожен з них має етичне забарвлення, тобто виявляє міру
переконаності у добропорядності, доброчесності, вірності
людини. Саме довіра, підкріплена моральними почуттями, стає
духовним регулятором людських відносин, отже може бути
дієвим засобом виховних впливів батьків на дітей. Відомо
чимало випадків, коли батьки, демонструючи високий рівень
професіоналізму, соціального авторитету при цьому, на жаль, не
мали авторитету як вихователі. Безперечно, що це пов’язано
насамперед з розвиненістю їхніх особистісних якостей,
моральністю, манерою спілкування та способом мислення,
здатністю прийняття рішень, умінням адекватно оцінювати
виховуючи ситуацію тощо.

Життєвий досвід, спілкування з педагогічними
працівниками, батьками свідчать, що авторитет батьків як
перших і головних вихователів є віддзеркаленням його
моральності, професіоналізму, громадянської позиції. Щодо
резервів формування високого суспільного і особистісного
авторитету батьків як вихователів, то до них можна віднести,
зокрема, поширення методик формування самосвідомості і
батьківської самоповаги, подолання комплексів (соціальних,
психологічних та ін.), технологію вироблення уміння захищати
свою гідність [11].

До резервів нарощування професіоналізму, який
становитиме фундамент, основу авторитету, можна віднести
самоосвіту, належну інформаційну культуру, участь у
громадських інтелектуальних заходах, політичному житті
країни, оволодіння іноземною мовою, що дасть змогу бути
ширше поінформованим тощо. Батьки мають учитися протягом
усього життя, формувати у своїх дітей розуміння необхідності
саморозвитку, самовдосконалення, неперервності освіти.

Таким чином, педагогічний підхід до розуміння феномену
батьківства, його авторитету, грунтується на вивченні виховного
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потенціалу сімʼї, коли батьківство є джерелом педагогічних
цілей і одночасно засобом їх досягнення. В основі педагогічного
підходу лежить вивчення виховних стратегій батьків,
покликаних сформувати у дітей систему якостей особистості,
поглядів і переконань, які, з одного боку, сприяють виникненню
самосвідомості, «Я» як самостійної та незалежної
індивідуальності; з іншого – допомагають включенню індивіда у
суспільство, починаючи від первинної соціальної групи та
закінчуючи соціальним рівнем [13, с. 165].

Важливим для розуміння сутності та ролі авторитету
батьківствау виховній системі молоді є аналіз феномену
батьківства загалом. Науковець Р. Овчарова визначає
батьківство як соціально-психологічний феномен, що являє
собою сукупність знань, уявлень та переконань стосовно себе у
батьківській ролі, які реалізуються у всіх проявах поведінкової
складової батьківства «…основним критерієм для виділення
батьківства з навколишнього середовища служить її цільове
призначення – це народження та виховання дітей» [2].

На думку авторського колективу (О. Безпалько, І.
Звєрєвої, З. Кияниці, В. Кузьмінського) усвідомлене батьківство
розглядається як соціально-психологічний феномен, що,
базуючись на певній системі знань, умінь, навичок, почуттів,
якостей, реалізується у відповідальній поведінці батьків,
спрямованій на виховання і розвиток дитини, формування її
гармонійної особистості [3]. Ця форма усвідомленого
батьківства включає такі складові компоненти, як: ціннісні
орієнтації подружньої пари (сімейні цінності); батьківські
установки та сподівання; батьківське ставлення; батьківські
почуття; батьківські позиції; батьківську відповідальність; стиль
сімейного виховання. Кожен із компонентів усвідомленого
батьківства, за Р. Овчаровою, охоплює три складові, а саме:
когнітивну (знання), емоційну (почуття, погляди, судження) та
поведінкову (уміння, навички, дії) [4].

У нашій статті ми розглядаємо процес батьківського
виховання як процес формування певної моделі поведінки,
системи цінностей, потреб та інтересів дитини батьком і
матір’ю, в якому неабияке значення має система
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внтурішньосімейних взаємин та взаємодії батька і матері,
кожного з батьків і дитини. Така позиція зумовлена тим, що за
ідеальних умов взаємини у батьківській сім’ї допомагають
дитині соціалізуватися та стають еталоном суспільних відносин.
Hа наш погляд, гармонійні сімейні стосунки безпосередньо
впливають на формування тієї чи іншої моделі поведінки
дитини у дорослому віці.

Гарантом успіху виховних зусиль батька в процесі
спілкування виступає добре знання своєї дитини, особливо це
стосується такого важливого етапу в житті та розвитку
вихованців як підлітковий вік, коли вони самостверджуються. Т.
Кравченко акцентує увагу на доцільності встановлення певного
типу батьківсько-дитячих взаємин, в основі яких лежать
своєрідні коди спілкування, серед них виділяє наступні: 1)
Вміння ввійти в контакт, зосередити на собі увагу дитини; 2)
Взаємна повага; 3) Розуміння повинно завершуватися
«розвиваючою» порадою батьків і готовністю дитини діяти
самостійно; 4) Дотримання «відкритості» спілкування; 5)
Взаємна вдячність за спілкування; 6) Уміння говорити і слухати
один одного; 7) Уміння відображати думки і почуття того, з ким
спілкуєшся [9, с. 45]. Науковець підкреслює, що особливий
педагогічний ефект має процес спілкування тоді, коли виховна
мета залишається прихована, невидима для неозброєного
дитячого ока. Таким чином, батьківський стиль – це узагальнені,
характерні, ситуаційно неспецифічні способи спілкування
певних батьків із певною дитиною, це спосіб дій батьків щодо
дитини. Частіше за все в психолого-педагогічних дослідженнях
для визначення, аналізу батьківського ставлення
використовують два критерії: ступінь емоційної близькості,
теплоти батьків до дитини (надмірна емоційна дистанція між
батьками й дитиною та надто велика концентрація уваги на
дитині, а поміж ними – емоційно врівноважене ставлення до
дитини); домінування та поступливість щодо дітей, у середині –
прийняття батьками позиції внутрішньої незалежності дитини,
що дозволяє проявляти повагу до її індивідуальності [14, с. 68].

Важливою складовою піднятої проблеми авторитету
батьківства є формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді,
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які є одним з найважливіших аспектів сімейного виховання. Ті
родини, де немає любові і згоди, не можуть виховати своїх дітей
добрими, чесними, милосердними. Мовчазні, неприязні
стосунки, а часто й ворожість між батьками збіднюють палітру
міжособистісних стосунків, негативно впливають на виховання
дітей. Якщо діти втрачають повагу, не відчувають любові та
авторитету до батьків, виховний вплив не матиме позитивного
результату [12].

В умовах військової агресії та складного періоду
державотворення, який нині переживає Україна, як ніколи,
важливо сформувати у молоді ціннісні орієнтації, зокрема
громадянсько-активні, соціально-значущі якості, які вона зможе
проявити в усіх видах діяльності, і, перш за все, пов’язаних із
захистом державницьких інтересів: родина – український народ
– Україна. Такий результат можливий лише за умов
впровадження обґрунтованої молодіжної політики, своєчасних
та комплексних дій, що враховують життєві запити та проблеми
сучасної української молоді. Уявлення про те, чого прагнуть
досягти у своєму житті молоді люди, надають результати
соціологічного опитування молоді, проведеного Центром
«Омега» у 2016 р. на замовлення Міністерства молоді та спорту
України. Так, майже 72% молодих людей на перше місце серед
життєвих цілей ставлять «сімейне щастя». Наступними, за
зниженням рейтингу, визначено такі важливі життєві складові,
як: кар’єра (48%), власна незалежність (38%), можливість
реалізувати власний потенціал (32%) та багатство (25%) [16, с.
27]. З цього приводу доречним є бачення Іваном Павлом II
проблеми виховання сучасної молоді, пропозиції Папи щодо
розв’язання молодіжних проблем, пов’язаних зі ставленням до
життя, формуванням моральних та особистісних цінностей,
окресленням майбутніх орієнтирів, осмисленням сенсу життя.
«На вас покладаємо надію, бо ви належите майбутньому, а
майбутнє належить вам», – говорив Понтифік у своєму посланні
до молоді усього світу «Parati Semper» з нагоди Міжнародного
року молоді [10].

Папа Іван Павло ІІ розраховував на молодь у формуванні
християнського подружжя і родини. Він наголошував на тому,
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що сучасні засади християнської моралі стосовно шлюбу є часто
спотвореними. У багатьох країнах світу існують інші моделі
співжиття, які трактуються як прогресивні, однак насправді
призводять до руйнації людської особистості. Папа переконував
молодих людей у тому, що саме любов є основою подружжя,
родини і майбутнього [10].

Висловлюючи думку Івана Павла ІІ, професор Ян Зімни
наголошує, що виховання в родині та школі є недостатнім, якщо
молода людина не займається самовихованням. Адже збудувати
міцний фундамент для майбутнього життя можна тільки через
працю, освіту і самовиховання. Сучасне життя пропонує
молодим людям багато спокус, а відтак їх уникнення,
збереження почуття власної гідності, моральних цінностей та
особистісних життєвих орієнтирів вимагає багато зусиль і
великої роботи над собою. У «Листі до родин» Іван Павло ІІ
закликав молодь зберігати родинні цінності [7]. У наступному
посланні до молоді всього світу Понтифік називає основні
«загрози», які, як він вважає, становлять небезпеку для
сьогоднішнього юнацтва. Це, зокрема, такі:

1) критиканство, яке спонукає до перегляду моральних
цінностей;

2) скептицизм стосовно традиційних цінностей, таких, як
праця, кар’єра, сім’я;

3) надмірна кількість реклами, яка відволікає молодь від
реалій життя, провокує формування таких рис як: споживацтво,
егоїзм, байдужість;

4) втеча від відповідальності, занурення у світ злиднів,
алкоголю і наркотиків, випадкових зв’язків, що призводить до
пасивності, цинізму, насилля [8, с. 80].

Кожна епоха накладає свій зміст, характер, динаміку
взаємин батьків та дітей. Це зумовлюється як прагненням
старших поколінь до гармонізації сімейних стосунків,
узгодження спільних дій з дітьми та іншими членами сім’ї,
дотримання визначених юридичних, моральних та етичних
норм, які існують у суспільстві, так і багатьма суперечностями
конкретної історичної доби та особливостями розвитку і
функціонування малого колективу, яким є кожна сім’я. Крім
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того, важливу роль у формуванні стосунків батьків та дітей в
сучасній родині, як і раніше, відіграють матеріальні можливості
батьків, духовне, фізичне, психічне здоров’я членів суспільства,
національні особливості регіонів, сімейні традиції, педагогічна
готовність молоді до сімейного життя. Матеріальні й
психологічні труднощі, які переживає сучасна родина, призвели
до виникнення зовсім нових проблем виховного характеру, які
раніше вважалися зовсім нетиповими. Не впевнені в собі батьки
перестають бути авторитетом і взірцем для своїх дітей. Більше
того, із втратою авторитету відбувається ще одне викривлення в
системі життєвих цінностей підростаючого покоління: зростає
влада грошей у шкалі життєвих пріоритетів [14, с.106].

Таким чином, велике значення у сімейному вихованні має
авторитет батьків і їх особистий приклад. Інтереси та звички
батьків, їх поведінка, взаємостосунки впливають безпосередньо
на молоду людину. Своїм особистим прикладом батьки
переконують дітей у необхідності правильної поведінки
практично – справою, а не тільки словом.

Висновки дослідження й перспективи подальших
наукових розвідок.

Проведене дослідження доводить, що нині частка батьків
не мають цілісного відчуття задоволеності власною виховною
діяльністю, що призводить до внутрішньособистісного
конфлікту, до втрати батьківського авторитету. Для батьків
основні чинники, які формують авторитет людини, криються в
професіоналізмі та моральності. Старші за віком батьки, окрім
компетентності, більше цінують морально-етичні якості, ніж
успіхи в роботі, виняткові здібності та комунікабельність.

Загальна тенденція зниження цінності сім’ї в системі
життєвих цінностей української молоді свідчить про те, що
Україна, як і більшість розвинутих країн, переживає
інституціональну кризу сім’ї. Стратегічною метою
модернізованої сімейної політики в Україні має бути зміцнення
інституту сім’ї, прискорення виходу з демографічної кризи
завдяки та духовно самодостатньої родини. З цією метою
необхідно:
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• запровадити навчальні програми, спрямовані на
підготовку молоді до створення сім’ї, життя в подружжі та
виховання дітей;

• розробити та впровадити навчальні та інформаційні
матеріали з підготовки молоді, яка вступає до шлюбу, та
молодих подружніх пар, до подружнього життя;

• створити консультативні пункти, телефони довіри для
молодих людей з питань подружнього життя, сімейних
стосунків, сексуального життя;

• забезпечити допомогу батькам у питаннях налагодження
сімейних стосунків, виховання дітей: консультації, тренінги,
клуби для батьків за місцем проживання;

• поширювати інформаційні матеріали, теле- і
радіопрограми, що стосуються налагодження сімейних стосунків,
виховання дітей, вікових криз, стосунків з підлітками тощо.

Значну роль у тому, щоб протистояти тенденції
руйнування сімейних виховних традицій українського народу, у
їх збереженні, відіграє не тільки родина, а й школа. Шляхом
поширення впливу традицій сімейного виховання на сучасну
українську молодь є впровадження у практику підготовки
вчителів молодших класів, мовознавства та педагогів
дошкільної освіти спецкурсу „Традиції сімейного виховання в
Україні”, який надасть можливість молодим педагогам бути
готовими до процесу підтримки, розповсюдження, укріплення
традицій сімейного виховання в Україні у власній професійній
педагогічній діяльності. Перспективи подальших наукових
розвідок полягають у піднесенні соціального значення
авторитету батьків як вихователів учнівської молоді; а також у
налагодженні роботи центрів інформаційно-методичних послуг
майбутнім і молодим батькам.

Анотація:
У статті розкрито підходи до розуміння поняття

авторитету батьків. Проаналізовано чинники і стан
сформованості батьківського авторитету. Зазначено, що
батьківський вплив є першим джерелом та основою для
подальшого формування психосоціального життєвого досвіду
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дітей та молоді. Показано, що авторитет і особистий приклад
батьків посідають чільне місце в сімейній педагогіці, є
запорукою успіху виховного процесу. Встановлено, що
найсуттєвішими характеристиками сучасного інституту сім’ї в
Україні є: нестабільність шлюбів, плюралізація форм шлюбних
відносин, високий рівень однодітності та добровільної
бездітності, знижена виховна та соціалізуюча функція сім’ї.
Акцентовано увагу, що сім'я є найкращим та найефективнішим
середовищем щодо належного розвитку молодої людини, її
соціалізації упродовж усього подальшого життя.

Ключові слова: авторитет, батьківство, молодь, сім’я,
моральне виховання, педагогіка.

Summary:
The authority of parents in the context of modern education

of youth
The article deals with approaches to understanding the notion

of authority. The factors and the state of formation of the authority of
parents are analyzed. It is noted that parental influence is the first
source and basis for further formation of psychosocial life experience
of youth. It is shown that the authority and personal example of
parents occupy a prominent place in family pedagogy, which is the
key to the success of the educational process. It is established that the
most important characteristics of the modern institute of family in
Ukraine are: instability of marriages, pluralization of forms of
marriage relations, high level of single-parenthood and voluntary
childlessness, reduced educational and socializing function of the
family. The emphasis is placed on the fact that the family is the best
and most effective environment for the proper development of a
young person and its socialization throughout life.

Key words: authority, parenthood, youth, family, moral
education, pedagogy.
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Veronika Beiher

Підвищення авторитету судової влади як один із чинників
побудови правової держави в Україні

Постановка проблеми. Зважаючи на події останніх років,
чітко простежується тенденція інтеграції України у європе-
йський простір. Обов’язковими умовами входження до європе-
йської спільноти є не лише реформування економічної, політи-
чної, культурної сфери, а і зміна правової сфери - тобто побудо-
ва в Україні правової держави, пріоритетами якої є верховенство
права та дотримання прав та свобод людини і громадянина.

Важливої умовою функціонування правової держави є на-
явність інституту судочинства, основна ціль якого - здійснення
правосуддя та збереження справедливості у суспільстві. Осно-
вним чинником ефективного функціонування суду є його авто-
ритетність та довіра громадян до його діяльності. Якщо у гром-
адян держави не буде беззаперечної довіри до органів правос-
уддя, то немає сенсу говорити про побудову правової держави.

Говорячи про судову владу як окремий інститут україн-
ської держави, не можемо стверджувати, що він повністю вико-
нує покладені на нього функції. Більшість громадян втратили
надію на відновлення справедливості щодо них та захист їх прав
судами. Це зумовлено низьким рівнем життя, нестабільним со-
ціально-економічним та політичним становищем, корупцією в
усіх сферах життєдіяльності, критикою діяльності судових ор-
ганів в ЗМІ тощо.

Мета дослідження. Проаналізувати чинники, які перешк-
оджають підвищенню авторитету судової влади в українському
суспільстві, знайти можливі шляхи їх ліквідації та запроп-
онувати власну модель вирішення проблеми недовіри громадян
до інституту судочинства.

Стан наукового дослідження. Окремі питання довіри сусп-
ільства до суду досліджували О. Величко, В. Вільгушинський,
Л. Москвич, Л. Остафійчук, С. Ківалов, Л. Скомороха та інші.
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Виклад основного матеріалу. Згідно статті 1 Конституції
України, Україна є суверенною і незалежною, демократичною,
соціальною, правовою державою[1].

Правова держава являє собою організацію політичної вл-
ади, що заснована на визнанні та реальному забезпеченні прав і
свобод людини і громадянина, верховенстві права, взаємній
відповідальності особи і держави [7, с.6].

Основними ознаками правової держави є такі:
• верховенство права;
• законодавче закріплення, неухильне дотримання та реал-

ізація основних основних прав і свобод людини і громадянина;
• поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову;
• ефективне функціонування та незалежність судової влади;
• взаємна відповідальність особи і держави;
• наявність ефективної системи контролю за дотриманням

принципів правової держави - тобто налагоджена робота органів
захисту прав людини - прокуратури, поліції та інших правоо-
хоронних органів

• високий рівень правової свідомості і правової культури
як окремого індивіда, так і суспільства в цілому

• наявність чіткої системи соціального захисту населення.
Одним із найважливіших кроків на шляху побудови прав-

ової держави в Україні є забезпечення ефективного функці-
онування судової влади.

Судова влада в Україні відповідно до конституційних за-
сад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми
судами, утвореними законом [2].

Основними критеріями ефективного функціонування су-
дової гілки влади є високий рівень довіри громадян до діяльн-
ості судових органів та авторитет судової влади у суспільстві.

Основою поняття авторитету, в тому числі і авторитету
судової влади є довіра суспільства до діяльності судових інстит-
уцій. Так, позитивний авторитет судової гілки влади формує
повагу громадян до суду, його рішень та діяльності, а особливо -
повагу громадян до особистості суддів.

Поняття довіри чи недовіри до суду не можна відокр-
емлювати від поняття поваги до суду. Повага - це почуття шани,
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прихильне ставлення, що грунтується на визнанні заслуг, високих
позитивних якостей; пошана; солідність; серйозність [4, Т.2, с.710].

Повага до суду повинна захищатись державою, адже суд є
невід’ємною її частиною.

На сьогоднішній день, на жаль, ми не можемо говорити
про позитивний авторитет судових органів в українському сусп-
ільстві. Це зумовлено рядом негативних чинників.

Основною причиною низького авторитету суду в Україні є
поширення явища корупції у системі судових органів. Безумо-
вно, це негативно впливає на рівень довіри громадян до суду,
оскільки в провідних демократичних державах суди відіграють
провідну роль у протидії корупції. Законодавством України за-
кріплено положення про незалежність судових органів від будь-
яких структур та неупередженість у прийнятті рішень. Однак, на
практиці це не завжди проявляється. Французький юрист Анту-
ан Ґарапон в системі судів України вбачає дві проблеми: кору-
пцію та традиційне правосуддя.

На його думку, реформування судової системи України
слід розпочати із визначення причини корумпованості суддів.

«Не розуміючи справжніх мотивів, ми можемо призначити
нового суддю, але з часом він стане таким самим, як і попередні.
Наприклад, якщо суддя отримує зарплату, яка становить 10% заро-
бітку адвоката, однозначно виникне корупція через гроші. А тепер
уявіть собі старого суддю, який має ще певний радянський досвід.
Йому потрібні абсолютно інший підхід та інші рішення» [3].

Отож, задля підвищення рівня довіри громадян до особис-
тості судді, що матиме наслідком зміцнення авторитету судової
влади в Україні повинно бути забезпечення належного рівня
заробітної плати, можливість кар'єрного зростання та захист від
впливу владних, політичних чи будь-яких інших соцальних ст-
руктур.

Визначальним чинником який формує суспільний автори-
тет судової влади є його захист з боку держави. Мається на увазі
реагування держави на прояви неповаги до суду та здійснення
заходів для їх зменшення та запобігання.

Судова реформа, яка розпочалася у 2017 році має на меті
удосконалення інституту судочинства у відповідності із міжнар-
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одними стандартами. Однак, на даний момент говорити про
ефективність її впровадження складно, оскільки закон, яким
вносяться зміни до деяких процесуальних кодексів містить бага-
то недосконалостей та неточностей, що унеможливлює покращ-
ення основних аспектів здійснення судочинства вже сьогодні

Ще одним фактором, що впливає на авторитет судової вл-
ади є компетентність суддів, яка проявляється у наявності не
лише професійних, але й особистісних якостей судді. Слід відз-
начити, що професія судді доволі складна у психологічному
аспекті. Основою здійснення судочинства повинна бути незале-
жність та неупередженість судді у прийнятті рішень, дотрим-
ання принципу справедливості, а також усвідомлення відпов-
ідальності за власні дії.

До негативних чинників функціонування судової системи
належить і значна тривалість розгляду справ та довготривалість
при винесенні рішень.

Дуже часто зустрічаються випадки, коли розгляд справ
триває кілька місяців, а іноді і кілька років. Очевидно, що таке
явище викликає невдоволення серед громадян і не сприяє форм-
уванню високого рівня довіри до суду.

Причинами, які зумовлюють довготривалий розгляд справ
судами є недостатня кількість компетентних суддів, та навмисне
затягування розгляду справи будь-якою із сторін та умисне зл-
овживання процесуальним правами з метою відкладення розг-
ляду справи у власних інтересах.

В українському суспільстві сформувалася думка про те,
що судова система є «закритою спільнотою». Це зумовлено ві-
дсутністю співпраці судів та ЗМІ, і як наслідок, - недостатнім
висвітленням роботи судів у засобах масової інформації та на
веб-сторінках судових органів.

Переважно у ЗМІ висвітлюється негативна діяльність су-
дів (для прикладу, - довготривалий розгляд резонансних справ,
що набули широкого розголосу серед суспільства, багаторазове
перенесення судових засідань і т.д.). Позитивна практика розг-
ляду справ органами судової системи України майже не висвіт-
люється.
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Однак не лише критика діяльності судів у ЗМІ має визнач-
альний вплив на громадян. Сьогодні часто зустрічається критика
суду у висловлюваннях політиків, державних або громадських
діячів, позиція яких має значний вплив на формування думки
громадськості, за рахунок авторитетності таких особистостей в
очах пересічних громадян.

Багато запитань виникає і щодо прозорості діяльності ук-
раїнських судів. Інформаційні веб-сайти судів не працюють у
постійному режимі, тобто інформація яка подається є застар-
ілою, оскільки не оновлюється достатньо довгий період часу,
або взагалі відсутня.

Зважаючи на те, що велика кількість громадян значну ча-
стину свого часу проводить у мережі Інтернет, є доцільним по-
кращення інформаційної діяльності судів через висвітлення їх
роботи на офіційних веб-ресурсах.

Доволі важливим чинником, який перешкоджає прозор-
ому та ефективному здійсненню правосуддя є незадовільне ма-
теріально-технічне забезпечення судів. На перший погляд, це
може здаватися неважливим, однак у багатьох судах рівень те-
хнічного оснащення знаходиться на рівні 2000-х років (для пр-
икладу у деяких судах відсутні елементарно необхідні зали оч-
ікування, зустрічаються випадки, коли не вистачає стільців у
залах судового засідання).

Цей чинник не залежить від професійної компетентності
судді чи його особистих якостей, ця проблема є загаль-
нодержавною та невідома широкому колу громадян, відповідно
і вирішуватися вона повинна на державному рівні.

До причин, які перешкоджають зміцненню поваги громад-
ян до суду є низька правосвідомість населення і, зокрема, необ-
ізнаність із власними процесуальними правами та обов’язками.
Більшість громадян, які звертаються до суду задля захисту своїх
прав чи вирішення спорів зазвичай не цікавляться специфікою
судового процесу та не знають своїх прав у суді. Як наслідок це
спричиняє продовження строків судового провадження, що ви-
кликає невдоволення громадян діяльністю суду та виключає
позитивне ставлення до представників судових органів та судо-
вої системи загалом.
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Ще одним негативним фактором який перешкоджає стан-
овленню довіри населення до суду є надто довгі строки викона-
ння судових рішень. Хоча це належить до компетенції викона-
вчої служби, більшість громадян звинувачують у цьому саме
судові органи. Це зумовлюється знову ж таки низькою правовою
обізнаністю громадян, про що згадувалося вище.

Низький рівень правосвідомості є причиною того, що ве-
лика частина населення вважає, що суд зобов’язаний вирішити
усі їх проблеми. Слушною на рахунок цього є думка Р. Арсірія,
який вважає, що конфлікт, який врешті приводить громадянина
до адміністративного суду, може бути вирішений там, де він і
зародився – чи то в органах виконавчої влади, чи органах місц-
евого самоврядування чи інших. На сьогодні, наприклад, велика
кількість людей, які були звільнені зі своїх посад в органах де-
ржаної влади, та людей, які намагаються повернути свої гроші з
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, приходять до суду,
аби відновити порушені права. Однак, варто розуміти, що суд
розглядає окремі спори, а не вирішує на державному рівні проб-
леми, пов’язані, наприклад, з публічною службою чи слабкою
банківською системою [5].

Неможливо не відзначити, що громадяни, незважаючи на
наявність вищезгаданих чинників, які мають негативний вплив
на авторитет суду в Україні, все ж таки звертаються в суд задля
захисту своїх прав та вирішення суперечок. Це свідчить про те,
що суд і наділі залишається важливою інстанцією влади в Укра-
їні, однак потребує негайного удосконалення та вирішення на-
явних проблем.

Говорячи про судову реформу, згадувану вище не можл-
иво не відзначити той факт, що незважаючи на деякі неточності
та недосконалостей у новому законі, все ж потрібно відмітити,
що він містить і багато позитивних моментів.

Найперше, це електронний суд, а відповідно до закону
«Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система». Завд-
яки цьому з’явилася можливість подавати докази та документи у
електронному вигляді за наявності цифрового підпису. Учасни-
кам будь-якої справи не потрібно більше йти до суду, щоб фото-
графувати матеріали справи, потім все це роздрукувати та пода-
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ти судді на підпис. Достатньо буде лише зайти на сайт за паро-
лем та логіном та отримати усі матеріали справи та процес-
уальні документи онлайн.

Багато вчених-правників та громадських діячів стверд-
жують, що дієвим механізмом зміцнення авторитету судової вл-
ади в Україні має стати покращення співпраці судів та ЗМІ. Ва-
жливим фактором цієї співпраці повинна бути незалежність та
неупередженість представників засобів масової інформації від
будь-якого впливу зі сторони. Лише тоді ця співпраця матиме
наслідком всебічне висвітлення діяльності судових органів та
дасть змогу громадянам побачити реальний стан судової системи.

Важливе місце слід відвести і боротьбі з корупцією не
лише в системі судових органів, яка має проявлятися не тільки у
зміні кадрового апарату судів, а й у мотивуванні до справе-
дливої діяльності суддів, яке має два аспекти - матеріальний -
тобто підвищення заробітної плати працівникам апарату суду та
морально-психологічний - тобто підвищення авторитету проф-
есії судді у соціумі шляхом формування високого рівня довіри
громадян до суддів, суть якого повинна полягати у тому, щоб за
жодних обставин не виникало сумнівів у справедливості вине-
сеного рішення.

Неможливо підвищити авторитет судової влади без рефо-
рмування чинного законодавства, котре у деяких випадках збер-
еглося ще від радянських часів. Необхідно приводити сучасне
законодавство у відповідність із нормами та стандартами пров-
ідних країн світу. За останні роки, Україна намагається максим-
ально наблизитися до європейського правового простору, однак
говорити про позитивні результати такого реформування ще
зарано.

Як вже зазначалося, основним принципом здійснення су-
дової влади має бути незалежність суддів. Це положення закріп-
лено у законі України «Про судоустрій і статус суддів». Однак
на практиці це не завжди проявляється. Часто зустрічаються
випадки неправомірного впливу на здійснення судочинства та
на самих суддів з боку впливових людей. Цей факт унемож-
ливлює здійснення правосуддя на засадах принципу незале-
жності, і часто викликає незадоволення з боку громадськості.



113

Ще одним фактором неможливості здійснення кваліф-
ікованого судового розгляду у розумні строки є надзвичайно
велика завантаженість суддів, що часто призводить до затягу-
вання строків судового розгляду та винесення юридично негр-
амотних рішень. З цією проблемою стикалися майже всі провід-
ні країни світу на етапі реформування судової системи. Опир-
аючись на досвід розвинених європейських країн, цю проблему
можна вирішити шляхом формування декількох однорідних
палат в структурі вищого судового органу, кожна з яких забезп-
ечує лише окрему сторону судового розгляду тієї чи іншої спра-
ви незалежно від того, чи має дана справа за своєю фабулою
поєднання цивільно-правового і кримінально-правового елемен-
та [6, с.116].

Під час розгляду справи у суді, іноді доводиться зустрі-
чати прояви неповаги до суду з боку учасників процесу та пред-
ставників ЗМІ. Це здійснюється з метою виявити свою неповагу
до суду або показати невдоволення прийнятим рішенням. В да-
ному випадку має місце не тільки прояв неповаги до конкре-
тного судді, тут ідеться про несприйняття суду як авторитетного
органу влади. Такі дії мають на меті компрометацію інституту
судочинства, тож не можуть залишатися поза увагою держави.
Задля підвищення авторитету судової влади у суспільстві, держ-
ава повинна розробити чіткий механізм реагування на такі випа-
дки та визначити дієву систему покарань.

Підвищення авторитету судової влади серед населення
неможливе без закріплення почуття довіри до суддів. Тому за-
для підвищення рівня довіри населення до суддів необхідно
значну увагу приділяти навчанню та підвищенню кваліфікації
суддів за рахунок їх участі у тренінгах, конференціях, семінарах
і т.д. Доцільно запровадити поширену у Європі практику залу-
чення суддів із судів нижчої інстанції до роботи у вищих судах
(зокрема, підготовка проектів рішень, консультаційно-
дослідницькі завдання, збір статистичних даних тощо).

Важливим завданням держави на сьогодні має бути підв-
ищення правової свідомості та правової культури населення. В
наш час необхідність розуміння правового аспекту функці-



114

онування державних органів, знання та розуміння своїх прав та
обов’язків має бути важливою складовою освіченої особистості.

Можемо стверджувати, що недовіра до судової влади, її
низький авторитет серед суспільства так чи інакше зумовлений
низькою правовою просвітою населення.

Висновок. Україна, відповідно до положень Конституції, є
правовою державою, основною ознакою якої є верховенство
права. Судова влада, так само як і законодавча та виконавча, є
важливою ланкою побудови правової держави, оскільки вона
забезпечує виконання вищезгаданого принципу верховенства
права, але тільки у тому випадку, коли вона є авторитетом для
населення.

На жаль, на сьогодні авторитет інституту судочинства се-
ред українців є доволі низький. Це зумовлено рядом чинників,
таких як корупція, низький рівень економічного розвитку, низь-
ка правосвідомість населення, недосконале законодавство тощо.

Задля побудови правової держави в Україні необхідно пе-
рш за все, впровадити ряд заходів задля підвищення довіри гр-
омадян до суду - оскільки його діяльність спрямована на пока-
рання правопорушників та відновлення справедливості у суспіл-
ьстві. Лише тоді, коли в нашій державі буде ефективно функці-
онувати система судочинства, тоді позитивні результати мати-
муть інші реформи.

Анотація:
У статті пояснюється необхідність підвищення авторитету

судової влади в Україні. Розглянуто чинники, які прешкджають
зміцненню авторитету інституту судочинства. Вказано основні
причини недовіри громадян до суду. Надано рекомендації щодо
впровадження національних механізмів підвищення авторитету
судової влади в українському суспільстві в контексті побудови
правової держави

Ключові слова: авторитет, правова держава, довіра, суд,
судова влада.
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Summary:
In article explainedrea sons of increase the authority of the judi-

ciary in Ukraine. Considered main factors, which imply strengthening
the authority of the institute of court. Stated the main reasons for distrust
of citizens in court. Given recommendations on implementation of na-
tional mechanisms for increasing the authority of the judiciary in Ukrai-
nian society in the context of building a law-governed state.

Key words: authority, law-governed state, trust, court, judi-
ciary.
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Patrycja Sławska

Nauczyciel – zapomniany autorytet

Wstęp
Człowiek od narodzin uczy się wielu nowych rzeczy. Rozwija

się oraz kształtuje się jego osobowość i charakter. Małe dziecko na-
śladuje przede wszystkim rodziców. Wraz z dorastaniem dziecka na
proces wychowawczy mają wpływ również nauczyciele i rówieśnicy.
Nauczyciel spędza wiele czasu z uczniem, dlatego nie jest obojętne
jaki jest, jaka jest jego osobowość, czego wymaga. Zmiany w syste-
mie szkolnictwa, rozwój nowoczesnych technologii powodują, że
zmienia się system wartości, a wraz z nim zmianie ulegają autoryte-
ty. Żyjąc w biegu wiele ludzi dąży do rzeczy tych mniej ważnych
zapominając o najważniejszych wartościach w życiu każdego czło-
wieka. Wpływ mediów, telewizji, internetu, środowiska w jakim żyje
człowiek w dzisiejszych czasach sprawia, iż dzieci nie odczuwają
potrzeby posiadania autorytetu, co prowadzi do wielu problemów i
konfliktów. Media często zniekształcają także obraz autorytetu, dla-
tego dzieci często wybierają znaną piosenkarkę, gwiazdę, czy swoje-
go idola za swój autorytet. Nie zawsze są to jednak osoby godne do
naśladowania.

Każdy człowiek w swoim życiu, a zwłaszcza dziecko potrze-
buje autorytetu, wzorca osobowego, aby mieć swój drogowskaz.
Szukając można znaleźć go w każdej dziedzinie życia: w pracy, w
szkole, czy w domu. Pierwszym autorytetem dla dziecka powinni
być rodzice, drugim po rodzicach nauczyciel. Niestety coraz bardziej
można zauważyć zanikanie znaczenia autorytetu jakim jest nauczy-
ciel. Nadeszły czasy gdzie podważane są tradycyjne wartości. Doty-
czy to już nie jednej dziedziny życia, czy zawodu tylko całego społe-
czeństwa. Wielu uważa upadek autorytetów za kryzys współczesnej
kultury.

Na temat autorytetów jest wiele publikacji, opracowań i sesji na-
ukowych, czy też konferencji. Wielu jednak zajmuje się kwestią autory-
tetu rodzica, mniej refleksji jest nad równie ważnym autorytetem jakim
może być nauczyciel. Zagadnienie autorytetu cieszy się licznymi roz-
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ważaniami teoretycznymi i empirycznymi w wielu dziedzinach, a w
dobie kryzysu jest ono w kręgu szerszego zainteresowania.

Celem artykułu jest poszerzenie zainteresowania autorytetem
nauczyciela, przedstawienie i omówienie go. Artykuł składa się z
czterech części i podsumowania. Pierwsza część ma charakter teore-
tyczny. Przedstawia różne definicje autorytetu oraz jego rodzaje.
Druga część poświęcona jest autorytetowi nauczyciela, a przede
wszystkim jego roli w wychowaniu. Kolejna część dotyczy budowa-
nia, a więc jak zdobyć, jak stać się autorytetem. Następnie poruszona
jest kwestia cech zwłaszcza jakie powinien posiadać nauczyciel,
będący wzorem dla swoich uczniów. Ponadto zwrócono uwagę co
powoduje kryzys autorytetu wśród nauczycieli, a zwłaszcza na błędy
przez nich popełnianie. Takie spojrzenie na problem w oparciu o
literaturę ma dać czytelnikowi możliwość spojrzenia na autorytet w
różnych aspektach. A szukający autorytetów znajdą dla siebie wiele
cennych informacji i uwag.

Należy mieć nadzieję, że niniejszy artykuł przyczyni się do
uświadomienia rodzicom i nauczycielom jak ważne znaczenie w
życiu człowieka ma autorytet nauczyciela. Nauczyciele zdobędą
wiedzę co wpływa, co powinni zrobić, aby stać się wzorem dla
uczniów i innych nauczycieli. Nie zawsze pełnią oni swoją rolę w
sposób właściwy, dlatego tak ważne jest zwiększanie świadomości
czym jest autorytet?

1. Autorytet – cóż to takiego?
Każdy człowiek w swoim życiu miał sytuacje, w których po-

trzebował rady, pytał lub naśladował kogoś kto był dla niego wska-
zówką. W zależności w jakim wieku, od środowiska w jakim się
wychowywał, od szkoły, rodziny, czy religii różne osoby pełniły dla
niego rolę autorytetów1. Zatem co to takiego jest autorytet? W litera-
turze można znaleźć wiele różnych definicji w zależności od dzie-
dziny nauki. Pojęcie to budzi wiele nieporozumień. Ma ono dwojakie
znaczenie. Po pierwsze autorytet można rozumieć jako prestiż pew-

1 D. Simonides, Osobiste dywagacje o autorytecie [w:] B. Gołębiowski
(red.) Autorytety polskie, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Stopka”, Łomża
2002, s. 49.
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nej osoby lub kilku osób, którzy są uznawani, szanowani i cenieni
przez innych. Po drugie autorytet to osoba, która jest ekspertem w
określonej dziedzinie. Według słownika określany jest jako uznanie
u innych, wiedza, wpływ, znaczenie, człowiek mający w opinii ludzi
powagę, wpływ, doświadczenie, czy kompetencje2.

Encyklopedia pedagogiczna definiuje autorytet jako szacunek,
zaufanie oraz poważanie dla nauczyciela będącego ekspertem na-
ukowym, przewodnikiem, doradcą, jak również źródłem wpływu
wychowawczego - postrzeganego jako wzór z którym uczniowie się
identyfikują. Jest to relacja naturalna i dobrowolna3. Według M.
Błędowskiej jest to określony rodzaj zdolności, umiejętności, zwięk-
szające możliwości wpływania na innych tym samym przekazywania
im wiedzy, wartości i postaw4.

Autor S. Kowalski twierdzi natomiast, że autorytet w zawo-
dzie nauczyciela wyznacza całokształt stosunków społecznych na tle
lokalnym i krajowym oraz przez czynniki zarówno sprzyjające bądź
nie jak też rzeczywistą rolę jaką określona osoba pełni w danym
środowisku i otoczeniu5.

Najogólniej autorytetem jest osoba posiadająca powagę mo-
ralną, jest to człowiek poważny ze względu na posiadane przymioty
moralne. To człowiek, który jest wiarygodny, godny zaufania i mają-
cy znaczenie dla innych. Rozróżnia się on pewnymi cechami spośród
innych osób. Wpływa na zachowanie drugiego człowieka, określa
kierunek postępowania, pokazuje jakimi wartościami dana osoba ma
się kierować. Autorytet jest pewną relacją jaka zaistniała między
osobami, tak więc jedna z nich jest jego podmiotem. Przedmiotem
zaś jest określona osoba dla której dany podmiot jest autorytetem.
Wzorem można być dla kogoś, a także uznać osobę w pełni zasługu-

2 J. Zimny, Współczesny model autorytetu nauczyciela, Wyd. Katolicki
Uniwersytet w Rużomberku, Rużomberok 2006, s. 77-78.

3 Autorytet nauczyciela [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna
XXI wieku, t. I, A- F, Warszawa 2005,s. 254.

4 M. Kocór, Autorytet współczesnego nauczyciela – oczekiwania a rze-
czywistość [w:] K. Denek, A. Kamińska i in. (red.), Edukacja jutra: Uczeń i
nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra, Wyd. Oficyna Wydawni-
cza ,,Humanitas” Sosnowiec 2012, s. 25.

5 Ibidem.
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jącą według nas na miano autorytetu. To czy dana osoba zasłuży na
takie miano zależy od uznania, jakim cieszy się ona u kogoś innego6.

Każda dyscyplina nauki, taka jak: filozofia, pedagogika, socjo-
logia, czy psychologia inaczej definiuje to pojęcie. Zwracają uwagę
na inne elementy, w literaturze można spotkać się z różnymi rodza-
jami autorytetu. Są nimi:

Rys. 1. Typy autorytetu

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Olearczyk, Autorytet
Nauczyciela, „Wychowawca” 2012, nr 10, s. 11.

Autorytet formalny zwany także zewnętrznym jest związany z
pełnioną funkcją lub stanowiskiem. Autorytet ten ma związek z
pewnym rodzajem przywództwa. Wynika z powierzenia w większym
stopniu pewnej funkcji np. dyrektora niż cech osobowościowych
danej osoby. Taka osoba najczęściej charakteryzuje się żądzą wła-
dzy, wymusza pewne zachowanie. Takie podporządkowanie jest
spowodowane obawą i strachem oraz nie jest ono dobrowolne. Ma
charakter pewnego przymusu7.

Kolejny realny i prawdziwy jest zgodny z zasadami i z reali-
zowanymi wartościami jakie dana osoba uznaje w swoim życiu oraz
powstaje z zachowań, postaw, wiedzy oraz z cech osobowościowych
człowieka. Pozorny natomiast jest fałszywy, związany tylko z upa-
trywaniem korzyści. Najczęściej z takim rodzajem można spotkać się
w mediach.

Autorytet naukowy to osoba uznana za wybitne walory w okre-
ślonej dziedzinie za posiadaną wiedzę, umiejętności jak i o dużej godno-
ści i uczciwości w postępowaniu. Merytoryczny także wynika z wiedzy
i umiejętności oraz z walorów moralnych. Następny typ pedagogiczny

6 M. Mróz, Autorytet w wychowaniu, „Wychowawca” 2016, nr 7/8, s. 16-17.
7 J. Zimny, Współczesny…, op. cit., s. 86.
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jest związany z umiejętnościami wychowawczymi. Jest związany on z
moralnym i intelektualnym. Osoba ma wiedzę w danej dziedzinie, cha-
rakteryzuje się dużą skutecznością działania, umie rozwiązać problemy i
kształtuje pewne normy i zasady postępowania. Ma on znaczenie przede
wszystkim w zawodzie nauczyciela8.

Wymienione wyżej rodzaje autorytetu wzajemnie się uzupeł-
niają. Są to niektóre z nich. W przypadku nauczyciela literatura
przedmiotu wyróżnia pięć podstawowych typów autorytetu nauczy-
ciela. Wśród nich znajdują się:

• wyzwalający - jest to taki nauczyciel, który wpływa na za-
chowanie uczniów w sposób pozytywny. Mobilizuje swoich uczniów
do działania, rozwija zainteresowania, wyzwala twórczą energię,
buduje chęć do działania, osiągnięcia sukcesu oraz wzmacnia samo-
dzielność i odpowiedzialność wśród swoich wychowanków;

• ujarzmiający - jest przeciwieństwem poprzedniego – ma wpływ
negatywny. Nauczyciel stosuje kary, stosuje pewien rodzaj przymusu
będący celem podporządkowania sobie uczniów. Takie zachowanie
nauczyciela tłumi samodzielność i niechęć do działania. Uczniowie
odczuwają strach i obawę, a także rodzi się bunt i rezygnacja;

• intelektualny - nauczyciel posiada wiedzę z danej dyscypliny
oraz jest inteligentny i wykształcony. Umie przekazać swoim
uczniom swoją wiedzę, potrafi ich zaciekawić i nie boi się trudnych
pytań. Są w pełni zaangażowania i budzą podziw i zaufanie;

• moralny inaczej osobowy - działa zgodnie z regułami moral-
nymi i ważnymi wartościami w życiu każdego człowieka. Ważnym
elementem są tu cechy charakteru, a więc cechy osobowościowe
określonej osoby. Człowiek ten jest godny naśladowania;

• nieformalny – dzięki swoim cechom charakteru, umiejętno-
ści jest ceniony i darzony sympatią, czy prestiżem i życzliwością.
Uczniowie podporządkowują się w sposób dobrowolny jest przez
lubiany9.

8 T. Olearczyk, Autorytet…, op. cit., s. 11.
9 M. Kazimierowicz, Nauczyciel autorytetem?, „Nowa Szkoła” 2014, nr

5, s. 35.
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2. O nauczycielu słów kilka
Ważną rolę w życiu dziecka w wychowaniu odgrywają na-

uczyciele - wychowawcy. Po rodzicach to oni powinni być autoryte-
tem w wychowaniu dziecka. Wychowanie jest procesem długotrwa-
łym ciągiem zmian, który zachodzi w rozwoju człowieka. Wycho-
wanie jest zatem pewnym oddziaływaniem na kogoś w różnych sy-
tuacjach życiowych w celu dokonywania zmian w osobowości oraz
kształtowaniu systemu wartości i norm. Dla właściwego procesu
edukacji, autorytet pedagogiczny jest potrzebny.

Autorytetem nauczyciel nie może być choćby z racji zawodu,
to czy dany nauczyciel stanie się dla swoich uczniów wzorem to
zależy od samego ucznia. Autorytet to nie dar, lecz trudne zadanie,
które wymaga poświęcenia i wysiłku. Jeśli uczeń w relacjach z na-
uczycielem dostrzeże, iż wskazówki, wygląd, doświadczenia danego
nauczyciela są dla niego ważne może stać się on człowiekiem god-
nym do naśladowania.

Autorytet nauczyciela w wychowaniu ma dobry wpływ na
uczniów poprzez pobudzanie inicjatywy, kształci samodzielność,
zachęca do samokształcenia, jak również zapewnia zadowolenie.
Nauczyciel powinien wskazywać uczniowi drogę. W wychowaniu
nauczyciel może sprawić, iż uczniowie będą łatwiej uczyć się przy-
swajać podstawy, wzorce i zdobywać wiedzę. Taki proces może
pomóc rodzicom w trudach codziennego wychowania10.

Rodzina oraz szkoła odgrywa istotną rolę w życiu dziecka,
kształtują normy i wartości a więc jego osobowość. Rodzice i na-
uczyciele powinni ze sobą współpracować. To na nich przede
wszystkim spoczywa wychowanie w duchu wartości, zwłaszcza w
dzisiejszym świecie pełnym przemocy, agresji i faszyzmu. Wycho-
wanie to nie łatwa droga – jest trudna rola dla nauczycieli i rodzi-
ców. Nauczyciel poprzez swoje zachowanie uczy ucznia rozróżnia-
nia co jest dobre, a co złe. Powinien wpoić takie wartości jak: szacu-
nek, miłość, tolerancję, spokój, uczciwość i odpowiedzialność, aby w

10 M. Mróz, Autorytet...,op. cit., s. 16-18.
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przyszłości stał się człowiekiem wiarygodnym, pełnym szacunku w
stosunku do innych ludzi11.

Nauczyciele muszą być świadomi, iż ze względu na odpowie-
dzialną rolę jaką pełnią, oczekuje się od nich bycia autorytetem dla
swoich wychowanków. Powinni doskonalić się zawodowo, osobo-
wościowo i duchowo, by stać się godnym do naśladowania wzorem i
nie zawieść oczekiwań rodziców w procesie wychowania oraz służyć
wzorem również dla nich12.

Proces wychowania jest nierozłącznie związany z wpływem
określonych osób na zachowania wychowanków. Nie ma więc wy-
chowania bez odpowiednich wartości i bez autorytetów. W rzeczy-
wistości wychowawca jak i uczeń wzajemnie na siebie wpływają i
wychowują. Relacje są ważnym elementem w wychowaniu. Dla
nauczyciela, który chce być wzorem dla ucznia to konieczność stwo-
rzenia, budowania swojego autorytetu w relacjach nauczyciel –
uczeń. Pozytywne relacje powodują zmianę nastawienia do szkoły i
budzą wśród uczniów chęć aktywnego działania i rozwoju. Budowa-
nie pozytywnych relacji daje więc pozytywne rezultaty w wychowa-
niu dzieci. Brak prawidłowych relacji osobowych natomiast powodu-
je, iż uczniowie czują nacisk, przymus i ograniczenia ze strony na-
uczycieli. Dlatego dla dobra szkoły i wychowanków wychowawcy
powinni zadbać o jakość relacji interpersonalnych wśród uczniów13.

3. Budowa autorytetu nauczyciela
Na miano autorytetu trzeba zapracować. Jego tworzenie jest

bardzo długim i złożonym procesem. Człowiek musi na nie zapra-
cować całym swoim życiem. Potrzeby jest czas i solidne fundamen-
ty. Jest on związany z zasadami zachowania, etyczno-moralnymi, z
odwagą, wiedzą i godnością. Budowanie autorytetu to nieustająca
praca nauczyciela nie tylko z uczniami, ale również nad samym sobą.

11 J. A. Gutka, Chaos aksjologiczny wyzwaniem dla wychowawcy XXI
wieku [w:] E. Kopeć, R. Matusiak i in. (red.), Nauczyciel, wychowawca,
pedagog w dobie nowoczesności, Rzeszów 2015, s. 27-30.

12 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wycho-
waniu osobowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 188.

13 I. Dudzik–Garstka, Autorytet nauczyciela – potrzeba czy konieczność,
,,Hejnał Oświatowy” 2016, nr 8-9/155, s. 9-11.
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Dobry nauczyciel współpracuje z rodzicami, spędza wiele czasu z
uczniami i dba o wzajemne relacje budując zasady, piękne wartości,
które zaowocują w przyszłości14. Kluczową rolę odgrywa dobra ko-
munikacja. Duże znaczenie mają także cechy charakteru, osobowości
jak i talent określonej osoby, która potrafi wzbudzić zapał do nauki i
zainteresować omawianym zagadnieniem.

Na kształtowanie się wzoru nauczyciela ma wpływ wiele
czynników. Często nauczyciel na początku musi zmienić dotychcza-
sowe negatywne nastawienie do systemu oświaty, szkoły, czy też do
określonego przedmiotu. Uczniów zniechęconych trudniej jest prze-
konać do siebie. Nauczyciel musi jasno przekazać swoim uczniom
autentyczne zasady i reguły. Nauczyciel również musi przestrzegać
swoich reguł. Powinien być szczery i uczciwy, bo to autentyzm
przekonań oraz postaw rodzi w wielu uczniach szacunek. Wycho-
wawca powinien umieć przyznać się do błędu, ukrywając go może
tylko stracić swój autorytet. Będąc wzorem należy słuchać poglądów
bez zbędnych uwag i raniących komentarzy, a także okazywać sza-
cunek swoim uczniom15.

Kompetencje, wiedza i pasja to elementy, które ułatwiają zdo-
bycie autorytetu. Ważne jest, aby umieć przekazać swoją wiedzę i
pasję. Należy podzielić się z uczniami, powinni się oni dowiedzieć
dlaczego dany nauczyciel akurat taką dziedziną się interesuje. W
rezultacie uczniowie są bardziej zainteresowani i zaangażowani.
Uczniowie cenią także zainteresowania, które są spoza określonej
dziedziny naukowej, takie jak: sportowe, artystyczne, czy techniczne
poszerzają one możliwość nawiązania lepszego kontaktu.

Kolejnym czynnikiem cenionym przez uczniów jest sprawie-
dliwość. Ma on decydujący wpływ na relacje i ocenę współpracy z
daną osobą. Równomierne traktowanie jest ważnym aspektem na-
uczyciela. Zmieniający kryteria oceniania, faworyzujący jednych nie
daje poczucia bezpieczeństwa uczniom w procesie nauczania, co w

14 T. Olearczyk, Autorytet…, op. cit., s. 12.
15 Ibidem.
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efekcie prowadzi do braku akceptacji i motywacji wśród pokrzyw-
dzonych uczniów16.

Przedstawione uwarunkowania, cechy osobowe nie są jedy-
nymi, ale tymi ważniejszymi i podkreślającymi takie wymiary jak:

• globalna wizja pedagogiczna wychowania i kształcenia;
• ranga zawodu nauczyciela w środowisku lokalnym oraz w

społeczeństwie;
• właściwości, zwłaszcza cechy określonego nauczyciela.
Pierwsze z nich są to uwarunkowania zewnętrzne, które są nie

zależne od danego nauczyciela. Drugie z wymienionych są częścio-
wo od niego zależne oraz trzecia grupa to uwarunkowania we-
wnętrzne, w największym stopniu w stosunku do pozostałych zależ-
ne od wychowawcy17. Więcej informacji na temat powyższych wy-
miarów pisze w swojej publikacji autorka I. Jazukiewicz w sposób
przejrzysty, dlatego wspomniano o nich krótko18.

4. Oblicza kryzysu
W dzisiejszych czasach coraz częściej można usłyszeć o

upadku autorytetów. Zdaniem wielu ludzi bardzo trudno jest znaleźć
w społeczeństwie osoby obdarzające szacunkiem innych, które mają
poczucie swoich wartości, ale nie ranią przy tym godności innych,
postępujące zgodnie z wartościami etycznymi oraz moralnymi, na
której można polegać w każdej sytuacji, a więc osób godnych do
naśladowania.

Zamieszanie, zmiana definiowania i wartości autorytetu, inny
stosunek młodzieży do autorytetu niż kiedyś, wolność słowa, infor-
macje sprzeczne od mediów to tylko niektóre zjawiska, które przy-
czyniają się do kryzysu. Zarówno rodzice jak i nauczyciele chcą dla
dziecka jak najlepiej. Pierwszy dzień w szkole jest dla nich bardzo

16 D. Zawadzka, Autorytet nauczyciela – jak zdobyć I utrzymać?,
http://www.wszpwn.com.pl/pl/salon-metodyczny/autorytet-nauczyciela-jak-
go-zdobyc-i-utrzymac.html [dostęp: 10.02.2018].

17 I. Jazukiewicz, Czynniki kształtujące autorytet nauczyciela, [w:] E.
Różycka (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, A – F, War-
szawa 2003, s. 260.

18 Zob. szer. ibidem, s. 258-260.

http://www.wszpwn.com.pl/pl/salon-metodyczny/autorytet-nauczyciela-jak-
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ważnym wydarzeniem. Dlaczego więc nauczycielowi coraz trudniej
jest się stać dla swoich uczniów autorytetem? Jakie są tego przyczy-
ny? Jest wiele czynników, które utrudniają kształtowanie się autory-
tetu nauczyciela i powodują jego upadek.

Do najważniejszych można zaliczyć wizerunek tego zawodu
kreowany przez dzisiejsze media. Przekazują one informacje o po-
pełnionych błędach, o złych wydarzeniach mających miejsce w szko-
le, a rzadziej o dobrych nauczycielach, którzy przyczynili się do
rozwoju, wielkich osiągnięć swoich uczniów. W prasie przedstawia-
ne są zarobki, przywileje, wysokość podwyżek dla nauczycieli, za-
pominając o ich dodatkowej pracy poprzez indywidualne zajęcia,
koła zainteresowań, przygotowanie materiałów na lekcje, czy roz-
wiązywanie problemów podopiecznych. Rodzice także często w
rozmowach ze swoimi dziećmi mówią o wychowawcach krytycznie i
obraźliwie poprzez swoje opinie. Ich postawa jest roszczeniowa i
pełna agresji. Powyższe działania przyczyniają się do tworzenia ne-
gatywnych stereotypów o edukacji, szkole oraz o nauczycielach.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest brak doświadczenia. Oso-
ba przygotowująca się do zawodu na studiach uczy się umiejętności,
a brakuje odpowiedniej wiedzy, która pozwoliłaby na prawidłowy
sposób ich wykorzystania w przyszłości. W rezultacie popełnianych
jest wiele błędów wychowawczych. Pedagogami często stają się
ludzi z przypadku, którym brak kompetencji, zaangażowania, wiedzy
merytorycznej, gdyż nie ma odpowiedniej selekcji kandydatów do
tego zawodu. Nie potrafią radzić sobie z presją jaką wywierają ro-
dzice, dlatego często ukrywają problemy wychowawcze bojąc się
krytyki. Obawiając się utraty pracy, są nieufni wobec rodziców i
uczniów, reagują w nie właściwy sposób w obliczu problemów i
złego zachowania uczniów. Takie sytuacje nie sprzyjają tworzeniu
pozytywnego grona nauczycielskiego, dla których uczniowie, ich
wychowanie, dobro jest najważniejsze19.

W szkole na obniżanie się prestiżu mają wpływ nauczyciele,
którzy wykorzystują swoją władzę nad uczniem. To osoby pełne
pychy, posiadające wygórowane wyobrażenie o własnym autorytecie

19 A. Paszkiewicz, Kryzys autorytetu nauczyciela, ,,Problemy Opiekuń-
czo – Wychowawcze” 2012, nr 5, s. 29-30.
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i koncentrujące się tylko na sobie. Brak szacunku sprawia, że
uczniowie szybko odwzajemniają się tym samym. Zarówno pedago-
dzy uważający się za nieomylnych ze względu na posiadaną wiedzę
oraz wykształcenie tracą swój autorytet.

Niesprawiedliwość, nielojalność, brak poszanowania poglą-
dów skreślają określoną osobę jako wzór. Nierówne traktowanie,
niesprawiedliwe ocenianie, jak też nie trzymanie się głoszonych
przez siebie poglądów i zasad, a wyśmiewanie się oraz krytykowanie
innych o odmiennych zdaniach prowadzą do tego, iż taki wycho-
wawca nie ma szans na zdobycie szacunku wśród uczniów.

Istotnym również elementem jest lęk niektórych pedagogów
przed osobami o wyższych kompetencjach i umiejętnościach. Nie-
pewność co do przyszłości nauczyciela powoduje rywalizację mię-
dzy nimi. Pojawia się chęć usunięcia osób, które mogłyby zagrozić
utratą pracy, czy zajmowanej pozycji. Awans, bycie przywódcą nad
innymi stają się kwestiami ważniejszymi od ucznia. Zanika więc
możliwość współpracy o właściwe wychowanie.

Kolejnym negatywnym zjawiskiem jest zrzucanie odpowie-
dzialności na innych. Nauczyciel jest odpowiedzialny za osoby mu
powierzone. Rodzice często stawiają wymogi, którym określony
pedagog nie jest w stanie sprostać. Wychowawcy więc sami czują się
niekiedy bezradni wobec nowych problemów jakie stwarzają
uczniowie. Brak zaangażowania w rozwiązywanie problemów, brak
atmosfery bezpieczeństwa, rozmów, wysłuchiwania i doradzania
uczniom przedstawia nauczycieli i rodziców w złym świetle.

Stronniczość jest częstym błędem popełnianym przez wycho-
wawców. Każdy uczeń powinien być oceniany według takich sa-
mych zasad. Powinno się wymagać od każdego indywidualnie w
zależności od jego możliwości20.

Zmiana systemu edukacji, podstawy programowej pod presją
polityków, ideologii, czy nie ład społeczny w postaci rosnącej liczby
zjawisk patologicznych także nie sprzyja kształtowaniu się wzorców
osobowych21. Problemem jest również biurokracja, niejasność decy-

20 M. Podzielska, Nauczyciel – lider: Jak budować autorytet?, WSiP,
Warszawa 2009, s. 12-13.

21 Ibidem.
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zji, przepisów dotyczących obowiązków oraz zadań ciążących na
szkole i nauczycielach, koniunkturalizm, jak i przedmiotowe trakto-
wanie ucznia22. Wyżej wymienione przyczyny nie kończą ich listy,
gdyż jest ich bardzo wiele. Przedstawione zostały te, które mają naj-
większy wpływ na występujący kryzys autorytetu nauczyciela.

Podsumowanie
Każdy człowiek bez względu na wiek, pozycję społeczną lub

swój zawód potrzebuje autorytetu, a więc wzorca, przykładu, drogo-
wskazu w swoim życiu. Jednym z nich może być nauczyciel. Pełni w
społeczeństwie jedną z najszlachetniejszych ról w wychowaniu,
przygotowuje swoich wychowanków do życia w społeczeństwie w
duchu wartości. Niestety dzisiaj zapomina się o nim i jego znaczeniu.
Budowanie autorytetu jest procesem długim i trudnym do zdobycia,
ale bardzo szybko i łatwo go stracić. Nauczycielowi autorytet nie jest
przypisany z racji zawodu, musi na niego zapracować.

Zmiany w edukacji, w życiu społecznym, zmiana wartości,
problemy cywilizacyjne i kulturowe, zjawiska patologiczne nie
sprzyjają kształtowaniu się wzorca osobowego, a wręcz powodują
upadek autorytetów. Nie są to jednak jedyne czynniki, często błędy
popełniają również sami nauczyciele. Stąd tak ważne jest zwrócenie
uwagi na jakość relacji nauczyciel oraz ucznia, a także pokazywanie
jak ważną rolę pełni nauczyciel.

W świecie pełnego zagrożeń istnieje jeszcze większa potrzeba
autorytetów niż dotychczas. Dlatego nadal należy przypominać o ich
znaczeniu dla człowieka, by w przyszłości młodzież mogła wycho-
wywać się w oparciu o najważniejsze wartości w życiu, takie jak:
miłość, szacunek, godność, dobroć, czy też sprawiedliwości.

Streszczenie:
W dzisiejszych czasach nie łatwo o autorytet. Znaleźć go

można w pracy, szkole i rodzinie. Człowiek potrzebuje i szuka w
życiu drogowskazu, wzoru, osoby godnej naśladowania. W procesie

22 P. Sporek, Problemy z autorytetem nauczyciela we współczesnej szko-
le – refleksje, praktyka I nie tylko [w:] S.J. Żurek, M. Bajan (red.), Etyka
nauczyciela, Lublin 2011, s. 75.
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wychowania ważną rolę pełnią rodzice i nauczyciele. Zadaniem na-
uczyciela jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie.
Wymaga to odpowiednich umiejętności, wiedzy i cech osobowo-
ściowych. Zawód nauczyciela cieszy się dużym zainteresowaniem.
Dlaczego więc coraz trudniej o autorytet nauczyciela w szkole?
Obecnie mówi się o jego kryzysie. W artykule podjęto próbę odpo-
wiedzi na pytania: Jakie są jego przyczyny? Jak go zbudować? Jakie
błędy są popełniane? Jaki powinien być dobry i wartościowy na-
uczyciel?

Słowa kluczowe: autorytet, nauczyciel, budowanie autorytetu,
typy autorytetu nauczyciela, kryzys

Summary:
The teacher - a forgotten authority
Nowadays is not easy for authority. You can find it at work, at

school and in the family. People need and look for an authority, a
model to follow, a person worthy of imitation. Parents and teachers
play an important role in the upbringing process. The teacher’ s task
is to prepare students for life in society. It requires appropriate skills,
knowledge and personality features. The job of the teacher is very
popular. So why is it getting harder and harder for the teacher’s au-
thority at school? At present we are talking about its crisis. The ar-
ticle attempts to answer the following questions: What are the causes
of the authority crisis? How to build it? What should a good and
valuable teacher be like?

Key words: authority, teacher, creating an authority, types of
teacher’s authority, crisis

Bibliografia
Druki zwarte i monografie:
Gutka A. J, Chaos aksjologiczny wyzwaniem dla wychowawcy XXI wie-

ku [w:] Kopeć. E, Matusiak. R i in. (red.), Nauczyciel, wychowawca, peda-
gog w dobie nowoczesności, Rzeszów 2015.

Kocór M, Autorytet współczesnego nauczyciela – oczekiwania a rzeczy-
wistość [w:] Denek K, Kamińska A i in. (red.), Edukacja jutra: Uczeń i
nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra, Wyd. Oficyna Wydawni-
cza ,,Humanitas”, Sosnowiec 2012.



129

Olbrycht K, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu
osobowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.

Pilch T (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I A-F, Warsza-
wa 2005.

Podzielska M, Nauczyciel – lider: Jak budować autorytet?, WSiP, War-
szawa 2009.

Różycka E (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, A-F,
Warszawa 2003.

Simonides D, Osobiste dywagacje o autorytecie [w:] B. Gołębiowski (red.)
Autorytety polskie, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Stopka”, Łomża 2002.

Sporek P, Problemy z autorytetem nauczyciela we współczesnej szkole –
refleksje, praktyka i nie tylko [w:] Żurek. J. S, Bajan. M (red.), Etyka na-
uczyciela, Lublin 2011.

Zimny J, Współczesny model autorytetu nauczyciela, Wyd. Katolicki
Uniwersytet w Rużomberku, Rużomberok 2006.

Artykuły w czasopismach
Dudzik–Garstka I, Autorytet nauczyciela – potrzeba czy konieczność,

,,Hejnał Oświatowy” 2016, nr 8-9/155.
Kazimierowicz. M, Nauczyciel autorytetem?, ,,Nowa Szkoła” 2014, nr 5.
Olearczyk T, Autorytet Nauczyciela, ,,Wychowawca” 2012, nr 10.
Paszkiewicz A, Kryzys autorytetu nauczyciela, ,,Problemy Opiekuńczo –

Wychowawcze” 2012, nr 5.
Mróz M, Autorytet w wychowaniu, „Wychowawca” 2016, nr 7/8.
Netografia:
Zawadzka D, Autorytet nauczyciela – jak zdobyć i utrzymać?,

http://www.wszpwn.com.pl/pl/salon-metodyczny/autorytet-nauczyciela-jak-
go-zdobyc-i utrzymac.html

http://www.wszpwn.com.pl/pl/salon-metodyczny/autorytet-nauczyciela-jak-


130

Mateusz Lisak

Konflikt autorytetu i wiarygodności źródeł starożytnych
na przykładzie Periplusu Maris Erythreai i Historii Naturalnej

Pliniusza.

Jednym z podstawowych problemów, przed jakimi stoi każdy
historyk, jest ocenić, na ile wiarygodne jest źródło, z którego korzy-
sta. Każdy badacz przeszłości sam ocenia, których podaniom wie-
rzyć, a którym nie. Swojej oceny dokonuje w sposób subiektywny,
kierując się jednak często obiektywnymi przesłankami, które pozwo-
liłby mu uzasadnić swój wybór. Im opisywana epoka jest młodsza,
tym więcej źródeł, w przypadku zaś badaczy PRL-u spotykamy się
również z barierą komunistycznej nowomowy i wszechobecnej pro-
pagandy.

Nie inaczej jest w starożytności. Prawie każdy starożytny pi-
sarz swoje dzieło dedykował temu lub innemu cesarzowi albo też
skrycie sprzyjał któremuś ze stronnictw politycznych. Zwykle bo-
wiem ci, którzy pisali, byli ludźmi bogatymi i uwikłanymi w sprawy
polityczne kraju. Z perspektywy historii gospodarczej dostęp do
najistotniejszych informacji mieli przyjaciele cesarzy i osoby korzy-
stające zarchiwów czy oficjalnej administracji Imperium. Takie oso-
by zwykle sprzyjały władzy, były w nią zaangażowane, a zatem ob-
raz, który przedstawiali, w ten czy inny sposób włączał się w propa-
gandę Cesarstwa. Z drugiej strony ich przeciwnicy, których uważali-
byśmy za bardziej obiektywnych, z oczywistych przyczyn mieli do-
stęp do mniejszej liczby informacji, a zatem nawet jeśli przez swój
krytycyzm uważalibyśmy ich za bardziej rzetelnych, to część fakto-
graficzna ich wypowiedzi będzie z kolei miała mniejszą wartość. Na
domiar złego – historia starożytna dysponuje bardzo ograniczoną
liczbą źródeł, dzięki którym jesteśmy w stanie rekonstruować prze-
szłość. Dysponujemy tylko tym, co przetrwało do naszych czasów, a
zatem księgami małowartościowymi, których jednak nikt nie spalił,
bo nie były groźne, nie przetrwały zaś często te, który pozwoliłyby
nam odkryć prawdę.
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Biografia osoby, jak równie to, co może wiedzieć, a co było
poza zasięgiem jej możliwości, ma ogromne znaczenie na ocenę
wiarygodności dzieła. Historia pisarza bowiem wskazuje jakie in-
formacje traktuje on za oczywiste, a jakie nie. Podobnież czy czerpał
z innych źródeł, czy analizowany tekst jest jego własnym dziełem. W
przypadku Historii Naturalnej Pliniusza (ur. 23/24 r. zm. 79 r. po
Chr.) mamy do czynienia pracą encyklopedyczną, naturalistyczną,
kwalifikującą się do nurtu filozofii przyrody. Rzymianin dokonywał
badań w terenie, badając omawiane przez siebie zjawiska, ale rów-
nież poprzez pośrednictwo innych źródeł.

Pliniusz w młodości wstąpił do armii około 23 roku życia,
gdzie udało mu się zyskać kilka awansów1. Zaczynał jako dowódca
kohorty (praefectus cohortis) o randze porównywalnej dzisiaj do
młodszego oficera2. Brał udział w kampaniach mających miejsce
głównie w północnej części Imperium. Zdobyta wiedza bez wątpie-
nia nauczyła go lepszego zrozumienia wpływów, jakie determinują
uwarunkowania geograficzne, zaś walki z barbarzyńcami być może
zainspirowały go do opisania różnych ludów. Jednocześnie walka z
nimi nauczyła przyszłego encyklopedystę szacunku do swoich prze-
ciwników. Następnie wiedza ta została pogłębiona dzięki zarządza-
niu co najmniej czterema prowincjami przez wiele lat3.

Jako że był przyjacielem cesarza Wespazjana, Pliniusz mógł
łatwo uzyskać dostęp do oficjalnych danych, które potrzebne mu
były podczas opisywania pracy. Widzimy to w wielu fragmentach
jego pracy, m.in. kiedy stwierdza, że luksusy kupowane z Arabii,
Indii i Chin dla kobiet kosztują Imperium nie mniej niż sto milionów
sestercji rocznie4. Do dzisiaj trudno jest jednoznacznie odpowie-
dzieć, co dokładnie oznacza to stwierdzenie, jednak najprawdopo-
dobniej mowa jest w tym miejscu o wartości bilonu odpływającego
na wschód każdego roku. Ten sam fragment pokazuje jednak, jak
encyklopedysta znakomicie wpisywał się w propagandę ówczesnej

1 Beagon 2005, s.. 3.
2 Syme 1969, s. 207.
3 Griffin 1992, s. 439.
4 „Minimaque computatione miliens centena milia sestertium annis omnibus

India et Seres et paeninsula [Arabia Felix – przyp. autora] illa imperio nostro
adimunt: tanti nobis deliciae et feminae constant", Plin. HN 12.41.
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władzy, w którą najprawdopodobniej sam wierzył – obwinia bowiem
rzymskie kobiety za to niekorzystne ekonomicznie zjawisko. W po-
dobnym tonie wypowiada się na temat luksusu w innych miejscach,
m.in. mówiąc o pieprzu5, jedwabiu6 czy perłach7.

Pliniusz nawołuje do powrotu do starych rzymskich tradycji i
surowości obyczajów. Gani luksus i próżność, zachęcający do daw-
nego patriotyzmu. Przyczyny uprawiania takiej propagandy są oczy-
wiste, jednak możliwe, że przytoczony powyżej fragment dotyczący
odpływu bulionu z kraju uświadomił Pliniuszowi o realnych, eko-
nomicznych konsekwencjach kupowania wschodnich towarów. Z
jednej strony mamy zatem powody twierdzić, że wiedza Pliniusza
była wystarczająco dobra a jego zainteresowanie i możliwości po-
zwalały mu dotrzeć do odpowiednich cesarskich danych, by stwier-
dzić fakt odpływu kruszcu. Z drugiej strony jego krytyczny stosunek
do orientalnych luksusów każe nam podejść z niedowierzaniem do
stwierdzenia, iż wartość ta wynosiła co najmniej 100 milionów se-
stercji. Pliniusz bowiem potrzebował odpowiedniego argumentu, by
przekonać swoich odbiorców o konieczności naprawy konających
już obyczajów. O retorycznym aspekcie tego zjawiska świadcz rów-
nież fakt, że Pliniusz wycenia odpływ kruszców na tak olbrzymią
liczbę sestercji. Moneta, której używa do dokonania wyceny, wyko-
nana była z mosiądzu i warta była jedną czwartą srebrnego denara,
które to właśnie wykorzystywano do handlu ze Wschodem. Sto mi-
lionów brzmi jednak lepiej niż 25.

Pliniusz zatem był człowiekiem o wszechstronnym wykształ-
ceniu i z dostępem do ogromnej ilości państwowych informacji, jak
również niemartwiącym się o potrzeby życia codziennego. Nie
umniejszało to jego własnej błyskotliwości i umiejętności myślenia8.
Pisał z pasji, dla pamięci i Rzymu. Przemierzył wiele prowincji, znał
liczne barbarzyńskie ludy, administrował prowincjami. Wydawałoby
się zatem, że jest źródłem nader wiarygodnym i kompetentnym w

5 Plin. HN 12.14.
6 Plin. HN 6.20, 11.26-27.
7 Plin. HN 9.56.
8 Wskazuje na to między innym jego wywów o kulistości globu, m.in.:

Plin. HN 2.2.
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omawianych przez siebie tematach. Autor ten jednak w niektórych
miejscach przytacza wypowiedzi innych autorów i ze względu na ich
autorytet i brak swojej wiedzy, nie dokonuje weryfikacji przepisy-
wanych stwierdzeń. Możemy zatem w Historii Naturalnej znaleźć
opowieść o tym, że smocza krew powstawała, kiedy smok przygnie-
ciony został przez ciało słonia i dostała się w to miejsce krew innego
zwierzęcia9. W jednym z rozdziałów podaje nawet dokładny opis
walki między słoniem a "smokiem", którzy w jego mniemaniu byli
odwiecznymi wrogami zarówno w Afryce, jak i Indiach10! Warto
zauważyć w tym miejscu, że choć encyklopedysta przytacza tę opo-
wieść, to zwraca uwagę, iż współcześni mu lekarze mylili lek, jakim
była smocza krew z podobnym do niej cynobrem. Minerał ten rów-
nież nazywano smoczą krwią i ze względu na kolor wykorzystywano
jako barwnik. Z chemicznego punktu widzenia jest to jednak siar-
czek rtęci, który, jak zauważa Pliniusz, jest trucizną. Sama zaś sub-
stancja słynęła jako lekarstwo była żywicą pozyskiwaną z rosnących
na Sokotrze drzew Dracaena cinnabari i palm Calamus draco ro-
snących w starożytności prawdopodobnie w Indiach i Azji Połu-
dniowo-Wschodniej11.

Periplus Maris Erythraei jest drugim omawianym źródłem.
Traktat ten ma zupełnie odmienny charakter od Historii Naturalnej
Pliniusza. Jest to przewodnik żeglarski opisujący wybrzeża Morza
Czerwonego, Oceanu Indyjskiego, Zatoki Perskiej i Zatoki Bengal-
skiej. Tekst został napisany w koine, jednak zarówno datowanie
dzieła, jak i jego autorstwo są nam nieznane. Możemy jedynie do-
mniemywać, że traktat powstał między rokiem 50 a 55 po Chrystu-
sie12. Informacje te czerpiemy na podstawie zawartości przewodnika,
który to informuje nas o niektórych wydarzeniach z przeszłości. Po-
daje między innymi imię władcy nabatejskiego Malichusa13, utożsa-
mianego z Malichusem II, rządzącym w latach 40-70 po Chr., a także

9 Plin. HN 33.38; należy zauważyć, że pojęcie smok oznaczało w przypadku
Pliniusza wielkiego gada, prawdopodobnie jaszczurkę lub węża, bez jednak
jednoznacznej identyfikacji gatunkowej, szerzej patrz: Plin. HN 8.13.

10 Plin. HN 8.12.
11 Plin. HN 33.38, 41.
12 McLaughlin 2014; Casson 1989.
13 "Μαλίχαν": Peripl. Mar. Eryth. 19:6.29.
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zdobyciu przez Indo-Saków portu Kaliena, należącego wcześniej do
Królestwa Sātavāhana14.

Już w tym miejscu pojawia się trudność. Stwierdzenie, że Pe-
riplus został napisany w określonym czasie, zakłada, że autor doko-
nał spisania informacji, a nie iż dane te dotyczą omawianego okresu.
Używanie tego skrótu myślowego wydaje się niewinne, jednak ma
znaczenie, różne części pracy bowiem mogą dotyczyć różnych lat, co
z kolei może wpływać na wiarygodność stwierdzeń czy ich chrono-
logię. Autor traktatu opisuje bowiem porty znajdujące się od dzisiej-
szego Suezu na północnych zachodzie, aż do Zanzibaru na południu i
Indochin na wschodzie. Są to zatem olbrzymie obszary, podróż zaś
tylko do Indii i powrót ze względu na wykorzystywanie wiatrów
monsunowych wymaga roku. Następnie konieczne jest naprawienie
statku, przetransportowanie towarów, ponowny zakup innych, trans-
port i dopiero wtedy możliwa była kolejna podróż. Takie opóźnienie
powoduje, że autor traktatu nie miał możliwości dokonać opisu
wszystkich obszarów w tym samym czasie.

Błędnym jest również założenie, że wydarzenia te były spisy-
wane niedługo po tym, jak miały miejsce. Autor mógł swój traktat
pisać zarówno podczas długiej podróży po Oceanie, wyczekując na
odpowiedni wiatr lub też po zaprzestaniu żeglugi. Czas wydarzeń
opisywanych przez Periplus nie jest tożsamy z okresem powstania
dzieła. To z kolei ma znaczenie, ponieważ autor używa sformułowań
„niedługo przed naszymi czasami” oraz „nie tak dawno temu” czy
„aż dotąd”15. Próba określenia daty poszczególnych wydarzeń zależ-
na jest zatem od tego, do czego odnosi się autor traktatu.

Innym problemem dotyczącym kwestii wiarygodności Peri-
plusu Maris Erythraei jest ilość informacji, jaką podaje nam autor
traktatu. Samo bowiem bogactwo danych dostarczanych przez prze-
wodnik stanowi przyczynek do ciekawych wniosków. Pisarz najwię-
cej miejsca w swoim traktacie poświęcił indo-scytyjskiemu portowi
Barygaza. Opisuje go bowiem na przestrzeni kilka akapitów, podczas
gdy większość portów opatrzona tylko jest krótkim komentarzem.
Zdaniem Cassona świadczy to o tym, że port ten był najczęściej od-

14 Peripl. Mar. Eryth. 19:6.29, 52:17.17-21.
15 Peripl. Mar. Eryth. 26:831-3227-31, 57:19.7-10.
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wiedzanym przez Rzymian portem lub też miał on największe zna-
czenie w handlu w regionie16. Stanowi to jednak bezkrytyczne prze-
łożenie informacji zawartych w tekście jako wykładni dla świata
rzeczywistego. Autor traktatu bowiem mógł opisać tylko to, co wi-
dział lub o czym słyszał – jak w przypadku portów znajdujących się
w Zatoce Bengalskiej i Indochinach. Im więcej informacji zawiera w
swoim opisie, tym większa szansa, że handlował tam osobiście, a
informacje, które posiadał, wynikały z jego własnych obserwacji.
Dzieje się to również w odwrotny sposób – im mniej lub bardziej
ogólne są informacje, o których pisze, tym większa szansa, że pływał
tam rzadko lub w ogóle.

Nie wiemy, które informacje starożytny żeglarz czerpał z ob-
serwacji, a które ze słyszenia. Nie jesteśmy przez to w stanie stwier-
dzić, jak bardzo wiarygodne są te informacje ani czasu w jakim po-
wstały, czy znaczenia danych miejsc handlowych. Wyjątkiem jest
Zatoka Bengalska, o której autor wypowiada się jako miejscu zna-
nym ze słyszenia. Innym szczególnym przypadkiem jest port Bary-
gaza, którego bogaty opis świadczyłby o częstym przebywaniu auto-
ra w tym miejscu. Jeżeli zaś osada była częstym punktem jego po-
dróży, to informacje o niej wydają się przez to z pierwszej ręki, jak
również obserwowane przez lata, zatem zweryfikowane, bardziej
krytyczne, dzięki temu zaś – wiarygodne.

Czy jednak nie uzyskalibyśmy podobnego efektu, gdyby autor
spisał jedynie zeznania kupca, który w bogaty sposób opisywał ten
port? Czy w podobny sposób nie mógł pozyskać informacji o innych
osadach, samemu nie angażując się w handel? Innymi słowy, czy
tekst bezosobowy, pozbawiony sformułowań odnoszących się do
samego autora i jego doświadczeń pozwala nam stwierdzić, że prze-
bywał w tym miejscu, a nie jedynie spisał informacje? Ogólnikowy
opis wschodniej części Oceanu Indyjskiego świadczą, że wykorzy-
stywał on wiedzę innych autorów i treść Periplusu nie jest w pełni
jego autorstwa.

W przeciwieństwie do dzieła Pliniusza starożytny przewodnik
przeznaczony był do celów w pełni praktycznych – stanowił on opis
wybrzeży Oceanu Indyjskiego i zawierał informacje o ofercie han-

16 Casson 1989, s. 200.
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dlowej poszczególnych portów. Jego tekst nie miał celów propagan-
dowych ani nie służył rozrywce. Z tego powodu nie zawiera chwy-
tów retorycznych, a liczba informacji zbędnych z perspektywy han-
dlu jest ograniczona – mogłaby bowiem zniekształcić obraz lub
uczynić go niejednoznacznym, niezrozumiałym, a przez to – zmniej-
szyć jego wartość jako przewodnika. Stąd jego znakomitą część sta-
nowi opis odległości między punktami i opis wybrzeża. Inną dużą
część poświęca wymienieniu towarów produkowanych w poszcze-
gólnych miejscach, które można tam sprzedać, a jakie kupić w da-
nym porcie. Rzeczy te zaś spisywał takimi, jakimi je widział i jak je
czuł. Jest to tym istotniejsze, im więcej w ofercie handlowej jest
wymienionych towarów opatrzonych słowami określającymi ilość
przedmiotów – mało, dużo, niewiele. W przeciwieństwie do Pliniu-
sza autor przewodnika nie miał powodu, by dokonywać zniekształ-
ceń, zaokrągleń czy wykorzystywać chwyty retoryczne w swojej
narracji. Z drugiej strony – opisywał tylko to, co było interesujące
dla handlu lub nawigacji i nie wnikał w zwykle szczegóły, naturę czy
przyczynę opisywanych zjawisk, ponieważ nie miało to sensu. Nie
mniej, tekst zawiera wiele ciekawostek o mało-praktycznej funkcji,
choć znajdujących najczęściej odzwierciedlenie w rzeczywistości17.

Trudnością w ocenie wiarygodności Periplusu jest fakt, że tak
naprawdę nic nie wiemy na temat autora Periplusu18. Przyjęte zosta-
ło, że był Grekiem pochodzącym z Berenike lub Myos Hormos, jako
że posługiwał się koine i swój opis zaczyna właśnie od tego portu.
Prostą greką jednak mogło posługiwać się wielu ludzi, nie tylko
Greków, rozpoczęcie zaś opis od portów czerwonomorskich można
wyjaśnić ich pozycją na północy akwenu i znaczeniem jego ośrod-
kami handlu. Były to również przystanie, z których wypływały zwy-
czajowo statki kierujące się na wschód już pół wieku wcześniej19.
Jeżeli zaś autor chciał przekazać przyszłym mieszkańcom Imperium
wiedzę jak żeglować i czym handlować po Oceanie Indyjskim, natu-
ralnym wyborem jest rozpocząć swój opis od portów leżących w

17 M.in. opis statków spotykanych w Zatoce Bengalskiej: Peripl. Mar.
Eryth. 60:20.4-13.

18 Casson 1989, Young 2001; McLaughlin 2014.
19 Strab. Geog. 2.5.12.
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granicach Cesarstwa, nie zaś innym dowolnie wybranym przez siebie
miejscu.

Poza brakiem pewności o pochodzeniu pisarza nie wiemy, kim
tak naprawdę był. Opisywane przez niego informacje zawierają się
zarówno w sferze zainteresowań kupców, jak i nawigatorów, którzy
najczęściej byli różnymi osobami. W tekście zaś zawarte są wska-
zówki potrzebne do prowadzenia okrętu i wymagające wiedzy do ich
stwierdzenia czy wykorzystania. Jeżeli zatem to, na co zwrócono
uwagę w tekście, jest wynikiem doświadczeń autora traktatu, to
można wnosić, że znał się on na nawigowaniu statkiem i umieścił w
nim informacje potrzebne do sprawnej żeglugi i unikania zagrożeń.
Możemy to zaobserwować między innymi we fragmencie opisują-
cym trudności z żeglugą do portu Barygaza i opisem wpływów, jak
również tego, jakie stanowią zagrożenie dla statku i jaki jest mecha-
nizm ich działania20. Można stwierdzić, że szczegółowość tego opisu
i jego rzetelność świadczą o autorskim opisie tych trudności lub też,
że pisarz miał przynajmniej ogólną wiedzę o trudnościach w nawiga-
cji i potrafił je opisać w dokładny sposób. Gdyby spisywał jedynie
relacje osoby trzeciej, to bardzo prawdopodobne, że przez brak zro-
zumienia materii, na której pracuje, spowodowałby złe zinterpreto-
wanie niektórych zjawisk, nie zamieściłby ich lub spisał w formie
zniekształconej.

Opisując kolejne porty spotykane na poszczególnych szlakach,
autor traktatu zatrzymuje narrację nad niektórymi, a nad innymi nie.
Stanowią one dla niego prawdopodobnie punkty odniesienia lub samo
istnienie ich jest – z perspektywy autora – informacją samą w sobie,
jako na przykład punktu, w którym można odnowić zapasy prowiantu
czy wody21. W niektórych miejscach jednak zatrzymuje się i udziela
większej liczby informacji – wtedy zwykle opisana jest krótko sytuacja
polityczna okolicy, miejscowy władca lub miejsca produkcji. Przede
wszystkim jednak autor dokonuje spisu towarów sprzedawanych i ku-
powanych w tym miejscu przez lokalnych kupców i informuje o rela-
cjach handlowych miasta z innymi osadami. Wskazywałoby to z kolei
na wiedzę i zainteresowanie z zakresu handlu ze strony autora. To jed-

20 Peripl. Mar. Eryth. 40:13.13-46:16.2.
21 Np. osada Okelis w Arabii Felix: Peripl. Mar. Eryth. 25:8.18.20.
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nak kazałoby nam uznać, że piszący przewodnik miał szeroką wiedzę o
tak olbrzymim obszarze i był jednocześnie kupcem oraz dysponował
własnym statkiem, jego wyjątkowe zaś dzieło przetrwało jako jedyne
tego typu do naszych czasów. Bez wątpienia byłby to niezwykły zbieg
okoliczności, choć nie niemożliwy i posiadamy przesłanki świadczące o
tym, że tak właśnie było22.

Zarówno Periplus jak i Historia Nautralna są bez wątpienia
dziełami wyjątkowymi. Stanowią również podstawę dla badań nad
rzymskim handlem na Oceanie Indyjskim, a także dostarczają nam
informacji o chronologii tych obszarów, o którą to źródła indyjskie
niekoniecznie dbały. Próba jednak wykorzystania tych starożytnych
źródeł napotyka wiele problemów. Biografia autora pozwala nam zro-
zumieć czy opisywane przez niego fakty są dla niego zrozumiałe, jak
również te, które przypisywał. Pozwala nam to również zrozumieć
sposób myślenia i punkt widzenia autora, ale także jego ograniczenia i
ułomności. Przede wszystkim zaś – wiadomości o autorze wyznaczają
granicę informacji, do których miał dostęp, a do których nie. Sytuacja
ta ulega jeszcze większemu utrudnieniu w sytuacji, kiedy pisarz powo-
łuje się na inne autorytety i czy nas o tym informuje.

Również przeznaczenie dzieła ma wpływ na zawarte w nim in-
formacje i ich wiarygodność. Dla Pliniusza celem było spisane stanu
wiedzy Rzymian i przekazanie przyszłym generacjom. Jego praca
nabiera przez to wydźwięk propagandowy – autor, widząc przeszłość
i teraźniejszość, jednocześnie czy to zgadzając się czy wpisując w
interes cesarza, dołącza do propagandy. Dokonuje sądów – zwykle
krytycznych – wobec współobywateli, wypominając, jak ich małost-
kowość rujnuje budżet kraju. Takie spojrzenie każe patrzeć nam z
ostrożnością na jego wypowiedzi. Ponieważ zaś jego twierdzenia
mają często charakter sądów moralnych, nasz krytycyzm również
jest uzależniony od własnych opinii i światopoglądu.

Z kolei bezimienny autor Periplusu prezentuje zupełnie innych
charakter twórczości. Jego dzieło ma na celu umożliwienie innemu
kupcowi i nawigatorowi przedsięwzięcie wyprawy do wybranych
miejsc na Oceanie Indyjskim. Przewodnik ten stanowi odzwiercie-
dlenie doświadczeń autora lub innych żeglarzy i ma charakter czysto

22 Por. Stadiasmus Maris Magni, Periplus czy Periplus Euksejnu Pontu.
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praktyczny, często sprowadzający się do ujęcia faktograficznego.
Nie znajdujemy tam propagandy ani sądów, a głównie informacje
potrzebne i przydatne w nawigacji czy handlu. Głównym bowiem
powodem czytania takiego traktatu było pozyskanie wiedzy, która
umożliwi przeżycie na nieznanych wodach i prowadzenie działalno-
ści handlowej. Czytelnik Historii Naturalnej z kolei czytał ten traktat
z czystej ciekawości.

Dużą trudnością i jednocześnie ułatwieniem jest w przypadku
starożytności ograniczona liczba źródeł. Jesteśmy bowiem skazani na
to, co mamy, czyli często fragmenty lub odpisy wykonane po wielu
dziesięcioleciach czy nawet wiekach. Wymusza od historyków staro-
żytności racjonalny krytycyzm. Jeśli bowiem będą oni zbyt scep-
tycznie podchodzić do źródeł i pozbawiać ich wiarygodności (z róż-
nych powodów), wtedy tak naprawdę nie pozostanie nic, na czym
mogliby pracować. Jeżeli zatem stwierdzimy, że twierdzenie Pliniu-
sza o 100 milionach sestercji ma wymiar tylko propagandowy i licz-
ba ta jest zawyżona – to nie potrafimy stwierdzić, o ile mogła być
zawyżona, zaś jeśli z powodu jej charakteru uznamy za zbyt niewia-
rygodną – nie mamy innej. Zmusza nas to do dokładnego wnikania w
niemal każde zdanie dzieła i uwzględnianie wieloaspektowości za-
równo autora, jak i tworu. Wymaga to zatem erudycji i intuicji, ale z
drugiej strony – jest to procedury w pełnej mierze subiektywna. Czy
zatem rzymskie kobiety kosztowały Cesarstwo Rzymskie 100 milio-
nów sestercji w złocie i srebrze23? Chyba najbezpieczniejszą odpo-
wiedzią jest, że kosztowały maksymalnie 100 milionów. Ale czy na
pewno?

Z drugiej strony – brak krytycznego podejścia i przyjmowanie
wszystkiego na wiarę prowadzi do zafałszowania obrazu historii i
uniemożliwia wyciąganie wniosków ze struktury wykorzystywanych
źródeł – jak w przypadku czasu powstania i tego opisywanego przez
Periplus24. Pliniusz opowiada o smoczej krwi jako efekcie batalii
smoków i słoni25, z czego wnosi, że jest to historia przytoczona, jed-
nak encyklopedysta nie podważa jej. Autor Periplusu z kolei twier-

23 Plin. HN 12.41.
24 Peripl. Mar. Eryth. 26:831-3227-31, 57:19.7-10.
25 Plin. HN 33.38, 41.



140

dzi, że pochodzi ona z drzew rosnących na Sokotrze26. Sprawa ta jest
oczywista, jednak czy jeśli Pliniusz potrafił uwierzyć w tę opowieść,
czy nie mógł pomylić się i w innych kwestiach?

Aby uniknąć lub rozwiązać te trudności związane z samą ana-
lizą krytyczną dzieła i autora należałoby stwierdzić, że każdy przy-
padek należy traktować indywidualnie i nie tworzyć żadnych uogól-
nień. Zdaje się jednak, że samo to twierdzenie jest już niebezpiecz-
nym uogólnieniem, a ponadto błędnym. Prowadzi bowiem do myśle-
nia, że dwa fragmenty tej samej narracji traktujemy jako zupełnie od
siebie niezależne i stajemy się sędziami, którzy stwierdzają, iż
pierwsza część wypowiedzi jest prawdziwa, druga zaś nie, nie zwra-
cając uwagi na wewnętrzne zależności między nimi. Ten sposób
myślenia najczęściej reprezentowany jest przez sformułowania: naj-
prawdopodobniej się pomylił, źle zinterpretował lub nie rozumiał.
Należ zatem stwierdzić, że przypadek każdego autora należy trakto-
wać indywidualnie, podobnie jak każde dzieło, acz w kontekście
tego twórcy, każdy zaś fragment w – kontekście całego opisu.

Streszczenie:
Praca historyka przypomina swoją specyfiką pracę detektywa.

Zbiera się poszczególne informacje i łączy w teorię, która pozwala
ostatecznie rozwiązać zagadkę i wyjaśnić co tak naprawdę zaszło i
dlaczego. Badacze przeszłości jednak nigdy nie mają pewności, czy
złapali sprawcę – ci już bowiem od dawna nie żyją. Historyk prowa-
dzi śledztwo zatem na podstawie fragmentów przeszłości. W myśl
jednak zasady – nigdy nie ufaj źródłom – musi stale zachować czuj-
ność i uwagę. Niniejszy artykuł jest próbą zanalizowania, jak dalece
wiarygodne są dwa podstawowe źródła dla badań nad historią handlu
Cesarstwa Rzymskiego na Oceanie Indyjskim – Historii Naturalnej
Pliniusza i Periplusu Maris Erythraei.

Słowa kluczowe: gospodarka rzymska, Ocean Indyjski, historia
Cesarstwa Rzymskiego, historiografia rzymska, źródła historyczne

26 Peripl. Mar. Eryth. 30:10.16-18.
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Abstract:
The historian's work resembles detective work by its specifics.

The individual information is collected and combined into a theory
that allows one to finally solve the mystery and explain what really
happened and why. However, researchers of the past are never sure
whether they caught the perpetrators – they are dead for a long time.
The historian is investigating, therefore, the fragments of the past.
However, in accordance with the principle – never trust the sources –
one must constantly be vigilant and attention. This article is an at-
tempt to analyze the reliability of two basic sources for research on
the history of the Roman Empire's trade in the Indian Ocean – the
Natural History of Pliny and Periplus Maris Erythraei.

Key words: Roman economy, Indian Ocean, history of the
Roman Empire, Roman historiography, historical sources

Bibliografia:
1. Beagon M. (2005), The elder Pliny on the human animal: Natural

History, Oxford University press
2. Casson L. (1989), The Periplus Maris Erythraei. Text with Introduc-

tion, Translation and Commentary, Princeton.
3. Griffin M. T. (1992), Seneca: A Philosopher in Politics, Oxford Uni-

versity Press.
4. McLaughlin R. (2014), The Roman Empire and the Indian Ocean.

The Ancient World Economy and the Kingdoms of Africa, Arabia and India.
5. Periplus Euksejnu Pontu.
6. Peripl. Mar. Eryth. = Periplus Maris Erythraei.
7. Periplus Pseudo-Skylaksa.
8. Plin. HN = Pliniusz Starszy, Historia Naturalna.
9. Stadiasmus Maris Magni.
10. Strab. Geog. = Strabo, Geografia.
11. Syme R. (1969), „Pliny the Procurator", in: Harvard studies in clas-

sical philology, Harvard University Press, s. 201–236.
12. Young G. K. (2001), Rome's Eastern Trade. International Com-

merce and Imperial Policy 31BC-AD 305, London-New York.



142

Aleksandra Strużyńska

Obraz autorytetu nauczyciela akademickiego w opinii studentów

Wstęp
Autorytet jest pojęciem interdyscyplinarnym z zakresu nauk o

człowieku, mającym bardzo długą historię, wywodzącą się ze staro-
żytnego Rzymu. Ta wielowiekowa nierozerwalność ludzi z wartością
autorytetu wskazuje, iż odgrywa on niebagatelną rolę dla człowieka,
mimo iż, na przestrzeni epok znaczenie terminu autorytet ulegało
ciągłym zmianom. Współcześnie promowane nurty filozoficzne
przyczyniły się do określania XXI wieku „kryzysem wartości”, cze-
go skutkiem jest umniejszanie roli autorytetu w wychowywaniu.
Wobec tego, nieodzownym zadaniem pedagogiki jest ciągłe podej-
mowanie i pobudzanie dialogu, mającego na celu wskazanie inte-
gralności między tematyką autorytetu a przedmiotem zainteresowań
tejże dziedziny naukowej.

Nauczyciel powinien zatem odgrywać ważną rolę w życiu
swoich uczniów, bowiem jego zadanie nie ogranicza się jedynie do
roli przekazywania określonej wiedzy o otaczającym świecie, ale
przede wszystkim sprowadza się do poczucia powinności i powoła-
nia oraz podążających za tym poczuciem działań, aby rozwijać wy-
chowanków w sposób integralny, stanowiąc dla nich wzór dojrzewa-
nia ku doskonałości (pełni człowieczeństwa). Znakiem tego, wycho-
wawca powinien być utożsamiany z autorytetem, przykładem, osobą
godną naśladowania. Wynika to z tego, iż pełni on istotną i odpo-
wiedzialną funkcję w społeczeństwie, jako iż rezultatem między
innymi jego wychowawczych wpływów jest indywidualne zachowa-
nie jednostki w okresie całego życia.

Współczesne uwarunkowania społeczno – kulturowe przyczy-
niły się między innymi do podjęcia decyzji przez szerokie kręgi spo-
łeczne o rozpoczęciu kształcenia na uczelniach wyższych, czego
skutkiem jest niespotykana dotąd liczebność oraz zróżnicowanie
środowiska akademickiego, a także powszechne relacje między stu-
dentem a nauczycielem akademickim. Zagadnienia te stanowią no-
śny społecznie powód, aby poruszyć i pogłębić tematykę autorytetu,
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a szczególnie tematykę autorytetu nauczyciela akademickiego. Wo-
bec tego celem artykułu jest zbadanie obrazu autorytetu nauczyciela
akademickiego w opinii współczesnych studentów.

1. Autorytet w kontekście wychowania
Pojęcie autorytet powszechne nie jest łatwe do zinterpretowa-

nia, a jest to rezultatem tego, iż termin ten wywodzi się z czasów
starożytnych i na przełomie wieków zmieniał swoje znaczenie. We
współczesnym świecie nadal nie jest on należycie i jednomyślnie
rozumiany, bowiem zależy to w głównej mierze od autora bądź dzie-
dziny w jakiej jest używany. Skutkuje to sytuacją, w której pojęcie
autorytetu bywa nadużywane i niejednokrotnie traci swoją prawdzi-
wą wartość1. W związku z tym autor pracy ukaże te pojęcia, które w
jego przekonaniu ujmują definicję autorytetu w sposób rzetelny i
prawdziwy, podkreślając jego doniosłość, szczególnie w kategoriach
pedagogicznych.

Pojęcie autorytet wywodzi się ze starożytnego Rzymu. W ję-
zyku łacińskim słowo „auctoritas” utożsamiało się z radą doświad-
czonych mężczyzn, pełniących „pośrednią władzę”, wzmacniając
decyzję podjęte przez senat rzymski. Na przestrzeni wieków znacze-
nie terminu ulegało ciągłym zmianom, mimo to zachowało swój
pierwotny wydźwięk i znaczenie, a więc nadal identyfikowane jest
ze wzorem, wpływem, czy też zaufaniem2.

„Encyklopedia PWN” formułuje pojęcie „autorytet” jako zja-
wisko wywierania wpływu jednostki, instytucji na rozwój poznaw-
czy człowieka lub jego stosunki interpersonalne. Oznacza również
przyjęcie jej reguł, zasad oraz okazywanie szacunku3.

Z kolei w ujęciu „Słownika Współczesnego Języka Polskiego”
termin autorytet oznacza:

1 A. Strużyńska, Obraz autorytetu nauczyciela akademickiego w opinii
studentów Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w
Stalowej Woli, Stalowa Wola 2017, praca magisterska napisana pod kierun-
kiem ks. prof. dr hab. Jana Zimnego, KUL, s. 13.

2 I. Jazukiewicz, Autorytet nauczyciela, Kraków 1999, s. 13.
3 http://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/autorytet.html (04.04.2016)
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1) człowieka, któremu można zaufać, który jest ekspertem w
danej dziedzinie lub znawcą w kwestiach moralnych oraz ma on
wpływ na myśli, zachowania innych ludzi i cieszy się ich uznaniem;

2) instytucję, pismo etc., wpływającą na społeczeństwa, posia-
dającą system wartości, wyznawany i akceptowany przez daną gru-
pę, tym samym cieszącą się ich popularnością i uznaniem;

3) moc oddziaływania na opinię oraz zachowywanie ludzi,
uznanie, poszanowanie oraz poważanie4.

Na ogół podmiotem autorytetu jest jedna osoba, zaś jego
przedmiotem może być grupa osób (a nawet jakaś społeczność).
Przykładem może być autorytet nauczyciela, kiedy to wychowawca
staje się wzorem nie tylko dla uczniów jednej klasy, lecz również dla
pozostałych wychowanków w danej szkole. Ukazana sytuacja wska-
zuje, iż autorytet dotyczy relacji występującej w układzie interperso-
nalnym, w ramach której jedna z osób (bądź grup) uznaje kompeten-
cje drugiej, ufa jej, szanuje ją, w pewnym zakresie z nią się identyfi-
kuje, akceptując niektóre jej przekonania, poglądy czy też postawy5.
„Encyklopedia Pedagogiczna XXI Wieku” uzupełnia powyższe
stwierdzenie, definiując termin autorytet (wychowawcy) jako „sza-
cunek, zaufanie i poważanie dla nauczyciela jako eksperta naukowe-
go, doradcy, przewodnika w trudnościach”6.

Każdy człowiek dla prawidłowego rozwoju własnej osobowo-
ści potrzebuje autorytetu, który będzie dla niego stanowić wzorzec
zachowań i postępowania. Można zatem śmiało powiedzieć, że auto-
rytetu potrzebuje każda jednostka ludzka bez względu na wiek, płeć,
miejsce pochodzenia, czy też kolor skóry. Warto jednak podkreślić,
iż młodzi ludzie stanowią grupę, która w największym stopniu po-
szukują autorytetu, jako wzorca godnego naśladowania na dalszej

4 Hasło: Autorytet, [w:] Słownik współczesnego języka polskiego, B.
Dunaj i inni, Warszawa 1996, s. 32.

5 Z. Chlewiński, Kryzys autorytetu?, „Ethos” 1997, Nr 1, s. 160.
6 Hasło: Autorytet nauczyciela, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wie-

ku, E. Różycka (red.), Warszawa 2003, s. 254.

http://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/autorytet.html
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drodze swojego życia7. W związku z tym autorytet moralny jest wy-
jątkowo cenny w wychowywaniu młodego pokolenia.

Autorytet moralny nosi zamienną nazwę jako autorytet osobi-
sty bądź autorytet wychowawcy. Osobliwą cechą autorytetu moral-
nego jest niezłomna siła jego oddziaływań na tych, u których cieszy
się on dobrowolnym i szczerym uznaniem. Uznanie kogoś za autory-
tet moralny jest jednoznaczne z odkryciem w nim oparcia moralnego
dla własnego postępowania, bowiem stanowi on cenne źródło inspi-
racji do zachowań moralnie wartościowych8.

Autorytet nauczyciela połączony jest nierozerwalnie z wy-
chowaniem. Nauczyciel będący skarbnicą wiedzy dla swoich wy-
chowanków powinien być nie tylko wzorowym dydaktykiem, ale
przede wszystkim powinien pełnić rolę autorytetu moralnego, gdyż
jego nadrzędnym zadaniem jest wychowanie młodzieży na mądrych,
dobrych, sprawiedliwych, dążących bezkompromisowo do prawdy
ludzi. Zadanie to wbrew pozorom nie należy do łatwych, dlatego też
aby wychowawca mógł je zrealizować powinien sam bezwzględnie
identyfikować się z wartościami, które chce ukształtować u swoich
podopiecznych9.

Podsumowując refleksję nad autorytetem warto jeszcze raz
podkreślić, iż autorytet jest źródłem wzorów, przykładów, postaw,
sposobów myślenia i działania możliwych do zrealizowania Oraz
stanowi ważną wartość w stosunkach międzyludzkich. Rola autoryte-
tu w procesie kształcenia i wychowania jest niepodważalna10, a w
największym zakresie skupiona jest na postaci nauczyciela.

7 P. Chmiel, Prawne aspekty pedagogii drogą budowania autorytetu,
[w:] Pedagogika ojcostwa, Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-
Pedagogiczny,. J. Zimny (red.), Szczecin 2017, Nr 14 (1/2017), s. 58.

8 M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Wydawnictwo Impuls,
Kraków 2007, s. 113.

9 A. Strużyńska, dz. cyt., s. 128.
10 J. Zimny, Rola autorytetu w procesie wychowania młodego pokolenia,

[w:] Pedagogika Katolicka, J. Zimny (red.), Stalowa Wola 2008, Nr 2
(1/2008), s. 96 – 97.
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2. Metodologia badań własnych
Metodologia badań pedagogicznych jest nauką o zasadach i

sposobach postępowania badawczego zalecanych i stosowanych w
pedagogice. Przez te zasady (tj. reguły, normy postępowania nauko-
wego) rozumie się pewne najogólniejsze zalecenia, których celem
jest ułatwienie w miarę skutecznego przeprowadzania badań. Nato-
miast sposobami postępowania badawczego nazywa się skonkrety-
zowane procedury gromadzenia i opracowania wyników (materiału
badawczego). Sposoby te noszą zazwyczaj nazwę metod bądź też
technik badawczych11.

Jednym z kluczowych elementów procesu badawczego jest
wyznaczenie celów. Według Władysława Zaczyńskiego cel badań to
„bliższe określenie, do czego, zmierza badacz, co pragnie osiągnąć w
swoim działaniu. Uzasadnienie potrzeby formułowania celu w kon-
cepcji wydaje się zbyteczne, gdy pamiętamy o tym, że praca badacza
należy do działań najbardziej na cel ukierunkowanych. Podany w
koncepcji cel musi legitymować się konkretnością, jasnością i real-
nością. Realność celu polega z kolei na wytyczeniu takich zamie-
rzeń, które leżą w granicach możliwości danego badacza”12.

W niniejszym artykule autor wyróżnił trzy cele pracy:
1. cel poznawczy: poszerzenie wiedzy o autorytecie (w ujęciu

wychowania moralnego);
2. cel praktyczny: przeprowadzenie badań empirycznych na

grupie studentów Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Wo-
li, diagnozując ich opinię na temat obrazu autorytetu nauczyciela
akademickiego;

3. cel teoretyczny: sformułowanie wniosków dotyczących au-
torytetu nauczyciela akademickiego.

Kolejnym ważnym etapem pracy jest wytyczenie problemów ba-
dawczych, w związku z tym w tejże dysertacji główny problem badaw-
czy brzmi następująco: jaki jest obraz autorytetu nauczyciela akademic-
kiego w opinii studentów KUL WZPiNoS w Stalowej Woli?

Z kolei szczegółowe problemy badawcze pracy to:

11 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2009,
Wydawnictwo Impuls, s. 15 – 16.

12 W. Zaczyński, Praca badawcza nauczycieli, Warszawa 1995, s. 86.
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1. Czym jest autorytet w ujęciu studentów?
2. Jakie czynniki składają się na budowę autorytetu nauczycie-

la akademickiego?
3. Jakie znaczenie ma autorytet, a szczególnie autorytet wy-

kładowców, w życiu studentów?
Biorąc pod uwagę wyżej ukazane problemy badawcze, autor

artykułu sformułował następujące hipotezy robocze.
Hipoteza główna: przypuszcza się, że obraz autorytetu na-

uczyciela akademickiego w opinii studentów jest pozytywny. Wyni-
ka to z tego, iż wykładowca nie jest tylko osobom godną do naśla-
dowania pod względem ogromnego zakresu fachowej wiedzy jaką
posiada, ale przede wszystkim jest człowiekiem, który inspiruje in-
nych do podejmowania działalności naukowej, wytycza nowe drogi
w myśleniu i działaniu studentów, służy radą i pomocą, a przy tym
wszystkim jest autentyczny.

Natomiast hipotezy szczegółowe brzmią następująco:
1. „Przypuszcza się, że autorytet w ujęciu studentów oznacza

możliwość oddziaływania na innych. Autorytetem określa się osobę
godną naśladowania oraz cieszącą się zaufaniem innych.

2. Przypuszcza się, że autorytet nauczyciela akademickiego
składa się z następujących elementów: wykształcenia, szerokiej wie-
dzy oraz bogatego doświadczenia życiowego. Posiadanie takich cech
jak wyrozumiałość, opiekuńczość, sprawiedliwość, a także chęć
współpracy ze studentami ma znaczący wpływ na kształtowanie
autorytetu. Zakłada się również, że cechy fizyczne wykładowców nie
mają większego wpływu w kreowaniu ich autorytetu.

3. Przypuszcza się, że autorytet ma duże znaczenie w życiu
studentów. Ważny jest dla nich, szczególnie na tym etapie życia,
autorytet nauczyciela akademickiego. Wynikać to może z szacunku
do wykładowców, charakteryzujących się wykształceniem i rozległą
wiedzą, którą w sposób zrozumiały przekazują, a tym samym umie-
jętnie inspirują do podejmowania badań naukowych, posiadają przy
tym wysoką kulturę zachowania oraz prawidłowe postawy wobec
studentów. Takowy obraz autorytetu wykładowcy jest niezwykle
ważny dla studentów, gdyż oddziaływanie wychowawcze, jakie od-
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czuć można podczas procesu kształcenia, może zmienić bądź ukie-
runkować życie wychowanków”13.

W celu przeprowadzenia rzetelnego procesu badawczego, au-
tor pracy zdecydował się na wybór metody sondażu diagnostyczne-
go, jako podstawowej metody badawczej do przeprowadzenia niniej-
szego postępowania empirycznego dotyczącego opinii studentów na
temat obrazu autorytetu nauczyciela akademickiego.

Metoda sondażu diagnostycznego jest metodą charakteryzują-
cą się tym, że jest sposobem gromadzenie informacji o cechach
strukturalnych i funkcjonalnych. Dotyczy zbierania wiedzy na temat
dynamiki zjawisk społecznych, które nie są instytucjonalnie zlokali-
zowane, a mają znaczenie wychowawcze, o opiniach i poglądach
wybranych zbiorowości, nasileniu się oraz kierunku tych zjawisk na
podstawie badania w grupie respondentów, u której badane zjawisko
zachodzi14. Przy metodzie sondażu diagnostycznego najczęściej sto-
sowane techniki to: ankieta, wywiad, analiza dokumentów osobi-
stych oraz techniki statystyczne15. Autor pracy w przy zbieraniu ma-
teriału badawczego posłużył się techniką ankiety.

Ankieta jest techniką gromadzenia informacji, która polega na
wypełnianiu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych
kwestionariuszy. Zazwyczaj są one o wysokim stopniu standaryzacji.
Ankieta częściej jest wypełniana bez obecności ankietera, niż w jego
obecności16. Tak też było w takowym przypadku, ponieważ kwestio-
nariusze ankiety zostały przekazane dla przedstawicieli poszczegól-
nych kierunków studiów, którzy przekazali narzędzia badawcze stu-
dentom, a następnie wypełnione ankiety zwrócili autorowi.

Kwestionariusz ankiety został utworzony na potrzebę badań
nad obrazem autorytetu nauczycieli akademickich w opinii studen-
tów WZPiNoS KUL w Stalowej Woli. Zawiera 11 pytań metrycz-
kowych, na które odpowiedzi respondentów, pozwoliły scharaktery-
zować grupę badanych.

13 A. Strużyńska, dz. cyt., s. 38.
14 T. Pilch, Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych, Wro-

cław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971, s.. 126.
15 Ibidem.
16 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995, s. 171.
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W badaniach empirycznym wzięło udział 120 studentów
kształcących się na WZPiNoS KUL w Stalowej Woli. Zdecydowaną
większość grupy badanych stanowiły kobiety (82,5%). Najwięcej
respondentów było w wieku 20 – 24 lata (łącznie 85%), a ich stan
cywilny najczęściej określany był mianem panny bądź kawalera.
Najliczniejszą grupę tworzyli studenci pedagogiki (48,33%), a na-
stępnie prawa (24,16%). Co trzeci respondent kształcił się na czwar-
tym roku, a co czwarty ankietowany deklarował, iż jest na pierw-
szym roku studiów wyższych. Zdecydowana większość badanych
wskazała, że mieszka na wsi (51,66%). Ponad stu badanych studen-
tów posiada rodzeństwo, spośród których najwięcej jest responden-
tów mających dwójkę rodzeństwa (32,5%). Największą grupę bada-
nych stanowiły osoby, których społeczne pochodzenie rodziny nale-
ży do grupy robotniczej (45%). Także dość znaczna ilość osób okre-
śliła swój status materialny jako dobry (48,33%), a w następnej ko-
lejności byli Ci, którzy określili go jako przeciętny (33,33%). Zdecy-
dowana liczba studentów wychowywana była przez matkę i przez
ojca (84,16%). Większość badanych respondentów wskazała swój
stosunek do wiary jako wierzący praktykujący (65%)17.

Charakterystyka osób badanych jest podstawowym elementem
do prawidłowego zinterpretowania wyników badań. W związku z
tym autor jest zobowiązany do dokonania analizy zebranego materia-
łu badawczego, który będzie ukazany w kolejnej części artykułu.

3. Współczesny obraz autorytetu nauczyciela akademic-
kiego w opinii studentów

Tabela nr 1. Potrzeba autorytetu wśród współczesnej młodzieży

Czy
Twoim
zdaniem
współ-
czesna
młodzież
potrzebu-
je
autoryte-
tów?

Kobiety Mężczyźni

Ra-
zem

N %Pedagogi-
ka Prawo Praca

socjalna
Socjolo-

gia Pedagogika Prawo Praca
socjalna

Socjolo-
gia

N % N % N % N % N % N % N % N %

17 A. Strużyńska, dz. cyt., s. 47 – 55.
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Zde-
cydowa-
nie tak

35 29,16 10 8,33 10 8,33 2 1,6
6 1 0,83 6 5,00 2 1,6

6 2 1,6
6 68 56

,66

Raczej
tak 15 12,50 8 6,66 7 5,83 2 1,6

6 1 0,83 3 2,50 3 2,5
0 2 1,6

6 41 34
,16

Zde-
cydowa-
nie nie

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Raczej
nie 1 0,83 0 - 1 0,83 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 1,

66

Trud-
no
powie-
dzieć

5 4,16 1 0,83 2 1,66 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 9 7,
50

Inne
(podaj,

jakie?)
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Ogó-
łem 56 46,66 19 15,83 20 16,66 4 3,3

3 2 1,66 10 8,33 5 4,1
6 4 3,3

3
12
0

10
0

Źródło: badania własne

Powyższe wyniki badań wskazują, iż większość responden-
tów, czyli 78 osób (65%) ze 120, kieruje się w swoim życiu autoryte-
tem. Z kolei co czwarty badany (25%) wskazał odpowiedź „trudno
powiedzieć”. Niewielka liczba studentów (10%) twierdzi, iż w swo-
im życiu nie czerpie wskazówek oraz nie naśladuje zachowań od
autorytetów.

Tabela nr 2. Rozumienie słowo autorytet wśród studentów

Co rozumiesz pod
pojęciem słowa auto-
rytet?

Kobiety
– stopień ważności

Mężczyźni
– stopień ważności

Razem

NI II III I II III

N N N N N N

Osoba godna naśla-
dowania 78 15 3 20 0 1 117

Osoba ciesząca się 10 68 5 0 20 1 109
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zaufaniem
Forma okazywania
szacunku 3 2 77 0 0 16 93

Możliwość oddzia-
ływania na innych 8 3 10 1 1 3 26

Środek zmierzający
do przyjęcia warto-
ści, wzorów i norm
postępowania uzna-
wanych przez dany
autorytet

0 1 4 0 0 0 5

Inne (podaj, co?) 0 0 0 0 0 0
Ogółem 99 99 99 21 21 21 360

Źródło: badania własne

Tabela numer 2 wskazuje, iż studenci na wszystkich badanych
kierunkach zgodnie wybrali trzy te same odpowiedzi, które brzmiały
następująco: „osoba godna naśladowania”, „osoba ciesząca się za-
ufaniem” oraz „forma okazywania szacunku”. Natomiast odpowiedź
„środek zmierzający do przyjęcia wartości, wzorów i norm postępo-
wania uznawanych przez dany autorytet” była wybierana najrzadziej
bądź wcale w zależności od danego kierunku. Żaden respondent nie
zaproponował swojej interpretacji słowa autorytet.

Tabela nr 3. Świadomość znaczenia pojęcia autorytetu na-
uczyciela akademickiego

Co rozumiesz pod
pojęciem autorytet
nauczyciela akade-
mickiego?

Kobiety
– stopień ważności

Mężczyźni
– stopień ważności

Razem

NI II III I II III

N N N N N N

Wzorowy wycho-
wawca 34 38 11 14 3 2 102

Wzorowy dydaktyk 6 18 21 1 10 3 59
Osoba godna zaufa-
nia 2 7 16 1 3 10 39

Osoba wykształcona 12 23 25 3 3 2 68
Człowiek z pasją, 42 12 16 2 2 2 76
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powołaniem
Przyjaciel studentów 3 1 6 10 0 2 16
Inne (podaj, co?) 0 0 0 0 0 0 0
Ogółem 99 99 99 21 21 21 360

Źródło: badania własne

Rozumienia, przez studentów poszczególnych kierunków, po-
jęcia autorytetu nauczyciela akademickiego można stwierdzić, iż
najczęściej udzielaną odpowiedzią było sformułowanie „wzorowy
wychowawca”, zaś najrzadziej zaznaczaną odpowiedzią było okre-
ślenie „przyjaciel studentów”. Żaden badany student nie udzielił
własnej, dodatkowej odpowiedzi.

Tabela nr 4. Relacje wykładowca a student

Jaki według
Ciebie
powinien być
stosunek
wykładowcy
do
studentów?

Kobiety Mężczyźni

Razem

N %Pedagogika Prawo Praca
socjalna Socjologia Pedagogika Prawo Praca

socjalna Socjologia

N % N % N % N % N % N % N % N %

Partnerski 35 29,16 10 8,33 8 6,66 2 1,66 2 1,66 5 4,16 3 2,50 3 2,50 68 56,66

Przyjacielski 15 12,50 2 1,66 2 1,66 0 - 0 - 0 - 1 0,83 0 - 38 31,66

Koleżeński 0 - 1 0,83 0 - 1 0,83 0 - 0 - 0 - 0 - 2 1,66

Podwładny
–przełożony 5 4,16 6 5,00 10 8,33 1 0,83 0 - 5 4,16 1 0,83 0 - 28 23,33

Pobłażliwy 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Ignorujący 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Inne (podaj,
jaki?) 1 0,83 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0,83 2 1,66

Ogółem 56 46,66 19 15,83 20 16,66 4 3,33 2 1,66 10 8,33 5 4,16 4 3,33 120 100

Źródło: badania własne
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Analiza zebranych materiałów w tabeli numer 3 ukazuje, że
ponad połowa respondentów (56,66%) twierdzi, iż stosunek między
wykładowcą a studentem powinien być partnerski. Natomiast
31,66% grupy jest zdania, że owe relacje powinny opierać się za
zasadach przyjacielskich, zaś 28 badanych (23,33%) ze 120 osób
uważa, że powinien być to stosunek typu „podwładny – przełożony”.
Nikt z grona respondentów nie udzielił odpowiedzi „pobłażliwy”
oraz „ignorujący”, jednakże dwie osoby (1,66%) udzieliło własnych
odpowiedzi, które brzmią następująco: „pomiędzy przyjacielski a
podwładny-przełożony”, „taki jak w szkole średniej”.

Tabela nr 5. Formy zajęć a budowanie autorytetu

Jaki typ
prowadzenia
zajęć wpływa
na lepsze
przyswajanie
wiedzy przez
studentów, a
tym samym
wpływa na
budowanie
autorytetu
wykładowcy?

Kobiety Mężczyźni

Razem

N %

Pedagogika Prawo Praca socjalna Socjologia Pedagogika Prawo Praca
socjalna Socjologia

N % N % N % N % N % N % N % N %

Uczenie
przez
przyswajanie
wiedzy

6 5,00 9 7,50 3 2,50 1 0,83 0 - 5 4,16 1 0,83 1 0,83 26 21,66

Uczenie
przez
odkrywanie

25 20,83 4 3,33 7 5,83 1 0,83 1 0,83 3 2,52 3 2,50 1 0,83 45 37,50

Uczenie
przez
przeżywanie

10 8,33 3 2,50 5 4,16 1 0,83 0 - 0 - 0 - 0 - 19 15,83
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Uczenie
przez
działanie

15 12,50 3 2,50 5 4,16 1 0,83 1 0,83 2 1,66 1 0,83 2 1,66 30 25,00

Inne (podaj,
jaki?) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Ogółem 56 46,66 19 15,83 20 16,66 4 3,33 2 1,66 10 8,33 5 4,16 4 3,33 120 100

Źródło: badania własne

Przedstawione wyniki badań w tabeli numerem 5 wskazują, że
największa część respondentów (37,5%) uważa, że uczenie przez
odkrywanie najbardziej wpływa na lepsze przyswajanie wiedzy.
Natomiast ¼ grupy badanej jest zdania, że stosowanie nauczania
przez działanie podczas procesu edukacji sprzyja lepszemu zdoby-
waniu wiedzy. Nieco mniej studentów, bo 21,66% badanych, uważa,
że uczenie przez przyswajanie, a więc chociażby stosowanie przez
nauczyciela akademickiego wykładu konwencjonalnego, wpływa
korzystniej na asymilację wiedzy, zaś najmniejsza liczba responden-
tów (15,83%) optuje za uczeniem przez przeżywanie.

Tabela nr 6. Czynniki składowe wyglądu zewnętrznego a autorytet

Jaka cecha wyglądu
zewnętrznego
wykładowców ma
największy wpływ na
budowę ich autorytetów
wśródstudentów?

Kobiety Mężczyźni

Razem

N %

Praca socjalna Socjologia

N % N % N % N % N % Pedagogi-
ka

Pra-
wo

Praca
socjalna Socjologia Pedagogi-

ka Prawo

Ubiór 25 20,83 10 8,33 8 6,66 1 0,83 0 - 6 5,00 1 0,83 2 1,66 53 44,16

Budowa ciała 1 0,83 0 - 1 0,83 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 1,66

Wzrost 1 0,83 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0,83
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Wygląd zewnętrzny nie
ma wpływu na budowę
autorytetu

29 24,16 8 6,66 11 9,16 3 2,50 2 1,66 4 3,33 4 3,33 2 1,66 63 52,50

Inne (podaj, jaki?) 0 - 1 0,83 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0,83

Ogółem 56 46,66 19 15,83 20 16,66 4 3,33 2 1,66 10 8,33 5 4,16 4 3,33 120 100

Źródło: badania własne

Opierając się na powyższych danych liczbowych i procentowych
można stwierdzić, iż ponad połowa respondentów (52,5%) jest zdania, że
wygląd zewnętrzny nie ma wpływu na budowę autorytetu. Natomiast
równie duża grupa studentów (44,16%) wskazała ubiór jako czynnik
zewnętrzny mający znaczenie przy kształtowaniu autorytetu wykładow-
ców, zaś dwie osoby (1,66%) wskazały na budowę ciała, a jedna (0,83%)
na wzrost nauczycieli. Tylko jeden badany udzielił własnej odpowiedzi,
która brzmiała „ogólna prezencja wykładowcy”.

Tabela nr 7. Przedział wiekowy wśród wykładowców cieszą-
cych się największym autorytetem

Według Ciebie
z jakiego
przedziału
wiekowego
nauczyciele
akademiccy
cieszą się
najwięk-
szym
autorytetem?

Kobiety Mężczyźni

Razem

N %Pedagogika Prawo Praca socjalna Socjologia Pedagogika Prawo Praca
socjalna Socjologia

N % N % N % N % N % N % N % N %

24–30 lat 3 2,50 1 0,83 2 1,66 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 5,00

31–40 lat 1 0,83 1 0,83 1 0,83 1 0,83 0 - 1 0,83 1 0,83 1 0,83 7 5,83
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41–50 lat 6 5,00 1 0,83 2 1,66 1 0,83 0 - 1 0,83 1 0,83 0 - 12 10,00

51 i więcej lat 0 - 1 0,83 5 4,16 0 - 0 - 1 0,83 0 - 0 - 7 5,83

Wiek nie jest
istotny 30 25,00 10 8,33 6 5,00 2 1,66 1 0,83 5 4,16 2 1,66 2 1,66 58 48,33

Trudno
powiedzieć 16 13,33 5 4,16 4 3,33 0 - 1 0,83 2 1,66 1 0,83 1 0,83 30 25,00

Inne (podaj,
jaki?) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Ogółem 56 46,66 19 15,83 20 16,66 4 3,33 2 1,66 10 8,33 5 4,16 4 3,33 120 100

Źródło: badania własne

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że prawie poło-
wa studentów (48,33%) twierdzi, że wiek nie jest istotny przy kształto-
waniu autorytetu wykładowców. Z kolei ¼ badanych nie wskazała żad-
nego przedziału wiekowego, stwierdzając tym samym, że trudno odpo-
wiedzieć na zadane pytanie. Natomiast 10% osób sądzi, że wykładowcy
cieszący się największym autorytetem są w wieku od 41 do 50 roku
życia. Ex aequo po 7% grona respondentów mają odpowiedzi „31 – 40
lat” oraz „51 lat i więcej”. Zaś tylko 5% studentów jest zdania, że naj-
większy autorytet posiadają nauczyciele akademiccy z najmniejszym
stażem pracy, a więc Ci, którzy posiadają od 24 do 30 lat.

Tabela nr 8. Nauczyciel akademicki jako autorytet stu-
dentów

Czy Twoim
zdaniem we
współczesnym
świecie nauczyciel
akademicki jest dla
studentów
autorytetem?

Kobiety Mężczyźni

Razem

N %

Pedagogika Prawo Praca
socjalna Socjologia Pedagogika Prawo Praca

socjalna Socjologia
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N % N % N % N % N % N % N % N %

Tak 26 21,66 5 4,16 8 6,66 1 0,83 1 0,83 3 2,50 0 - 0 - 44 36,66

Nie 15 12,50 5 4,16 2 1,66 1 0,83 1 0,83 1 0,83 0 - 1 0,83 26 21,66

Trudno
powiedzieć 15 12,50 9 7,50 10 8,33 2 1,66 0 - 6 5,00 5 4,16 3 2,50 50 41,66

Ogółem 56 46,66 19 15,83 20 16,66 4 3,33 2 1,66 10 8,33 5 4,16 4 3,33 120 100

Źródło: badania własne

Tabela numer 8 ukazuje, iż największa grupa studentów spo-
śród grona badanych, jest zdania, iż trudno określić, czy nauczyciel
akademicki we współczesnym świecie jest dla młodych ludzi autory-
tetem. Z kolei nieco mniejsza część respondentów uważa, że wy-
chowawca akademicki jest dla nich wzorem (36,66%), a dla ponad
21% ankietowanych wykładowca nie stanowi autorytetu.

Wnioski
Współczesna młodzież jest zdania, że w dzisiejszych czasach

jest wielka potrzeba autorytetów, szczególnie dla ludzi młodych.
Autorytet oznacza dla nich przede wszystkim osobę godną do naśla-
dowania oraz osobę cieszącą się zaufaniem. Młodzi ludzie uważają
także, że jest to forma okazywania szacunku. Autorytet nauczyciela
akademickiego w ujęciu studentów posiada przede wszystkim osoba
pełniąca rolę wzorowego wychowawcy. To również wzorowy dy-
daktyk i człowiek z pasją, powołaniem oraz człowiek wykształcony,
godny zaufania. W związku z tym studenci utożsamiają pojęcie auto-
rytet z pozytywnymi wartościami, emocjami. Przypisują miano auto-
rytetu osobom, które są dla nich drogowskazem, służą im radą, po-
mocą. Tym osobą mogą również bezgranicznie zaufać. Z badań wy-
nika, że pomiędzy autorytetem nauczyciela akademickiego a wzoro-
wym wychowawcom możemy wstawić znak równości. Oznacza to,
iż dla młodych ludzi istotne znaczenie ma to, że nauczyciel nie tylko
ma ich kształcić pod względem przekazywania określonej wiedzy,
ale przede wszystkim powinien być osobą, która przekazuje prawi-
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dłowe postawy, wartości, daje wsparcie, otuchę, zrozumienie, nakie-
rowuje, a nie wskazuje konkretną drogę działania dla podopiecznych,
a przy tym wszystkim jest autentyczny.

Na zakończenie warto podkreślić, iż młodzi ludzie są zdania,
że najistotniejszymi czynnikami kształcącymi autorytet wychowaw-
ców akademickich jest doświadczenie życiowe, wykształcenie oraz
szeroka wiedza. Wyniki badań potwierdziły także, że osobowość
wpływa na wizerunek nauczycieli. Posiadanie takich cech jak: cier-
pliwość, systematyczność, sprawiedliwość i pracowitość wzbudza
podziw i szacunek w opinii młodych ludzi. Bardzo ważna jest rów-
nież otwartość pracowników akademickich na potrzeby i problemy
studentów, bowiem poczucie empatii, podmiotowe traktowanie, za-
interesowanie drugim człowiekiem sprzyja w budowaniu prawidło-
wych relacji pomiędzy wychowawcą a wychowankami, które są
niezwykle istotne w procesie edukacji18.

Streszczenie:
Autorytet stanowi niezwykłą wartość w procesie edukacji,

bowiem posiadanie go przez nauczyciela sprzyja efektywniejszemu
realizowaniu zamierzonych celów wychowawczych, które związane
są z kształtowaniem osobowości u uczniów. Głównym celem niniej-
szej pracy było zbadanie obrazu autorytetu nauczyciela akademic-
kiego w opinii studentów Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o
Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Wnikliwa interpretacja badań
potwierdziła założone hipotezy robocze. W związku z tym obraz
autorytety nauczyciela akademickiego w opinii młodych ludzi jest
pozytywny. Warto jednak podkreślić, iż w XXI wieku nazywanym
kryzysem wartości, osłabiona została rola autorytetu w społeczeń-
stwie, także rola autorytetu wychowawcy akademickiego.

Summary:
View of the authority of the academic teacher in the opinion of

students
Authority is an extraordinary value in the education process,

because having it by a teacher favors a more effective implementa-

18 A. Strużyńska, dz. cyt., s. 149.
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tion of the intended educational goals that are associated with shap-
ing the personality of students. The main purpose of this work was to
examine the image of the academic teacher's authority in the opinion
of students of the Faculty of Law and Social Sciences of the Catholic
University of Lublin in Stalowa Wola. An in-depth interpretation of
the research confirmed the assumed working hypotheses. As a result,
the image of the academic teacher's authority in the opinion of young
people is positive. It is worth emphasizing, however, that in the 21st
century, called the crisis of values, the role of authority in society
was weakened, including the role of the authority of an academic
educator.

Bibliografia:
Literatura:
1. Chmiel P., Prawne aspekty pedagogii drogą budowania autorytetu,

[w:] Pedagogika ojcostwa, Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-
Pedagogiczny,. J. Zimny (red.), Szczecin 2017, Nr 14 (1/2017).

2. Chlewiński Z., Kryzys autorytetu?, „Ethos” 1997, Nr 1.
3. Dunaj B (red.) i inni, Słownik współczesnego języka polskiego, War-

szawa 1996.
4. Jazukiewicz I., Autorytet nauczyciela, Kraków 1999.
5. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków

2009, Wydawnictwo Impuls.
6. Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2007, Wy-

dawnictwo Impuls.
7. Pilch T., Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych,

Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971
8. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995.
9. Różycka E. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, War-

szawa 2003.
10. Strużyńska A., Obraz autorytetu nauczyciela akademickiego w opinii

studentów Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w
Stalowej Woli, Stalowa Wola 2017, praca magisterska napisana pod kierun-
kiem ks. prof. dr hab. Jana Zimnego, KUL.

11. Zaczyński W., Praca badawcza nauczycieli, Warszawa 1995.
12. Zimny J., Rola autorytetu w procesie wychowania młodego pokolenia,

[w:] Pedagogika Katolicka, J. Zimny (red.), Stalowa Wola 2008, Nr 2 (1/2008).
Netografia:
http://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/autorytet.html

http://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/autorytet.html


160

Ewelina Żuchowska

Literatura dla dzieci i młodzieży jako źródło autorytetów

I. Wstęp
Współczesne czasy nie sprzyjają poszanowaniu autorytetów,

obserwujemy zjawisko osłabiania i upadku wartości, nawet tych,
które kiedyś pierwszorzędnymi. Obecnie niestety najczęściej autory-
tetami są celebryci, których znamy z radia, telewizji czy prasy. Im-
ponują swoją przebojowością i determinacją. W większości nie są
dobrymi wzorami dla dzieci i młodzieży, ponieważ sława, bogactwo
i władza destruują ich życie. Celebryci - artyści są grupą zawodową,
która często popada w nałogi, uzależnienia i konflikty z prawem.

Świat wartości uległ dezaktualizacji - docenia się przebiegłość
i przebojowość, a nie dobro i uczciwość. Człowiek szczery i prosto-
linijny uznawany jest za naiwnego, a w starciu z bezwzględnością
współczesnego świata zawsze staje na pozycji „wykorzystywanego”.
Dlatego też tak ważne są dla dzieci i młodzieży autorytety literackie,
one propagują prawdziwe wartości, a nie te wynaturzone i skażone
współczesnością.

Według Słownika języka polskiego „autorytet to powszechnie
uznana czyjaś powaga, posłuch i poważanie. 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 ludzi”1. Sam termin auctoritas za-
czerpnięty został z kultury łacińskiej, gdzie oznaczał "wpływ osobi-
sty, znaczenie, przywództwo, odpowiedzialność". Określał również
radę doświadczonych mężczyzn, którzy reprezentowali rodzaj "po-
średniej władzy", wzmacniającej podjęte przez senat rzymski decy-
zje i zwiększającej zaufanie do ich słuszności2. Wraz z upływem
czasu znaczenie tego pojęcia uległo podporządkowanym społecznie i
historycznie przemianom. Zaczęto używać go jako synonimu powa-

1 Słownik języka polskiego, https://sjp.pl/autorytet(dostęp 03.03.2018)
2 M. Błędowska, Autorytet – surowość w granicach taktu,

http://edukacjaidialog.pl(dostęp 03.03.2018)
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gi, wpływu, znaczenia i podporządkowania się autorytetowi. Należy
pamiętać jednak, że „autorytet istnieje tylko wtedy gdy zachodzi
relacja: osoba będąca autorytetem i osoba, która uznaje ten autorytet.
Musi być osoba, która inną podziwia, chętnie się jej podporządkuje,
jest skłonna dostosować się do jej wymagań i oczekiwań. Autorytet
jest zawsze relacją między co najmniej dwiema osobami, z których
jedna budzi uznanie drugiej”3.

Termin autorytet ma więc dość szerokie pole semantyczne i
niedokładne znaczenie. Bezsprzecznie jednak w pierwszej kolejności
kojarzy się nam z osobą- wzorem do naśladowania, a dopiero później
z możliwością bycia autorytetem, co znaczy przede wszystkim po-
siadanie uznania, szacunku i władzy nad wychowankiem4.

Pedagodzy zgodnie podkreślają, że posiadanie autorytetu jest
szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży, jest niezbędne do prawi-
dłowego rozwoju dziecka i procesu wychowania. Według N. Sillamy
(1995) dzieciom autorytet jest tak samo niezbędny jak uczucie, a w
wieku młodzieńczym staje się nawet jeszcze ważniejszy. Brak auto-
rytetu powoduje utratę poczucia bezpieczeństwa, wywołuje lęk5.
Dlatego bardzo istotne jest propagowanie autorytetów wśród dzieci.
Przedstawiony wzór do naśladowania ułatwia dziecku zrozumienie
świata „zjawisko załamywania się autorytetów ma przykre następ-
stwa społeczne: zakłócony zostaje przekaz wartości; dzieci i mło-
dzież tracą poczucie bezpieczeństwa, w mniej odpornych środowi-
skach rodzi się bunt i odrzucanie wszelkich norm”6.

W pedagogice odnaleźć można kilka typów autorytetu: autory-
tet wyzwalający i ujarzmiający oraz autorytet wewnętrzny i ze-
wnętrzny. „Mówiąc o autorytecie wyzwalającym ma się na myśli
jego inspirujący i konstruktywny wpływ na postępowanie osób, któ-
rych uznaniem się cieszy. Taki autorytet ma szczególne znaczenie w
pracy z dziećmi i młodzieżą. Autorytet ujarzmiający wypływa nie z
osobistych zalet czy zasług jego nosiciela, lecz z jego wygórowanej

3 B. Piwowarska, Rola autorytetu w wychowaniu,
szpnr1.home.pl/documents/rola_autorytetu (dostęp 03.03.2018)

4 M. Błędowska, Autorytet – surowość w granicach taktu,
http://edukacjaidialog.pl. (dostęp 03.03.2018)

5 N. Sillamy, Słownik psychologii, Katowice 1995.
6 Tamże, (dostęp 04.03.2018)

http://edukacjaidialog.pl
http://edukacjaidialog.pl
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ambicji i żądzy władzy. Autorytet wewnętrzny charakteryzuje się
dobrowolną uległością innych osób i ich gotowością do podporząd-
kowania się ze względu na odczuwany podziw i uznanie. Autorytet
ten przypisywany jest danej osobie ze względu na jej cechy charakte-
ru i wartości, które uznaje i realizuje w swoim życiu. Autorytet ze-
wnętrzny występuje wtedy, gdy podporządkowanie nie jest dobro-
wolne. Jest on przypisywany ze względu na stanowisko w hierarchii
władzy lub pełnienie odpowiedniej funkcji”7.

Najistotniejszy, z punktu widzenia pedagogiki, jest jednak au-
torytet moralny (osobisty). Osoba będąca takim autorytetem jest
wzorem do naśladowania, jego cechy charakteru, sposób bycia i
działania są inspiracją. Takimi autorytetami mogą być np. rodzice,
wychowawcy, bohaterowie literatury. M. Kielar-Turska8 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 egzysten-
cjalne, związane z budowaniem tożsamości, są to pytania o to kim
jestem, dokąd zmierzam, jak żyć. Autorytetem staje się ktoś, kto
potrafi być przewodnikiem duchowym.

Każdy człowiek poszukuje autorytetów. W pierwszych latach ży-
cia są to rodzice. Dzieci patrząc na zachowania i wartości propagowane
w domu, ukierunkowują swoje życie. Zdaniem E. Eriksona (1997) wła-
ściwe pełnienie roli rodziców (przyjęcie autorytatywnego stylu wycho-
wania) prowadzi do rozwinięcia poczucia tożsamości u dziecka poprzez
wyzwalanie u niego zaufania do świata i swoich możliwości, zezwala-
nie na samodzielność, udzielanie wsparcia przy doznawaniu porażek,
dostrzeganie i podejmowanie inicjatyw dziecka9.

Literatura jest naszpikowana przykładami pozytywnych bohate-
rów, z którymi chętnie utożsamiają się dzieci. Bohater literacki, mimo
że jest postacią fikcyjną stanowi doskonałe medium przekazu wzorów,
odpowiednich postaw moralnych i społecznych, może się stać drogo-

7 M. Kielar-Turska, Po co dziecku autorytet?, www. deon.pl (dostęp
04.03.2018)

8 Tamże,
9 E. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań 1997.
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wskazem dla młodego czytelnika. Omówione w artykule autorytety, to
bohaterowie książek, których wskazali podczas badania uczniowie
szkoły podstawowej (klasy IV-VII). Sondowanie miało charakter wy-
wiadu, respondenci odpowiadali na pytanie: Który, twoim zdaniem,
bohater literacki jest/może być twoim wzorem do naśladowania? Wyni-
ki badań posłużyły za podpowiedź wyboru tekstów do analizy przepro-
wadzonej w tym artykule. Uczniowie w większości podawali przykłady
bohaterów znanych z lektur szkolnych10.

II. Autorytety w literaturze dla najmłodszych.
Autorytetem często zostaje osoba/ postać wyróżniająca się in-

teligencją, rozsądkiem i wiedzą. Niewątpliwie przykładem takiego
bohatera literackiego jest Sowa- postać fikcyjna występująca w obu
częściach przygód Kubusia Puchatka autorstwa A. A. Milne’a oraz
filmach i książkach stworzonych na ich podstawie. W tłumaczeniu
Ireny Tuwim - Sowa ma przydomek Przemądrzała. Bohaterka umie
pisać i czytać, co wyróżnia ją spośród większości mieszkańców Stu-
milowego Lasu. Mieszka w drewnianym domku na gałęzi starego
kasztanowca. Charakteryzuje się inteligencją i wygadaniem. Ilekroć
zauważy coś ciekawego, bardzo często wspomina o swoich krew-
nych i historiach związanych z nimi, zbliżonych do tego czego wła-
śnie jest świadkiem11. Bohaterowie często zwracają się do niej o
poradę. Jest synonimem mądrości i rozwagi. Miś o małym rozumku,
jak pisze o Kubusiu autor, bardzo jej ufa i zwraca się do niej kiedy
ma jakieś kłopoty. Na przykład kiedy chce pomóc swojemu przyja-
cielowi Kłapouchemu, który zgubił swój ogon „Kłapousiu - rzekł

10 Wywiad został przeprowadzony w grupie 52 uczniów klas IV-VII
szkoły podstawowej. Wyniki badania wskazują, że uczniowie utożsamiają
się najczęściej z bohaterami lektur szkolnych, omawianych na lekcjach
języka polskiego. Świadczy to za pewne o tym, że mało czytają literatury
nieobowiązkowej. Stasia Tarkowskiego („W pustyni i w puszczy”) jako
autorytet wskazało 13 respondentów, Anię Shirley („Ania z Zielonego
Wzgórza”) 10 uczniów-głównie dziewczynki, Adasia Cisowskiego („Szatan
z siódmej klasy”) 6 osób, Ulę Zalewską („Ten obcy”) wskazało 5, 4 osoby
za autorytet stawiają też fantastyczną postać- hobbita Bilbo Bagginsa
(„Hobbit, czyli tam i z powrotem”). Pozostali nie udzielili odpowiedzi.

11 https://pl.wikipedia.org (dostęp 06.03.2018)
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uroczyście. - Przyrzekam ci, że ja, Kubuś Puchatek, odnajdę twój
ogon(....)w Stumilowym Lesie mieszkała Sowa Przemądrzała- I jeśli
ktokolwiek wie cokolwiek o czymkolwiek - powiedział sobie Miś - to
tylko Sowa Przemądrzała - albo nie jestem Kubusiem Puchatkiem. A
przecież nim jestem - dodał. Sowa zajmowała pod Kasztanami staro-
świecką, uroczą rezydencję, najwspanialszą ze wszystkich, tak przy-
najmniej zdawało się Puchatkowi, bo była tam i kołatka, i sznur od
dzwonka z chwaścikiem. Pod kołatką widniał napis, który głosił:
„PRO SZE ZWONIDŹ JEŹLIKTO HCE PO RADY” A pod chwaści-
kiem dzwonka było napisane: „PROSZĘ PÓKADŹ JEŹLIKTO NIE-
HCEPO RADY”. Sowa, choć była mądra i doświadczona i potrafiła
czytać, pisać i sylabizować swe własne imię, była w wielkim kłopo-
cie, gdy chodziło o trudniejsze słowa, takie na przykład jak obwarza-
nek lub jakikolwiek bądź. Puchatek przeczytał obydwa napisy bardzo
starannie, najprzód z lewa na prawo, a potem na wszelki wypadek z
prawa na lewo. Potem, dla zupełnej pewności, zastukał kołatką i
pociągnął za sznurek od dzwonka, i zawołał donośnym głosem:- So-
wo, przychodzę po poradę! To ja, Kubuś Puchatek!”12.

Sowa doradziła Kubusiowi, że powinien wywiesić w Lesie
ogłoszenia i ogon zapewne szybko się odnajdzie. Jest jedyną miesz-
kanką Stumilowego Lasu, która potrafi czytać i pisać (choć robi wie-
le błędów), zna wiele uczonych słów i niemal na każdy temat potrafi
powiedzieć coś mądrego. Sowa jest autorytetem dla wszystkich po-
staci, nawet Krzysia.

Innym przykładem podobnie odbieranego autorytetu jest ko-
miksowa postać Papa Smerf13. Jest to jeden ze 100 niebieskich stwo-
rzeń, wykreowanych przez belgijskiego rysownika komiksowego
Pierre’a Culliforda, tworzącego pod pseudonimem Peyo. Smerfy
budową ciała przypominają człowieka, ale są dużo niższe. Posiadają
też nieproporcjonalnie większe głowy i wydatne nosy oraz krótkie
zaokrąglone ogonki. Ubierają się w białe spodenki połączone z bu-
tami oraz białe czapki frygijskie. Nie posiadają włosów - wyjątek
stanowią smerfetki i oczywiście Papa Smerf, który ma brodę. Smerfy
stają się dorosłe w wieku 150 lat. Są nieśmiertelne dzięki Kamienio-

12 A. A. Milne, Kubuś Puchatek, tłum. I. Tuwim, Warszawa 2014, s. 36
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wi Długowieczności zakopanemu pod ich wioską. Zajmują się głów-
nie zbieraniem smerfojagód. Posługują się specyficznym językiem
polegający na zastępowaniu wielu czasowników i przymiotników
odmianami słowa „Smerf" np. „Smerfnij i przysmerfuj mi trochę
smerfnego soku". Ich odwiecznym wrogiem jest Gargamel, nieco
nieudolny, czarny czarodziej, który ciągle powtarza „jak ja nie cier-
pię smerfów”.

Wszystkie smerfy w wiosce mają swoją specyfikację i zgodne
z nią imię (na przykład smerf Łasuch, który zajmuje sie pieczeniem
ciast, smerf Osiłek, który jest najsilniejszy). Jednak najważniejszy w
wiosce jest Papa Smerf (w oryginale nazywa się: „Le Grand Schtro-
umpf" co znaczy „Wielki Smerf"). Jest to smerf-ojciec, mentor
wszystkich niebieskich skrzatów. Ma 543 lata i jako jedyny nosi
czerwone spodnie i czapkę. Ma też długą, siwą brodę. Wszystkie
smerfy zwracają się do niego w sprawach osobistych, codziennych.
Dowodzi i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wioski. Jego do-
świadczenie i zapobiegliwość ratują smerfy z tarapatów. Papa Smerf,
jako najmądrzejszy i prawie najstarszy ze wszystkich smerfów, ofi-
cjalnie pełni funkcję przywódcy wioski. Zajmuje się magią i posiada
księgę zaklęć. Używa jej zazwyczaj do obrony Smerfów przed Gar-
gamelem. Często zajmuje się smerfikami. Ma też swoje charaktery-
styczne powiedzonko i w krytycznych sytuacjach krzyczy „O Wielki
Smerfie!!!"

Omówione postaci literacko-filmowe są autorytetami dla swo-
ich książkowych przyjaciół i podopiecznych, ale bez wątpienia sta-
nowią także przykład dla czytelników. Są mądre, szczere, dobre i
chętnie służą swoją pomocą. Warto jednak zwrócić też uwagę na
postawę pozostałych smerfów i mieszkańców Stumilowego Lasu- są
pokorni względem swoich autorytetów. Nie dyskutują z ich werdyk-
tami, są posłuszne, szanują mądrość i pozycję lidera. Dziś taka po-
stawa jest również mało popularna, dzieci często chcą być mądrzej-
sze od rodziców i opiekunów, dyskutują, kłócą się i żądają od nich
partnerskiego traktowania.
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III. Autorytety w literaturze dla dzieci starszych.
Literatura dla młodzieży kreuje nieco inne niż wyżej omówio-

ne autorytety. Wzorami do naśladowania stają się bohaterowie wy-
różniający się odwagą, przebojowością i popularnością. Uczniowie
podczas przeprowadzonego wywiadu wskazywali głównie bohate-
rów znanych im z lektur szkolnych

Przykładem pierwszego bohatera literackiego, który może być
autorytetem dla młodych czytelników jest Staś Tarkowski- bohater
powieści H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. Chłopiec jest
półsierotą, jego matka zmarła przy porodzie, więc wychowuje go
samotnie ojciec–Władysław Tarkowski. Chłopiec od urodzenia
mieszka w Afryce (w Port-Saidzie), bo Tarkowski jest inżynierem i
nadzoruje budowę Kanału Sueskiego. Ojciec dla chłopca jest autory-
tetem i przyjacielem. Doskonale się dogadują, ufają sobie i są dla
siebie wsparciem. Tarkowski wychował syna na dobrego, mądrego i
odważnego człowieka.

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 angiel-
skim, francuskim i polskim. Wciąż doskonalił swą sztukę strzelecką
– podziwiali go za to wszyscy. Polując codziennie i strzelając pod-
czas 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 tru-
pem. Ale Staś, który miał w żyłach polską i francuską krew, uczuł
nagle, że za nic na świecie nie zdoła strzelić do człowieka odwróco-
nego plecami”14.

14 H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, Kraków 2010, s.71
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Staś wykazał się też wielką odwagą i niezłomnością podczas au-
diencji 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 przetrwa-
nia. 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 chrześci-
janinem jak mój ojciec - odrzekł”15. 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 nie-
go. Staś wyjątkowo opiekował się przyjaciółką. Czuł się za nią odpo-
wiedzialny i nigdy nie pozwolił, aby stała jej się krzywda. W czasie gdy
dziewczynka zachorowała na febrę Staś bez wahania wybrał się na po-
szukiwanie 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
niemal szelest, jest wprost przerażająca (…) Lecz szedł naprzód w tej
myśli, że trzeba dla uratowania Nel”16.

Kolejnym literackim autorytetem dla dziewczynek (ale nie tylko)
może być Ania Shirley - bohaterka powieści „Ania z Zielonego Wzgó-
rza”. Tytułowa bohaterka powieści Lucy Maud Montgomery jest 11-
letnią sierotą. Bardzo wcześnie utraciła rodziców i przebywał w siero-
cińcu. Kilka razy była nawet adoptowana, ale nie miała szczęścia trafić
do dobrego domu. Jej życie zmieniło się w dniu, w którym w wyniku
pomyłki trafiła do domu Maryli i Mateusza Cuthbertów „Ach, jakże to
cudownie, że będę z wami mieszkała i będę do was należała… Nigdy
dotąd naprawdę nie należałam do nikogo”17.

Ania była dzieckiem niepospolitym i oryginalnym. Przez wiele
lat zaznawała goryczy samotności, tworząc barwy świat fantazji i zalud-

15 Ibidem, s. 92
16 H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, Kraków 2010, s. 170
17 L. M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza, tłum. M. Skrabek,

Kraków 2014, s.29.
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niając go wyimaginowanymi przyjaciółmi. Bujna wyobraźnia pozwalała
jej przetrwać trudne chwile. Chętnie nadawała imiona roślinom i miej-
scom, twierdząc, że dzięki temu stają się bliższe ludziom. Z natury ga-
datliwa, chętnie opowiadała innym o wytworach własnej fantazji. Jej
radość życia, wyobraźnia i szczerość sprawiały, że z łatwością pozyski-
wała sympatię kolegów i koleżanek. W przyjaźni wierna i lojalna, zaw-
sze była gotowa do największych poświęceń18. Dziewczynka mimo
przeciwności losu z jakimi się spotykała, była pozytywnie nastawiona
do świata i ludzi. Radził sobie z problemami uciekając w świat wy-
obraźni. Była uśmiechnięta, wesoła i pomysłowa. Jej kreatywność, wy-
bujała fantazja i radość życia były doskonałym sposobem na relacje z
surowym dla dziewczynki światem.

Kolejny bohater literacki wskazany przez uczniów jako auto-
rytet, to Adaś Cisowski. Tytułowy bohater powieści „Szatan z siód-
mej klasy” Kornela Makuszyńskiego jest uczniem siódmej klasy
gimnazjum, ma siedemnaście lat i wyróżnia się wśród uczniów wy-
jątkową zdolnością do rozwiązywania zagadek.

Adaś Cisowski jest bardzo inteligentnym i kreatywnym chłop-
cem. Potrafi trafnie łączyć fakty w logiczną całość. Posiada także
bogatą wyobraźnię, która pozwalała mu wczuwać się w sytuację
bohaterów zagadek, by zrozumieć motywy ich postępowania „Po-
siadał wyobraźnię żywą, lotną i zataczającą ogromne koła; wybiega-
ła ona daleko naprzód, umiała cofnąć się w zapadający i gęstniejący
mrok przeszłości i widziała tam to, czego zwyczajne, krótkowzroczne
oczy dostrzec nie mogły"19. Bohater dokładnie analizował fakty, ko-
dował je w pamięci i trafnie oceniał sytuacje. Był skrupulatny, sys-
tematyczny i dokładny. Bez trudu rozszyfrował zasady odpytywania
uczniów przez historyka- profesora Gąsowskiego. Adaś ubolewał
jednak, że przez odkrycie szyfru odpytywania sprawił nauczycielowi
wiele przykrości. Staruszek nie mógł się pogodzić ze świadomością,
że dobre oceny z odpowiedzi nie są wynikiem sumienności uczniów
i jego zdolności pedagogicznych, a sprytu Adasia. Początkowo obra-
ził się i zezłościł na uczniów, ale później sam docenił zdolności de-
tektywistyczne Szatana z siódmej klasy. Zaprosił go nawet do swo-

18 http://ania-z-zielonego-wzgorza.klp.pl (dostęp 13.03.2018)
19 K. Makuszyński, Szatan z siódmej klasy, Warszawa 2011, s.43.

http://ania-z-zielonego-wzgorza.klp.pl
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jego rodzinnego majątku, by pomógł mu w rozwikłaniu zagadki.
Adaś chcąc odzyskać sympatię i zaufanie pana Gąsowskiego obiecał,
że na początku wakacji wyjedzie z nim do Bejgoły, a póki co cała
klasa będzie się pilnie uczyć historii. Obok swojej przebiegłości i
sprytu był dobrym, ciepłym i uczuciowym chłopcem. Cieszył się
dużym uznaniem i sympatią wśród kolegów, którzy bardzo go sza-
nowali. Doceniali jego szlachetność, dobre serce i odpowiedzialność.
Wiedzieli, że można mu zaufać „Nigdy nie tracił spokoju ani nie
unosił się gniewem. Pogodny i serdeczny kolega, wesoły i uśmiech-
nięty, uczynny i współczujący, zdobył sobie bez wielkiego trudu mi-
łość u wszystkich! Klasa siódma dumna była z Cisowskiego”20.

IV. Podsumowanie
Autorytety to drogowskazy i nośniki wartości, których potrze-

buje każdy z nas. Jednak najbardziej są potrzebne dzieciom i mło-
dzieży. Pełnią funkcję opiniotwórczą, kształtują system wartości i
wzbogacają mentalność. Wzory do naśladowania są kalką , która
odbija na dzieciach pozytywne zasady zachowania. Stąd tak ważne
jest, aby propagować wśród nich przykłady bohaterów literackich i
realnych postaci, które naprawdę stanowią autorytet. Tak aby dziec-
ko na kanwie pozytywnych cech swojego idola wyrosło na dobrego i
świadomego człowieka. Literatura daje szeroki wachlarz postaci,
które możemy dzieciom śmiało stawiać za wzór do naśladowania.

Streszczenie:
W artykule pt. „Literatura dla dzieci i młodzieży jako źródło

autorytetów” omówione zostały przykłady bohaterów literackich
zasługujących na miano autorytetu. Analizie poddano postacie lite-
rackie będące autorytetami dla uczniów klas IV-VII szkoły podsta-
wowej. Podstawą doboru tekstów były wyniki badań (wywiadu)
przeprowadzonego we wspomnianej grupie młodych czytelników.

Dzieci łatwo utożsamiają się z fikcyjnymi postaciami, dlatego
przykład płynący z książki, jest doskonałym przekaźnikiem wartości
i jego rola w działaniach wychowawczych jest bezcenna.

20 Tamże, s.62.



170

Słowa kluczowe: autorytet, wzór do naśladowania, pozytyw-
ny bohater, Staś Tarkowski, Adaś Cisowski, Ania Shirley, Papa
Smerf, Kubuś Puchatek

Summary:
Literature for children and youths as a source of authorities
In the article entitled "Literature for children and youths as a

source of authorities' there are presented the examples of literary
characters that could be called authorities. There are analyzed the
characters that are the authorities for students form IV to VII forms.
The literary texts were selected on the basis of the results of questio-
naire, that was done by students of the primary school. Children easi-
ly identify themselvs with the literary characters and that is why the
role of books as kinds of value transmitters is priceless.

Key words: authority, role model, a positive hero, Staś Tarkow-
ski, Adaś Cisowski, Ania Shirley, Papa Smerf, Kubuś Puchatek
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Anna Maria Piskorska

W szczelinie międzyistnień.
Autorytet mitu w Traktatcie o manekinach albo wtórej księdze

rodzaju Brunona Schulza

„Substancja tamtejszej rzeczywistości jest w stanie nieustannej fer-
mentacji, kiełkowania, utajonego życia. Nie ma przedmiotów martwych,

twardych, ograniczonych. Wszystko dyfunduje poza własne granice, trwa
tylko na chwilę w pewnym kształcie,

ażeby go przy pierwszej sposobności opuścić”.
Bruno Schulz, List do St. I. Witkiewicza

1. „Materii dana jest nieskończona płodność, niewyczer-
pana moc życiowa i zarazem uwodna siła pokusy, która nas nęci
do formowania”

A. Próba ontologicznej definicji
Materia stanowi jedno z podstawowych pojęć filozofii. Choć

początkowo określano tym słowem konkretny materiał, z którego
zbudowane są ciała (np. drewno, glina, kości), na co wskazuje rów-
nież jej etymologiczne pochodzenie (od łacińskiego słowa materia –
tworzywo, budulec), to jednak, już w starożytności zaczęto temu
pojęciu przypisywać znacznie ważniejszą rolę, a pierwsi filozofowie,
rozszerzając jego znaczenie, kojarzyli je z łacińskim mater – matka,
co przywodzi na myśl kosmogoniczne koncepcje uwzględniające
pierwszą przyczynę (gr. arche).

Przez szereg lat obowiązującą w tej kwestii wykładnią była
teoria Arystotelesa, określająca materię jako „to, z czego coś po-
wstaje” a za świat realny uznając świat substancji, czyli konkretnych
bytów, które same w sobie są zmienne, potencjalne. To właśnie zro-
zumienie substancji miało doprowadzić do odkrycia materii.

Współczesna definicja filozoficzna głosi, iż materia jest to
obiektywny byt fizyczny poznawalny zmysłowo (bezpośrednio lub
pośrednio) posiadający takie atrybuty jak: ruch (zmienność), czas
(trwanie w czasie), przestrzeń (rozciągłość w przestrzeni) oraz zde-
terminowanie (podleganie prawom). Natomiast wiedza o samej
strukturze materii opiera się na wynikach teorii kwantów, stanowią-
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cej jej fundament. Co jednak oznacza konieczność ruchu czyli owa
zmienność przypisywana materii? W Powszechnej Encyklopedii
Filozofii tak zarysowano ten problem:

„Zrozumienie natury sił materialnych zakłada przyjęcie trzech za-
sadniczych elementów: substancjalności ciał fizycznych oraz obecności w
nich pierwiastka potencjalnego i aktualnego. Świat materialny przedstawia
się jako świat istniejący w nieustannym ruchu, gdzie wszystko przechodzi
we wszystko przez pewne etapy; w świecie tym obserwujemy także stałość
pewnych ruchów, stałość pewnych form bytowania, niezmienność pewnych
przejawów bytu. (…) W substancjach materialnych dostrzegamy nieustan-
ny ruch materii, zmiany właściwości, ale dopóki jakieś ciało może otrzy-
mać – mimo zachodzących w nim zmian – to samo zdefiniowanie, dopóty
jest ono substancjalnie tym samym, a zmiany dotyczą tylko właściwości
substancji; są to zmiany przypadłościowe”1.

Również w tzw. poznaniu przednaukowym oraz w naukach fi-
zyko-przyrodniczych można doszukać się potwierdzenia owej ak-
tywności bytów, ich zdolności do działania, oddziaływanie na inne
byty i przemieniania ich. Ta zdolność przemiany jest także czymś
realnym w świecie przyrody. A więc zarówno aktywność jak i pa-
sywność są właściwościami bytu a jeśli są właściwościami to zakła-
dają swe źródło, swą zasadę (arche). Zatem ostatecznym uzasadnie-
niem aktywności bytowej jest forma jako czynnik aktualny, uzasad-
nieniem zaś rzeczywistych przemian rzeczy jest materia jako czyn-
nik ostatecznie potencjalny.

B. Konieczność konfrontacji
Poeta, tak jak filozof, przedstawia nam, odbiorcom, swoją wi-

zję świata. Co prawda robi to w sposób zgoła odmienny, używając
innej formy i języka, co umożliwia mu często tworzenie przekazu
znacznie bardziej ekspresyjnego i sugestywnego. Niezwykłym i tym
samym zasługującym na wnikliwą analizę przykładem jest sposób
przedstawienia koncepcji materii przez Brunona Schulza w opowia-
daniu Traktat o manekinach albo wtóra księga rodzaju.

1 Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 7, Lublin 2001, s. 897-898.
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Spojrzenie Schulza na świat (w jego fizycznym i metafizycz-
nym wymiarze) zniewala rzeczywistość, tak, że na moich oczach
przekształca się ona z czegoś znajomego i oswojonego w nie-
uchwytne imponderabilia, cuda i dziwy. Uwodzi i zwodzi każdego,
kto chciałby przyjrzeć się jej z bliska, ucieka w inną, niedookreśloną
formę przed każdym, kto chciałby jej dotknąć. Natomiast jej esencja,
podstawowy składnik konstruujący świat, pozostaje jakościowo
niezmienna: istotą rzeczywistości jest zawsze materia. Materia, która
w koncepcji Schulza zdaje się zagarniać i wykraczać poza przywo-
łane powyżej filozoficzne definicje tego pojęcia. Przy założeniu, że
wszystko znajduje się w niej samej, jawi się ona jako: uduchowiona,
nieskończona i wszechmocna. Będąc tworem Boga (Demiurga),
dziedziczy jego wszechmocność. Dla materii – zgodnie z jej defini-
cją filozoficzną – ruch jest bezsprzecznie kategorią fundamentalną.
W schulzowskiej wersji idzie się chyba o krok dalej: opisywana tutaj
materia jest bowiem już czystą kreacją, strumieniem pierwotnej po-
tencji świata; wszechobecna, upłynnia wszelkie granice, łącznie
nawet z granicami istnienia. A zatem może się okazać, że jej rady-
kalna zmienność narusza trwałe struktury substancji zmieniając ich
właściwości, redefiniując je i przekształcając w inne zjawiska. Tym
sposobem, jawi się nam ona jako paradoksalna, ponieważ zmienność
to jedna z jej podstawowych (stałych) cech; w jej obrębie dochodzi
do ciągłych przemian, tak, że nie wiedzieć kiedy, miast piszącej się
metafory mamy już do czynienia z dziejąca się metamorfozą. Potęgę
i możliwości materii odkrywają przed nami słowa Jakuba, tego żyją-
cego w przestrzeni Litery szalonego Herezjarchy.

Co ciekawe, nakreślona przez Jakuba wizja świata ma wiele
wspólnego z mitycznym myśleniem charakteryzującym kultury tra-
dycyjne (w sensie zarówno archaiczności jak i archetypiczności tego
zjawiska), które Levi-Strauss określa jako „nieostre”, ponieważ nie
ma tam jeszcze ściśle nakreślonych granic między podmiotem a
przedmiotem, rzeczą i słowem, istotą i jej nazwą. Następuje wręcz
przenikanie się pojęć dziś uznawanych za antonimy, tak, że wielość
staje się funkcją jedności, a statyka – dynamiki. To w takiej koncep-
cji świata można najwyraźniej zaobserwować jego wszechmoc,
gdzie każdy podmiot może mieć dowolny orzecznik, a każdy dający
się pomyśleć stosunek jest możliwy.
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U Jakuba, podobnie jak w społecznościach tradycyjnych nie
ma sztywno zakodowanego kanonu interpretacji mitów i rytuałów,
choć należą one do dziedzin nauk ezoterycznych.

Przykładem może być przywołana przez Andrzeja Szyjew-
skiego interpretacja twórczego Słowa (So) u Dogenów, którą ich
kapłani (hogonowie) podzielili na cztery etapy. So jest dogońskim
Logosem, z którego wszystko powstało, dotarcie do jego ostateczne-
go rozumienia pozwala uzyskać boska wiedze kreacyjną i wszech-
moc. Jak pisze Rappaport: „naturę religii stanowi tworzenie Słowa,
Prawdziwego Słowa, z którego wynikają prawdy symboli i przeko-
nania, które tworzą”.

W Traktacie o manekinach Jakub, niczym prorok dawno za-
pomnianej religii prowadzi półszeptem głoszony monolog, będący
swoistym wyznaniem wiary w siłę i moc materii, który – pomimo że
jeszcze zawisły w sferze abstrakcji – już zadziwia i czyni świat nie-
zrozumialszym, ale – co ważniejsze i znacznie bardziej niesamowite
– przekonuje, że zjawiska, o których mówi (lub też takie, które do
tego stopnia są graniczne, że wymykają się opisaniu, a jednak
dźwięczą pomiędzy tym, co wypowiedziane), dzieją się naprawdę,
istnieją w przestrzeni i ewoluują w czasie. Wystarczy odwrócić na
chwilę głowę i już za naszymi plecami ożywają zjawiska z definicji
swej martwe (takie jak meble czy tapety), tylko chwila nieuwagi, a
zajdzie też proces odwrotny – reifikacja żywych istnień. Właściwie
nie wiadomo, czy nasza obecność w tych chwilach jest istotna, czy
bylibyśmy w stanie odwrócić procesy, szczególnie te, w których
materia jako skończona całość zostaje zastąpiona przez jedynie jej
fragment. Próby ingerencji są tym trudniejsze, że materia jest nie-
obejmowalna także w żadnym procesie poznawczym, wymyka się
naszym kategoriom, w ramach których określamy świat (czasu,
przestrzeni czy powszechnych praw), pozostaje autonomiczna
względem naszych karkołomnych prób nazwania jej.

Jakub twierdzi, że możemy wpływać na kształt materii, odci-
skać się w jej plastycznej tkance, ale będzie to zawsze działanie
chwilowe i połowiczne. Czy jednak jego wizjonerskie teorie odci-
skają się jakkolwiek w nas – odbiorcach? Słowa Jakuba są przecież
tak niewiarygodne, nawet wówczas, kiedy uświadomimy sobie, że
sam bohater jest także twórcą, artystą, któremu odebrano możność
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kreacji, tak iż pozostało mu tylko snucie zadziwiających historii
wokół własnych tęsknot. Schulz od samego początku dba o wytwo-
rzenie tego dystansu między treścią „proroczych” słów Jakuba a
reakcją słuchaczy (czyli bohaterów opowiadania, a w dalszej kolej-
ności nas – czytelników), przeciwstawiając obłędnemu zachowaniu
Jakuba skonsternowaną jego słowami resztę rodziny (w tym również
osobę narratora, jego syna – Józefa). Zatem zdegradowany twórca
(dawniej hodowca kolorowych, tętniących życiem podniebnych
ptaków, dziś panujący jedynie w świecie słów – nielotów) snuje
swoją opowieść jakoby wbrew wszystkim, mówiąc przede wszyst-
kim do siebie, na granicy obłędu, wiedziony nieznanymi dla otocze-
nia impulsami, fizycznie wręcz odczuwający imperatyw materii, jej
zachłanność i chłonność, jej niedefiniowalność przy jednoczesnej
konieczności ustosunkowania się do niej.

Trudno jest się przekonać do słów tego nieprawdopodobnego
człowieka traktowanego nawet przez swoich bliskich jak dziwaka,
odmieńca, który w swoich rozważaniach przedstawia tak niepopu-
larny punkt widzenia, przypisywany tylko ludziom pierwotnym,
dzieciom i… poetom. Jakub odczuwa nieostrość granic istnienia i
nieprawdę utajoną we wszystkich podziałach, szczególnie tak rady-
kalnych, jak: żywe-martwe, pełne-połowiczne, świadome-
nieświadome, czynne-bierne, jasne-ciemne, a także: znak-znaczenie,
abstrakcja-rzeczywistość, a przede wszystkim zwalcza opozycję
słowo-czyn. Jakże zbliża się w swoim myśleniu do magiczno-
religijnej waloryzacji języka, obecnej w sztuce prahistorycznej. Tak
jak wówczas, jego słowa są (lub chciałyby być) obdarzone nie tylko
znaczeniem, ale także mocą. Oto, co o mowie ludzi pierwotnych
pisze Mirce Eliade:

„Jeszcze zanim rozwinęła się mowa artykułowana, głos ludzki był
już zdolny nie tylko przekazać informacje, rozkazy czy pragnienia, ale
również powoływał do życia cały świat wyobraźni dzięki owej eksplozji
dźwięków, owym fonicznym innowacjom. Wystarczy pomyśleć o baśnio-
wych paramitologicznch i prapoetyckich, ale także ikonograficznych kre-
acjach, wywołanych przez wstępne ćwiczenia szamanów, przygotowują-
cych się do ekstatycznych uniesień, czy przez powtarzanie mantr podczas
niektórych jogicznych medytacji, obejmujących zarazem rytm oddychania,
jak wizualizację »mistycznych sylab«.
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W miarę doskonalenia język potęgował swe środki magiczno-
religijne. (…) Wypowiedziane słowo wprawia w ruch siłę trudną lub wręcz
niemożliwą do zatrzymania”2.

Słowo dla Jakuba jest wieloznaczne i niezwykle pojemne:
obejmuje zarówno owo słowo pierwotne, jak i to doby cywilizacji
technicznej. W tej kwestii bliski jest on rozumowaniu praludzi w
tym sensie, iż opiera się na twierdzeniu, że słowo istniało kiedyś w
stanie pierwotnym, kiedy miało jeszcze zupełnie inny status ontolo-
giczny, było bliższe człowiekowi i w ogóle istnieniu. Nie dystanso-
wało się od świata, który opisywało, lecz znajdowało się w sercu
rzeczywistego bytu, było materialne i twórcze. To słowo stwarzało
świat. Ewolucja słowa, które było „jednością”, wyodrębniła z niego
wiele innych słów i nadała językowi funkcję narzędzia porozumie-
wania się. Zatem pierwotność (łączona z mitycznością) to stan, w
którym znak był jeszcze tożsamy ze znaczeniem, słowo zawierało w
sobie głęboki sens, a filologia niezwykle bliska była filozofii. Nie-
stety dalsze zmiany języka miały charakter nieodwracalny, odma-
gicznione słowo na zawsze poszarzało i zwiędło.

A jednak Schulz podejmuje się ryzykownych zabiegów „re-
animacyjnych” , by na powrót wydobyć ze słów ich pierwotne sen-
sy. W eseju Mityzacja rzeczywistości tłumaczy:

„Słowo w potocznym dzisiejszym znaczeniu jest tylko fragmentem,
rudymentem jakiejś dawnej, wszechobejmującej integralnej mitologii. Dla-
tego jest w nim dążność do odrastania, do regeneracji, do uzupełniania się
w pełny sens. Życie słowa polega na tym, że napina się ono, pręży do tysię-
cy połączeń, jak poćwiartowane ciało węża z legendy, którego kawałki
szukają się wzajemnie w ciemności”3.

W tym tkwi jego nowatorstwo, że – miast wychodzić przed
tłum – zawraca, zmierza ku początkom.

Stąd też będzie na płaszczyźnie swojej świadomości powracał
do obrazów dzieciństwa, które go ukształtowały, tworząc własną

2 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, Warszawa 1988, s.21
3 B. Schulz, Mityzacja rzeczywistości [w:] idem, Opowiadania. Wybór

esejów i listów, wstęp i oprac. J. Jarzębski, Wrocław 1989, s. 365.
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„prywatną mitologię”. Mit dla Schulza nie jest bowiem kontrapunk-
tem dla wiedzy, lecz jej najczystszym brzmieniem. Wiedza, choć
wiązana z racjonalnymi metodami poznania, również polega na bu-
dowaniu pewnego mitu o świecie, mityczne są już jej elementy kon-
strukcji, na której się opiera. W ten sposób mit uczłowiecza się, a
zatem umityczniona rzeczywistość staje się bardziej ludzka. Głębiej
ludzka. Jerzy Ficowski zwraca uwagę na empiryczne źródła pozna-
nia tworzące swoistą „mitologikę”, na to, że cudowność mitotwórcza
zawarta jest w przedmiotach dotykalnych, bowiem „tak jak człowiek
ma swoje źródło w jakimś Bycie, tak inne zjawiska materialne mają
swe korzenie w jakimś Micie”4. Z kolei Krzysztof Stala wskazuje na
to, iż „tworzenie magicznej rzeczywistości to dosłownie budowanie
świata ze słów (…) to kreacja świata, w którym rzeczywistość przy-
biera pewne kształty tylko dla pozoru, dla żartu, dla zabawy”5. W ten
sposób Stala opowiada się za odczytywaniem świata wykreowanego
przez Schulza jako sytuacji zamykającej się jedynie w szeroko poję-
tej lingwistyce bez ukierunkowania na rzeczywistość. Jednak, skoro
Traktat nazywany jest wtórą księgą rodzaju, powinniśmy obcować z
czymś więcej, ze słowem wcielonym w czyn i ucieleśniającym się w
rzeczywistości, tworzącym tę rzeczywistość, jednorodną – material-
ną. I może dlatego tak trudno jest mi się pogodzić z tym, że mitycz-
ny porządek świata objawia się tylko fragmentarycznie i – chociaż
„słowo ciąży ku sensowi” – to go w pełnym wymiarze już nigdy nie
osiągnie. W Mityzacji rzeczywistości – czytając, że „zapominamy o
tym, operując potocznym słowem, że są to fragmenty dawnych i
wiecznych historyj, że budujemy jak barbarzyńcy, nasze domy z
ułamków rzeźb i posągów bogów”6 – znajdujemy się jeszcze w ob-
rębie językowej sublimacji rzeczywistości, ale już w Wędrówkach
sceptyka mamy do czynienia z opisem jej samej, gdzie Schulz rozta-
cza mroczną wizję współczesnego wędrowca – groteskowego ko-
bolda spacerującego po rumowiskach kultury, który

4 J. Ficowski, Regiony wielkiej herezji. Rzecz o Brunonie Schulzu, War-
szawa 1992, s. 35.

5 K. Stala, Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedsta-
wiania w twórczości Brunona Schulza, Warszawa 1995, s. 82.

6 B. Schulz, Mityzacja rzeczywistości [w:] idem, Opowiadania…, s. 407.
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„grzebie melancholijnie laseczką w gruzie. (…) Tu głowa odłamana
patrzy z ukosa, tam noga wygrzebuje się, gramoli i kuśtyka samotnie przez
śmietnisko. Jeszcze jest w tych rudymentach słaby fluid życia, jeszcze
zbliżone do siebie łączą się i ożywiają. Wędrowiec lubi je rekonstruować i
składać, niekoniecznie właściwą głowę do właściwego tułowia. Tak po-
wstają dziwolągi”7.

W świecie, w którym mit został zdegradowany, język zutylita-
ryzowany, a człowiek rozczłonkowany, czuję się zagrożona, przewi-
dując jakiś apokaliptyczny rozpad całej rzeczywistości.

2. „Chcemy stworzyć po raz wtóry człowieka na obraz i
podobieństwo manekina”

Herezjarcha Jakub, ów apologeta nowego wyznania wiary we
wszechmoc materii, stanowi – jeśli powołać się na interpretację
Wiesława Szymańskiego – „symbol człowieka z końca zeszłego
wieku, który przy pomocy magicznej wiedzy usiłował tłumaczyć
odradzające się tęsknoty «metafizyczne»”8. Odkrywa on przed ludz-
kością (reprezentowaną przez dwie młode szwaczki, Adelę i Józefa)
utajoną prawdę o świecie, dowierca się do zrozumienia jego istoty i
przedstawia człowieka jako homo creatio. Heretyckość budowanej
przez niego mitologii polega na wyniesieniu człowieka do roli De-
miurga. Oczywiście wspomnienie ulatującej w niebo ptaszarni sta-
nowiło o przegranej w kwestii tworzenia alternatywnej, pełnej rze-
czywistości. A zatem akt stworzenia w wymiarze ludzkim nie sta-
nowi bezpośredniej rywalizacji z Absolutem, ale polega na zadowa-
laniu się bytami mniej pełnymi, bardziej rozczłonkowanymi i nie-
kompletnymi.

Jakub jest obłąkanym wyznawcą materii. Wierzy w jej
wszechobecność tak, że nawet jego wiara jest materialna. Mówi
głośno o akcie twórczym, nie przeszkadza mu jego wtórność i frag-
mentaryczność, za to odurza jego nieuniknioność. Jego prywatna
mitologia jest wyrazem buntu przeciwko skostnieniu świata, które-

7 B. Schulz, Wędrówki sceptyka [w:] ibidem, s. 407.
8 W. P. Szymański, Wyznawca Absolutu i Materii – Bruno Schulz [w:]

Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, pod red. B. Farona,
Warszawa 1972, s. 602.
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mu nie daje zastygnąć w jakiejś formie, lecz walczy z przyzwycza-
jeniami i utartymi schematami. Wielka metafora demiurgii ludzkiej
przedstawia obraz świata stworzonego przez czującego człowieka,
który w pocie czoła ugniatając materię, nigdy nie może być do koń-
ca pewien efektów swoich poczynań.

Konsystencja świata – jak zauważa Schulz w Wędrówkach
sceptyka – została wyraźnie rozrzedzona przez takie zjawiska jak
freudyzm i psychoanalizę, teorię względności, mikrofizykę, kwanty i
geometrię nieeuklidesową. Zatem także te realne (a nie tylko wyra-
żane za pomocą znaków) części rzeczywistości stały się mniej zro-
zumiałe lub wręcz niepoznawalne. W takim świecie człowiek nie
jest już w stanie rozpoznać siebie jako skończonej całości. Fragmen-
taryczność będzie już zawsze ciężkim brzemieniem, z którym każdy
z ludzi musi się borykać: w świecie, w oku i w sobie.

Człowiek niezdolny jest zatem w obrębie własnego człowie-
czeństwa skroić kogoś na miarę siebie. Jakub twierdzi, że jego zada-
niem jest więc tworzenie manekinów, które nie są „tworami o dłu-
gim oddechu, istotami na daleką metę”, którym brak będzie do-
świadczenia całości w jakimkolwiek jej wymiarze. „Często dla jed-
nego gestu, dla jednego słowa podejmiemy się trudu powołania ich
do życia na tę jedną chwilę”9 – tłumaczy. Po chwili zaś dodaje, że
wykonane będą niedbale, o tylko zasygnalizowanym (umownie)
istnieniu. Przy czym jednak to istnienie boleśnie rozciągać się będzie
w czasie, w którym owe panoptika, golemy i pałuby do głębi będą
musiały przeżyć własną formę, ograniczone nią i osamotnione w
niej: „Nadajecie jakiejś głowie z kłaków i płótna wyraz gniewu i
pozostawiacie ją z tym gniewem, z tą konwulsją, z tym napięciem
raz na zawsze, zamkniętą ze ślepą złością, dla której nie ma odpły-
wu”. Będzie do zawsze przedstawienie „materii więzionej, która nie
wie kim jest i po co jest, dokąd prowadzi ten gest, który jej raz na
zawsze nadano”10.

A zatem twórczość jawi się tu w dwóch obliczach, na dwóch
krańcach wertykalnego krajobrazu: jest uwznioślająca, gdyż stanowi
ona przezwyciężenie ograniczeń własnego uformowania, dookreśle-

9 B. Schulz, Traktat…, [w:] idem, Opowiadania…, s.35.
10 Ibidem, s. 38.
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nia, zamknięcia w kruchej postaci ludzkiej. Wejście w mityczny
wymiar rzeczywistości stanowi o zamianie niemożności w demiur-
gię. Nowe stworzenie świata, antropologiczne po obydwu stronach
zostaje zrodzone z wiary w moc marzenia i siłę wyobraźni. Z drugiej
strony człowiek – w odróżnieniu od doskonałości kreacyjnej De-
miurga, którego twory raz powołane do życia odradzają się, nie wy-
czerpują, lecz nabierają pełni istnienia – chcąc ukształtować materię,
musi korzystać z metod „heretyckich i występnych”, związanych z
tak granicznymi doświadczeniami jak sadyzm czy zabójstwo. Arty-
sta (poeta), za którego Jakub uważa każdego twórcę: malarza, kraw-
ca, kucharza, rzemieślnika itd. (stąd też całość scen rozgrywa się w
zakładzie krawieckim, w obecności manekinów i skrawków materia-
łów, w nawiązaniu do szycia ubrań – sztuki wyuczonej, realizowanej
przez proste szwaczki), musi nieustannie walczyć z materią ulegają-
cą deformacji i skostnieniu, gwałcić ją i kaleczyć, by uzyskać choć
na chwilę upragniony jej kształt. A i tak nigdy nie uda mu się prze-
zwyciężyć tkwiącej w niej owej witalnej, życiodajnej siły, która nie
mieszcząc się w jakiejkolwiek nadanej materii formie, rozsadza ją i
czyni nieprzewidywalną i niepodległą nikomu.

Ponadto akt ludzkiej demiurgii to w rzeczy samej kontrastujące z
zachwycającą boską doskonałością dowartościowanie tandety, mitolo-
giczne sankcjonowanie potoczności życia, wraz z jego krzątaniną i
poświęcaniem się sprawom nieważnym. Twory ludzkie nigdy nie będą
zachwycać tak, jak dzieła Boskie – są bowiem płynne, słabe, stale nie-
dokończone, nieszczęśliwe i dziwaczne. Porównanie człowieka do ma-
nekina degraduje go, czyni z niego niedookreślony przedmiot. Ale o
wiele bardziej przeraża przyrównanie manekina do człowieka: „Chce-
my stworzyć po raz wtóry człowieka na obraz i podobieństwo maneki-
na” – wykrzykuje Jakub w najwyższym uniesieniu.

Jest to punkt kulminacyjny całej teorii generatio aequivoca –
te amorfne istoty mają stanowić wewnętrznie nieustrukturyzowane
„rezultaty fantastycznej fermentacji materii”, na których obraz i
podobieństwo ma powstać nowy człowiek. Do tego aż ma doprowa-
dzić nas miłość do „mistycznej konsystencji” materii wyrażonej w
„zgrzytach, oporności i pałubiastej niezgrabności”. W tym kulmina-
cyjnym momencie z owego najwyższego uniesienia wytrąca Jakuba,
„natchnionego herezjarchę” stopa Adeli wystawiona w kontrze do
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niego. Komentarz narratora przewrotnie sugeruje, że zdarzenie to nie
miało większego znaczenia. A przecież owa kobieca stopa w twór-
czości Schulza (szczególnie w zbiorach jego rysunków) odegrała
bardzo ważną rolę. Ona to bowiem tłamsiła rodzaj męski, umiesz-
czona na głowie mężczyzny wdeptywała go w ziemię. Teraz również
nad Jakubem panuje stopa Adeli, i nie wiadomo, czy odkrywając
stopę spod zasłony długiej spódnicy, ujawniając ją światu i publicz-
nie się z nią obnosząc, Adela przeczy teoriom o człowieku maneki-
nopodobnym, czy też właśnie swoją wyzwoloną stopą, osobną, nie-
zależną i silną, potwierdza moc i samodzielność fragmentu.

Traktat o manekinach – jak każdy traktat – domaga się rozpa-
trzenia go w szerszym, filozoficznym kontekście. Skoro bezpośredni
adresaci słów Jakuba nie są zbyt wdzięcznym audytorium, może ów
prorok mówi, jak każdy prorok, przede wszystkim do całej ludzkości
w tym i następnych pokoleniach . I tu narrator wszystkich opowia-
dań, Józef, upodabnia się do swojego ojca, gdyż – jak zauważa Jerzy
Jarzębski – „narrator także jest eksperymentatorem, prowadzącym
ryzykowne, heretyckie doświadczenia w materii słów i określanej
przez nie rzeczywistości, a przy tym – jak tamten, prorokiem jest
zapomnianym, musi więc wymarzyć i zaprojektować w wyobraźni
audytorium, które zechce zrozumieć go i zaakceptować”11.

Traktat ten przywodzi na myśl różne koncepcje filozoficzne.
Przede wszystkim poprzez ów tajemniczy zwrot generatio aequivo-
ca (w wolnym tłumaczeniu: „samorództwo”) nawiązuje do filozofii
Artura Schopenhauera, który używał tego terminu przy opisywaniu
powszechnego w naturze pędu do istnienia nieograniczonego, tj. do
życia, a następnie do spotęgowania go w możliwie największym
stopniu. Ten pęd jest jednak u Schulza mocno ukonkretniony. Przy-
kłady emanacji mebli czy tapet uniemożliwiają nam bowiem pozo-
stanie w tej sferze dość bezpiecznej abstrakcji. Nie jesteśmy pewni
statusu ontologicznego owych zjawisk fluktuacji, jakim poświęca
Jakub tyle słów i emocji. Nie jest przesądzone, czy owe wykwity
życia występują jedynie w umyśle profety, kiedy on spotyka się z
nimi sam na sam, czy też jednak mamy tu do czynienia z metafizyką

11 J. Jarzębski, Wstęp [w:] B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i li-
stów, Wrocław 1989, s. XXXVI.
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spirytualną. Jakąś zdolność kreacji mają i ludzkie umysły, i materia
sama w sobie, ale także równie twórcze są same napięcia pomiędzy
ciałem (materią) i duchem. Również dowodzenie można przeprowa-
dzić dwutorowo: empirycznie bądź też idealistycznie.

Drugim filozofem przychodzącym na myśl jest Henri
Bergson, który pisał: „nie ma takiego stanu duszy, jakkolwiek pro-
stego, aby się nie zmieniał bez przerwy, co chwila; albowiem nie ma
świadomości bez pamięci, dalszego ciągu stanu bez dodawania do
wrażenia obecnego wspominania chwil ubiegłych. Na tym polega
trwanie”12. A zatem – wycinając ze świata jedynie fragmenty – ni-
czego nie poznajemy. Schulz świadom jest tej karkołomności ludz-
kich dążeń epistemologicznych (negacja tradycyjnego poznania),
przy czym kiedy Bergson nie daje odpowiedzi pozytywnej, Schulz
proponuje rzecz zupełnie zjawiskową: proponuje, żeby się zgodzić
na te fragmenty i doprowadzić je do wymiaru najbardziej absurdal-
nego (jedna ręka, pół twarzy itd.) – i żeby ten akt kreacji był właśnie
naszym zwycięstwem, naszą ludzką demiurgią.

Z drugiej strony Schulz nakreśla w Sklepach cynamonowych
obraz bardzo osobisty, świat, w którym równorzędną rolę w kreowa-
niu tożsamości człowieka mają elementy realnego, aktualnego świa-
ta oraz wspomnienia i sny. Bliski jest tutaj Lacanowskiej koncepcji
roli wspomnień. Obrazy z dzieciństwa determinują konstruowanie
się osobowości jednostki, jednak są to obrazy, to których nie można
się przedostać, których już nie można odtworzyć, ponieważ powsta-
ły w momencie, kiedy dziecko, jakim się było, nie posiadało jeszcze
kodu językowego, by przetransponować te wrażenia na refleksję o
nich, opis; są to obrazy kształtujące człowieka, czyli takie, które
nigdy nie oddzieliły się od niego, ale leżą gdzieś u jego podstaw,
skrywają się w niezwykle istotnej dla człowieka jego części liminal-
nej, ciemnej, nieuświadomionej.

Marzenia senne z kolei przywodzą na myśl Freuda, szczegól-
nie kiedy Jakub roztacza oniryczne opisy ludzi przeobrażających się
płynnie w karakony, kiszki itd. W ten sposób „rzeczywistość jawy

12 W. P. Szymański, Wyznawca Absolutu i Materii – Bruno Schulz [w:]
Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, pod red. B. Farona,
Warszawa 1972, s. 605.
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miesza się z halucynacją i fantastyką, a do tego ujawnia otwarcie
swój symboliczny, znakowy charakter, podteksty erotyczne, mitolo-
giczne, literackie”13. W wyniku tego rozczłonkowania się na po-
szczególne przenikające się nawzajem sfery, człowiek nie czuje się
bezpiecznie pośród chaosu elementów, jest na granicy poznania,
przeczuwa, że poza tym małym kosmosem, który sam sobie na wła-
sne potrzeby stworzył, funkcjonuje chaos, w którym zanika różnica
między znakiem a znaczeniem.

Jednakże Schulz nie poprzestaje na tym: w Traktacie przed-
stawiony został również świat wewnętrzny człowieka jako twórcy –
Osoby, która przede wszystkim pragnie przeniknąć do własnego
źródła; źródła, które – jak się okazuje – nie jest nim samym, indywi-
dualnym, lecz podstawą istnienia, nieuchwytną Tajemnicą bytu .

A zatem Twórczość nie jest tylko zabawą w Demiurga, ale
jest – posiłkując się słowami Ficowskiego – „krążeniem wokół ta-
jemnicy, istniejącej, choć niedosiężnej, zbliżeniem się do niej.
Schulz uważał, że kreacja artystyczna, penetracja sztuki – sięga tam
głębiej i dalej”14. Człowiek w jego opowiadaniach staje wobec nie-
wytłumaczalnych tajemnic: Istnienia, Bytu i Materii.

Skoro więc świat jest niepoznawalny, zatem pozostaje nam
tworzyć światy alternatywne, własne, może nie tak skończone, za to
bliższe naszej zmienności i różnorodności, substytuty zrodzone z
frustracji niepoznawalności rzeczywistości, w której istniejemy.
Proces kreacji ma stanowić zatem rekompensatę niemożności prze-
niknięcia świata realnego. Świat zastępczy w poezji – według Marii
Podrazy-Kwiatkowskiej – wyrażany jest przez symbol (stanowiący
autonomiczną wartość samą w sobie). Rzeczywistość Schulza jest
właśnie takim światem wysoce zmetaforyzowanym. I choć autor
proponuje nam konkretne obrazy i cały przekaz jest mocno wizyjny,
to nie poprzestajemy na mimetycznym rozpoznaniu otoczenia, sytu-
acji, stanów bohaterów, lecz poprzez ten konkretny portal zostajemy
wciągnięci w metaforę. Tutaj rzeczy stają się zdepragmatyzowane, a
świat utkany zostaje ze słów. Za sprawą nakładania na siebie meta-
for, słowa zostają wypuszczone na wolność i w ten sposób wikłają

13 B. Schulz, Traktat…, op. cit., s. 41.
14 J. Ficowski, Regiony…, op. cit., s. 43.
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się w nową realność – realność semiotyczną. Ale przecież właśnie w
ten sposób – przez mityczną i magiczną drogę powrotu po własnych
śladach – być może można dotrzeć do pierwotnej myśli, do praw-
dziwych zaginionych skarbów, najważniejszych sensów i wreszcie –
do Sensu.

„W głębi materii kształtują się niewyraźne uśmiechy, zawią-
zują się napięcia, zgęszczają się próby kształtów. Cala materia faluje
od nieskończonych możliwości, które przed nią przechodzą mdłymi
dreszczami. Czekając na ożywcze tchnienie ducha, przelewa się ona
w sobie bez końca, kusi tysiącem słodkich okrąglizn i miękkości,
które z siebie w ślepych rojeniach wymajacza”15. Materia to sub-
stancja świata. Jest ona wiecznie płodnym ciałem, nieskończenie
lubieżnym, perwersyjnym i wrażliwym na najlżejszy dotyk. Jest
kobieca – czeka na twórcze zapłodnienie, jest ciemna, nikt nie po-
znał ani tym bardziej nie posiadł jej całej; jest jednocześnie pokusą i
najbezbronniejszą istotą w całym kosmosie.

Streszczenie:
W artykule podjęta została kwestia „autorytetu mitu” – czyli

mocy, jaką posiadają mityczne aspekty materii. W interpretacji po-
etyckiego Traktatu o manekinach… autorka sięga po myśl filozofów
(m.in. Bergson i Schopenhauer), psychologów (Freud i Lacan) oraz
wielu badaczy mitu (np. Eliade, Levi-Strauss), by ukazać różnice
pomiędzy słowem wyrażającym jakiś aspekt świata a mityczno-
poetyckim słowem stwarzającym (alternatywną) rzeczywistość.

Słowa kluczowe: autorytet, mit, Bruno Schulz, literatura, filo-
zofia materii, ontologia

Summary:
The article speaks of the "authority of the myth" - which

means the power that mythical aspects of matter have. In the inter-
pretation of the poetical Treaty on Mannequins… the author recalls
the ideas of philosophers (including Bergson and Schopenhauer),
psychologists (Freud and Lacan) and many researchers of the myth
(eg Eliade, Levi-Strauss) to show the difference between a word

15 B. Schulz, Traktat…, op. cit., s. 33.
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expressing some aspect of the world and a mythical-poetic word that
creates (alternate) reality.

Key-words: authority, myth, Bruno Schulz, literature, philos-
ophy of matter, ontology
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Kinga Solewicz

Gerda z „Królowej Śniegu” Hansa Christiana Andersena
jako autorytet

1. Autorytet
W Słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doro-

szewskiego znajdujemy informację, że autorytet to: Ogólnie uznana
czyjaś powaga, wpływ, znaczenie, przewaga; mir1, a także człowiek,
instytucja, czynnik, mający ogólnie uznaną powagę, wpływ, znacze-
nie2. Natomiast Bogusław Dunaj podaje następujące znaczenia, ter-
minu autorytet:

1. Człowiek będący ekspertem w jakiejś dziedzinie, cieszący
się poważaniem i mający wpływ na zachowania i myślenie innych
ludzi3.

2. Instytucja, pismo itp., które mają wpływ na opinię spo-
łeczną, cieszą się popularnością i poważaniem4.

3. Moc wpływania na opinie i zachowanie innych ludzi, po-
wszechny szacunek, uchodzenie za eksperta w jakiejś dziedzinie5.

Justyna Chwalińska podsumowując wyjaśnienia słownikowe,
twierdzi, że:

Możemy mówić o autorytecie jako osobie, zgodnie z którym
będzie to „osoba lub instytucja, która cieszy się autorytetem – uzna-
niem i szacunkiem”6 lub też rozpatrywać w kategorii cechy, która
będzie oznaczała tyle co „uznanie i szacunek, jakimi jest obdarzana
osoba w jakimś środowisku”7. Jakiego jednak kontekstu nie przyjąć,

1 Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, (online)
www: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/-autorytet;5410716.html (dostęp
29.01. 2018).

2 Ibidem.
3 Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, [b.m.] 2005, s. 19.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Wielki słownik języka polskiego, (online) www: www.wsjp.pl (dostęp

02.02.2016).
7 Ibidem.

www.wsjp.pl
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zawsze znaczenie pojęcia będzie odnosiło się do łacińskich słów
„autoritas”, „auctoritatis”, które oznaczają m. in. wiarygodność,
ważność, wzór, przykład, stanowczość, godność, powagę, znaczenie,
wpływ, wolę8.

Autorka tekstu pt. Autorytet kuratora sądowego w pracy reso-
cjalizacyjnej w społeczeństwie ryzyka9 pisze dalej, że etymologii
pojęcia możemy się również doszukiwać w łacińskim słowie
„auctor”, które oznacza: sprawcę, twórcę, doradcę, pomnożyciela.
Wtedy to, będziemy mogli myśleć o nim, jako o kimś: Kto jest daw-
cą określonych wartości, ich pomnożycielem, zajmując jednocześnie
pozycję znawcy, pozostającego w merytorycznej, a zazwyczaj także
formalnej wyższości wobec otaczającej go zbiorowości, wspólnoty.
W tym znaczeniu autorytet stanowi także gwarancję wykreowanej i
dostarczonej innym wartości10. Małgorzata Bednarska11 z kolei pi-
sząc o autorytecie w naukach społecznych wiąże go z przywódz-
twem, władzą, umiejętnością wywierania wpływu. Podkreśla ona
przy tym dużą siłę autorytetu, tj.: Niezwykłą wręcz uległość dzieci i
dorosłych wobec autorytetów, co ma zasadnicze znaczenie zwłasz-
cza w procesie wychowania czyli intencjonalnego wywoływania
pożądanych zmian w drugim człowieku. Już na tym etapie rozważań
daje się zauważyć ścisłe powiązanie wychowania resocjalizującego z
potrzebą wykorzystywania autorytetów12.

Ks. Mieczysław Rusiecki dowodzi, że na miano autorytetu
trzeba zasłużyć. Jest to bowiem wartość, która wymaga rozwoju
osobistego i ciągłej pracy nad sobą, ponieważ:

8 J. Chwalińska, Autorytet kuratora sądowego w pracy resocjalizacyjnej
w społeczeństwie ryzyka, [w] Autorytet: wyzwania – oczekiwania – zadania,
pod red. J. Zimnego, Stalowa Wola 2016, s. 327-328.

9 Ibidem, 328.
10 S. Jarmoszko, Autorytet kontrowersje i aksjomaty, AH im. A. Giey-

szrora, Warszawa 2010, s. 17.
11 M. Bednarska, Racjonalnie czy irracjonalnie – rozważania o autory-

tecie w wychowaniu i nie tylko, [w:] O autorytecie w nauczaniu i wychowa-
niu, pod red. M. Bednarskiej, A. Marszałek, Toruń 2009, s. 54.

12 J. Chwalińska, Autorytet kuratora sądowego w pracy resocjalizacyj-
nej w społeczeństwie ryzyka, op. cit., s. 328.
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Bez ustawicznego samokształcenia i samodoskonalenia nie ma
szansy zdobycia, rozwijania oraz utrzymania posiadanego autorytetu13.

Anita E. Wizner w artykule Autorytet: moc o szczególnym zna-
czeniu14 pisze, że cechą szczególną autorytetu jest wzbudzanie uznania,
respekt, oraz skłonność do jego naśladowania. Genezą autorytetu są
wyjątkowe uzdolnienia, sprawności, czy wybitne rezultaty. Na to
wszystko może składać się także: rozległa wiedza, pozycja społeczna,
zakres i ogrom doświadczenia personalnego, oraz życiowego, rodzaj
sprawowanej władzy, a także sędziwy wiek. Czasem podmiot miaro-
dajności określa się rzeczowo. Odnosi się on do autorytetu nauki, mą-
drości, religii, tradycji, maksymy itp. Wyeksponować można autorytet
wewnętrzny i zewnętrzny w stosunku do danej grupy społecznej, insty-
tucjonalny lub osobisty, charyzmatyczny, tradycyjny, naturalny, praw-
dziwy, nieprawdziwy, moralnie ceniony itd.

Anita E. Wizner dowodzi również, że autorytet może pełnić
„wielorakie funkcje w procesie wychowawczym kształtując osobo-
wość moralną”15. Funkcja autorytetu w toku wychowania ma fun-
damentalną rangę, dlatego że:

Przebieg wychowania jest nierozerwalnie współzależny z od-
działywaniem osób znaczących, którymi mogą być rodzice, opiekuno-
wie, ponieważ mają oni wpływ na zachowanie oraz postawy dzieci,
wychowanków. Nie możliwy więc jest proces wychowania bez obecno-
ści autorytetów, bo to oni przekazują odpowiednie wartości. W życiu
każdego człowieka proces wychowania odgrywa zasadniczą rolę (…).
Nie ulega wątpliwości, iż znaczenie autorytetu odgrywa ogromną rolę
w szczególności, kiedy jednostka jest nie dojrzała16.

Dla dorastającego człowieka naprawdę ważny jest odpowiedni
autorytet, ponieważ w okresie adolescencji potrzebne są właściwe
wzorce zachowania, swego rodzaju drogowskazy, które będą prowa-
dziły w dorosłym życiu.

13 M. Rusiecki, Rola autorytetu w wychowaniu, [w:] O autorytecie. W
poszukiwaniu punktu odniesienia, pod red. J. Jagiełło, Kraków 2008, s. 83.

14 A. E. Wizner, Autorytet: moc o szczególnym znaczeniu, [w:] Autory-
tet: wyzwania – oczekiwania – zadania, pod red. J. Zimnego, Stalowa Wola
2016, s. 46.

15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 47-49.
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Czytając odpowiednią literaturę, można również i w niej odna-
leźć przykłady niezwykłych autorytetów, które mają niebagatelny
wpływ na rozwój, oraz kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży.

2. Baśń jako podręcznik właściwego postępowania
Idealnym gatunkiem literackim, który uczy jak postępować i

jakimi wartościami w życiu się kierować jest baśń. W Leksykonie
literatury dla dzieci i młodzieży znajdujemy informację, że:

Baśń - nazywana także bajką magiczną, jest jednym z podsta-
wowych gatunków epickich literatury ludowej. Jest to utwór fabu-
larny o treściach fantastycznych, nasycony cudownością związaną z
wierzeniami magicznymi, ukazujący dzieje ludzkich bohaterów
swobodnie przekraczających granice między światem poddanym
motywacjom realistycznym a sferą działania sił nadprzyrodzonych.
Baśń utrwaliła w sobie zasadnicze elementy ludowego światopoglą-
du: wiarę w nieustającą ingerencję mocy pozaziemskich w życie
ludzi, antropomorficzną wizję przyrody, niepisane normy moralne i
przekonanie o triumfie dobra nad złem. Akcja baśni rozgrywa się w
nieokreślonym miejscu i czasie. Bohaterowie baśni wyposażeni są w
cechy jednorodne: należą od początku do końca do istot dobrych i
szlachetnych bądź zdecydowanie złych. Istnieje bogaty repertuar
motywów i wątków baśniowych, które – jako wędrowne – powraca-
ją w tekstach reprezentujących kultury bardzo od siebie odległe –
zarówno w czasie, jak i w przestrzeni17.

Dalej Stanisław Frycie i Maria Ziółkowska-Sobecka piszą, że:
Najstarsze ze znanych baśni pochodzą z literatury indyjskiej,

co skłoniło badaczy do sformułowania teorii uznającej Indie za ko-
lebkę tego gatunku. Z folkloru i literatury ludowej magiczne moty-
wy i wątki baśniowe przeniknęły do piśmiennictwa wykształconego,
dając początek baśni literackiej. Baśniowa fantastyka, bliska dzie-
cięcej wyobraźni, oraz budujące treści moralne sprawiły, że znaczna
część baśni ludowych i oparte na nich baśnie literackie na trwałe
zadomowiły się w literaturze dla dzieci i młodzieży18.

17 Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży, pod red. Stanisława Frycie
i Marii Ziółkowskiej-Sobeckiej, Piotrków Trybunalski 1999, s. 17.

18 Ibidem, s. 17.
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Najważniejsze cechy baśni to:
• panują prawa irracjonalne
• obok siebie istnieją dwa światy (rzeczywisty oraz fanta-

styczny)
• występują różne twory fantastyczne, np.: smoki, krasnoludki
• występuje magia i czary
• bohaterami są ludzie, spersonifikowane zwierzęta, czarow-

nicy, diabły, smoki a nawet fantastyczne przedmioty
• wydarzenia rozgrywają się w fikcyjnym świecie, w odległej

przeszłości („dawno temu”)
• czas i miejsce zawsze są nieokreślone („za górami, za lasami”)
• dobro jest nagradzane, zło karane
• promowane są - sprawiedliwość, porządek i ład.
Klasyczna baśń opisując pewne doświadczenia i stany psy-

chiczne za pomocą obrazów:
Umożliwia dziecku intuicyjne, przedświadome pojmowanie

własnej natury i budzi przeczucie przyszłości, która czekać je będzie
wówczas, gdy rozwinie ono swe pozytywne możliwości. Obcując z
baśniami, dziecko zaczyna rozumieć, że jeśli się jest człowiekiem na
tej ziemi, staje się nieuchronnie przed bardzo trudnymi zadaniami,
lecz także przeżywa cudowne przygody19.

Baśń jest przede wszystkim cenna ze względu na ogromny
wpływ na społeczno-moralny rozwój dziecka. Stanowi ona kryte-
rium wartościowania, jest szkołą wychowania moralnego, oraz do-
starcza określonego ideału. Opowiadając dziecku baśń, przekazuje-
my mu niewerbalnie, wiele prawd takich jak: cel zawsze można
osiągnąć, sprawiedliwość istnieje, życie jest ciekawe i pełne niespo-
dzianek.

Dzięki czytaniu baśni, dziecko:
Staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie, pragnie aby na całym

świecie tryumfowało dobro i sprawiedliwość. (…) poznaje we-
wnętrzny świat ludzi, co pomaga mu lepiej poznać świat własnych
przeżyć, nazywać je i oceniać. W ten sposób rozwija się w dziecku
samoorientacją, zdolność do samokontroli i do kierowania własnym

19 B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach
baśni, przeł. Danuta Danek, Warszawa 2010, s. 284.
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postępowaniem. Kształtuje się zdolność do oceny własnego i cudze-
go postępowania20.

Baśnie są nie tylko kluczem poznania świata, ale posiadają
również moc terapeutyczną. Baśnie:

Dają wsparcie, kompensują niezaspokojone potrzeby, przed-
stawiają inne wzory myślenia i działania, a tym samym budują zaso-
by osobiste, stymulują rozwój, umożliwiają rozumienie i poznawa-
nie cudzych, a potem własnych motywów działania, a także uwraż-
liwiają na piękno i dobro21.

Baśń jest swego rodzaju podręcznikiem właściwego postępo-
wania, ponieważ jest w nich nagradzane dobro, a zło karane. Dlatego
też, dzięki nim młodzi ludzie, wiedzą jakie czyny i zachowania są
pożądane w świecie. W wielu utworach baśniowych bohaterowie
mogą być autorytetami dla naprawdę wielu młodych odbiorców.
Taką wzorową postacią jest z całą pewnością Gerda z baśni Królowa
Śniegu Hansa Christiana Andersena.

3. Wędrówka Gerdy w poszukiwaniu przyjaciela
Baśń symboliczna, jaką jest Królowa Śniegu, jest baśnią, którą

Hans Christian Andersen napisał w ciągu kilku dni. Pisanie rozpo-
czął 5 grudnia i po pięciu dniach baśniowa opowieść była gotowa, a
już 21 grudnia 1844 roku została wydrukowana. Baśniopisarz wtedy
wyznał:

Moja najnowsza baśń, Królowa Śniegu, powstała z wielkiej po-
trzeby, tak uporczywie wracała mi do głowy, aż w końcu śmi-
gnęła przez papier jak w tańcu22.

Krytyczka Naomi Lewis dowodzi, że tak krótki czas pisania
utworu przez Andersena wskazuje na jego „poryw natchnienia”.

20 K. Załucka, Wychowawcza i terapeutyczna rola literatury dziecięcej, (on-
line) www: http://www.sp3.lubsko-.pl/zalucka2.htm (dostęp 31.01.2018).

21 Ibidem.
22 J. Wullschläger, Andersen. Życie baśniopisarza, przeł. M. Ochab,

Warszawa 2005, s. 272-292.

http://www.sp3.lubsko-.pl/zalucka2.htm
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Pierwszy rozdział baśni powstał niedaleko Drezna – w Maren, na-
tomiast reszta w domu, w Danii23.

Owy „poryw natchnienia” spowodował powstanie pięknej i
ponadczasowej opowieści o Lodowej Pani, zaczarowanym Kaju i
Gerdzie o złotym sercu. Baśń „Królowa Śniegu” rozpoczyna się od
opisu diabelskiego lustra, które miało niszczycielską moc. Po tym
opisie zostają nam przedstawieni główni bohaterowie, którzy spę-
dzali dnie na wspólnej zabawie. Kaj i Gerda, bo o nich mowa szcze-
rze się kochali, dlatego też ciągle przebywali razem. Wszystko
zmienia się jednak, gdy odłamki lustra wpadają chłopcu w oko i w
serce. Kaj staje się niemiły zarówno w stosunku do swej przyjaciółki
– Gerdy, jak i wobec babci, oraz sąsiadów.

Chwin komentując zachowanie chłopca, pisze:
Kaj zachowywał się paskudnie. Kiedy mu wpadło do oka dia-

belskie szkło, od razu – ku rozpaczy Gerdy – pozrywał piękne róże,
które hodował w drewnianej skrzynce na parapecie. Powiedział, że
„róże toczy robak” i że są krzywe24.

Ewa Ogłoza pisze, że:
Lustro, o którym pisze Andersen, pokazuje obraz nie tyle od-

wrócony, ile zniekształcony, wyolbrzymiając to, co złe w ludziach i
otaczającej ich rzeczywistości. Zmienia więc sposób postrzegania i
zachowania, na przykład u Kaja. Staje się on nieznośnym i niesym-
patycznym chłopcem, (…)25.

Kaj widząc, taki zniekształcony świat, zmienia się diametral-
nie, aż któregoś dnia znika bez śladu. Zrozpaczona Gerda, postana-
wia odnaleźć przyjaciela. Nie wiedziała bowiem, że Kaj przywiązał
swe sanki do wozu pewnej nieznajomej i odjechał razem z nią. Ową
nieznajomą była piękna, lecz zimna Królowa Śniegu.

Gerda udając się w podróż wierzy, że odnajdzie swego naj-
droższego przyjaciela i wróci z nim do domu. Wędrówka dziew-
czynki rozpoczyna się od przeprawy łódką przez rzekę i dotarciu do

23 E. Ogłoza, Wokół opowieści Hansa Christiana Andersena. O radości
czytania, Katowice 2014, s. 21.

24 S. Chwin, Kaj i nieczułe serce, „Tygodnik Powszechny” z 27 lutego
2007, s. 9.

25 E. Ogłoza, Wokół opowieści Hansa Christiana Andersena. O radości
czytania, op. cit.,, s. 31.
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domu pewnej, starszej kobiety. Była samotna kobieta, która za spra-
wą czarów robiła wszystko, aby Gerda przy niej została i zapomniała
o Kaju. Dziewczynka była bardzo szczęśliwa mieszkając u staruszki,
ponieważ miała wszystko, czego tylko zapragnęła. Dni upływały jej
na zabawie w pięknym, słonecznym ogrodzie, gdzie niczym nie
musiała się martwić. Jednak jej tęsknota i miłość do chłopca była tak
wielka, że gdy tylko ujrzała kapelusz z namalowaną na nim różą,
wnet sobie o nim przypomniała. Zapłakała wtedy gorzko, a jej łza
spadająca na ziemię, spowodowała wyrośnięcie róży. Kwiat zapew-
nił dziewczynkę, że Kaj żyje, dlatego też Gerda szybko ucieka z
ogrodu czarownicy i rusza w dalszą podróż. W czasie drogi spotkała
wronę, która zaprowadziła ją do pewnego zamku. Twierdziła bo-
wiem, że tam znajduje się jej przyjaciel, który pełni władzę u boku
ślicznej królowej. Pełna nadziei ruszyła, więc za wroną w stronę
zamczyska:

O jakże biło serce Gerdy ze strachu i tęsknoty! Zupełnie tak,
jakby chciała zrobić coś złego, a przecież pragnęła tylko wiedzieć,
czy tu był mały Kay: tak, musi tam być; myślała z takim przejęciem
o jego mądrych oczach, o jego długich włosach, widziała wyraźnie
jego uśmiech, kiedy siedział z nią w domu pod różami. Ucieszy się
na pewno, gdy ją zobaczy i usłyszy, jaką długą drogę odbyła do nie-
go, kiedy się dowie, jak martwili się wszyscy w domu, gdy on nie
wrócił! O, jakże się bała i cieszyła zarazem!26.

Gerda myślała, że trafiła na trop przyjaciela i wreszcie go zo-
baczy, jednak po dotarciu na miejsce okazało się, że to nie Kay.
Smutna dziewczyna opowiedziała swą wzruszającą opowieść królo-
wej zamku, na co ta, dała jej karetę i ciepłe ubrania na dalszą drogę.
Niestety, piękna, złota kareta szybko rzuciła się w oczy rozbójnikom
i bohaterka długo się nią nie nacieszyła. Dosyć tego, że została ogra-
biona, to jeszcze trafiła w ręce bandytów. Całe szczęście, mała roz-
bójniczka ulitowała się nad dziewczyną, kiedy ta opowiedziała jej o
poszukiwaniach przyjaciela i postanowiła ją uwolnić. Tam też Gerda
dowiedziała się od leśnych gołębi, że jej Kay prawdopodobnie poje-
chał z Królową Śniegu do Laponii. Mała rozbójniczka dała Gerdzie,

26 H. Ch. Andersen, Baśnie,przeł. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz, Warszawa
1977, s. 159.
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nawet swego rena, który znał drogę do Laponii. Podczas drogi za-
trzymali się w małym, nędznym domku Laponki, która udzieliła im
kilka wskazówek, co do dalszej drogi:

- Ach, wy biedacy! – powiedziała Laponka. – Macie jeszcze
daleką drogę przed sobą. Musicie przebiec jeszcze przeszło sto mil
równiną Finmarku, aż tam, gdzie rozsiadła się Królowa Śniegu i
puszcza co wieczór bengalskie ognie. Napiszę parę słów na wysu-
szonym dorszu, nie mam papieru, a chcę napisać do Finki, tam na
Północy, ona da wam lepsze wskazówki niż ja!27.

Kiedy tylko posilili się i odpoczęli trochę, ruszyli dalej, w
stronę chatki Finki. Mała, bardzo brudna kobieta wyjaśniła, że jeśli
Gerda chce pomóc Kayowi, musi wyjąć mu kawałki lodu, tkwiące w
oku i w sercu. Jeśli tego nie zdoła uczynić, chłopak na zawsze pozo-
stanie w lodowym pałacu. Ren prosi w imieniu dziewczyny, o jakąś
radę, pyta w jaki sposób pozbyć się diabelskiego lustra z ciała Kaya.
Na co Finka odpowiada:

Nie mogę jej użyczyć większej mocy od tej, którą posiada. Czyż
nie widzisz, jaka jest potężna? Czy nie widzisz, jak jej muszą służyć
ludzie i zwierzęta, jak udało jej się przejść przez świat na bosych nóż-
kach? Nie powinna myśleć, że to myśmy użyczyli jej tej potęgi, ona
tkwi w jej sercu, pochodzi stąd, że Gerda jest dobrym, niewinnym
dzieckiem. Skoro jej samej nie uda się dostać do Królowej Śniegu i
uwolnić Kaya od odłamków szkła, to my jej nie pomożemy28.

Finka wskazuje dalszą drogę, która prowadzi do lodowego
zamku, więc chwilę potem bohaterowie opuszczają jej mały, ciasny
domek. Wkrótce docierają w pobliże lodowego zamczyska, wtedy to
Gerda zsiada z Rena i sama wchodzi do środka, odmawiając modli-
twę Ojcze nasz. Dziewczyna bardzo się boi spotkania zarówno z
Królową Śniegu, jak i z Kayem. Obawia się, że zaczarowany chło-
pak jej nie pozna.

Gerda, kiedy tylko wchodzi do środka, zauważa że w lodo-
wym pałacu:

Nie panowała (…) nigdy radość, nie odbył się tu nawet ani razu
balik niedźwiedzi, na którym mógłby zagrać wicher (…) nie było tu

27 Ibidem, s. 163.
28 H. Ch.Andersen, Baśnie,op. cit., s. 164.
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nigdy towarzyskich zabaw (…) białe lisice nie plotkowały tu nigdy przy
herbacie; puste, wielkie i zimne były sale Królowej Śniegu29.

Całe szczęście Królowej Śniegu nie było w pałacu, był sam
Kay, który siedział na podłodze cały przemarznięty. Układał napis
„WIECZNOŚĆ” z porozrzucanych kawałków lodu. Królowa z zim-
nym sercem, obiecała chłopcu, że dopiero, kiedy ułoży ten napis,
stanie się niezależny. Jednak Kay nie mógł sobie w ogóle z tym po-
radzić. Układanka nie składała się w całość. Zimny i sztywny chło-
pak, gdy ujrzał Gerdę, nie poznał jej, zapomniał bowiem wszystko,
co się kiedyś zdarzyło, i jaką był osobą w przeszłości. Pod wpływem
złego czaru, uważał, że teraz lodowy zamek jest jego domem, a płat-
ki śniegu są najpiękniejsze na świecie. Załamana Gerda zapłakała
nad losem swego przyjaciela i wtedy nieoczekiwanie, Kay przypo-
mniał sobie wszystko. Łzy dziewczyny spadły bowiem na pierś
chłopaka, roztapiając jego lodowate serce. Natomiast pod wpływem
płaczu Kaya, wypłukał się odłamek szkła z jego oka. Ewa Ogłoza
pisze, że:

W ostatniej, siódmej opowieści łzy Gerdy ożywiły lodowate
serce Kaja i „wypłukały odłamek lustra”, a podczas płaczu Kaja
„okruszek lustra wypłynął mu z oka”. Obserwujemy „Skamienienie i
zamrożenie zestawione z żarem uczuć, z czułością i drżeniem. Stało
się tak, jak w Kopciuszku i innych baśniach, o czym pisała np. Ja-
dwiga Wais: „Żal nie rodzi łez, to łzy rozpuszczają >>skamienia-
ły<< żal i możemy wreszcie rozpocząć >> nowe<< życie30.

Szczęśliwi bohaterowie mogli wrócić do domu, Kay został
odczarowany, stał się znowu dobrym i miłym chłopcem. Kay mógł
rozpocząć nowe życie dzięki przyjaciółce i postępować kierując się
sercem. Wdzięczny, przytulił mocno przyjaciółkę, a ona:

Śmiała się i płakała z radości; było to takie piękne, że nawet
kawałki lodu zaczęły tańczyć z radości, a kiedy się zmęczyły i poło-
żyły, utworzyły właśnie te litery, o których mówiła Królowa Śniegu,
że jeśli Kay je ułoży, stanie się niezależnym panem, (…). Gerda
pocałowała go w policzki, które zaróżowiły się; całowała jego oczy,

29 Ibidem, s. 181.
30 E. Ogłoza, Wokół opowieści Hansa Christiana Andersena. O radości

czytania, op. cit., s. 26.
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które zabłysły tak jak jej oczy; całowała jego ręce i nogi, które stały
się mocne i zdrowe. Gdyby Królowa Śniegu nawet teraz wróciła, to i
tak słowo wyzwalające Kaya wypisane było błyszczącymi kawał-
kami lodu31.

Bohaterowie baśni powrócili do swojego domu już jako osoby
dorosłe. Jednak zachowali swe dziecięce spojrzenie na świat, przez
co mogli osiągnąć szczęście. Narrator baśni dowodzi, że szczęście
było przeznaczone zarówno Gerdzie, jak i Kayowi, ponieważ „obo-
je, dorośli, a jednak dzieci, dzieci w sercach”32. Dzięki czemu potra-
fią radować się każdą chwilą swego życia. Ufnie patrzą w przy-
szłość, bez lęku i strachu.

Wędrówka Gerdy i jej ofiarna miłość nie poszły na marne. Po-
święcenie dziewczyny zaowocowało, udało jej się pokonać zły czar i
sprowadzić ukochanego przyjaciela z powrotem do domu. Dokonu-
jąc tak wielkiego, niespodziewanego i niecodziennego czynu, boha-
terka sama sobie zapewnia również szczęście u boku kochanego
Kaya. Pomagając jemu, pomogła i sobie. Przezwyciężając wszyst-
kie, kolejne przeciwności losu na swej drodze wygrywa, nie tylko
życie Kaya, ale i swoje.

4. Gerda jako autorytet
Baśń Królowa Śniegu, to niezwykła opowieść o sile miłości.

Gerda jest bohaterką, dzięki której ta miłość istnieje i ma szanse
dalej istnieć. Trzeba tylko pokonać Lodową Panią, która tego „ma-
gicznego” uczucia nie posiada. Dlatego też, dziewczyna jest w stanie
ją pokonać, bo posiada czyste, przepełnione najgorętszą miłością
serduszko. Uczucie to odgrywa ogromną rolę w życiu każdej istoty,
a tak szczere i krystaliczne, jak w przypadku Gerdy, jest w stanie
roztopić lód. Miłość w przypadku Gerdy jest również determinującą
siłą, dzięki której jest ona w stanie pokonać wszystkie przeszkody i
przeciwności losu. Dziewczyna jest waleczna, odważna, silna, wraż-
liwa i wykazuje się dużą mądrością.

Zdaniem Joanny Papuzińskiej baśń Andersena tworzy mit
Gerdy, czyli:

31 H. Ch.Andersen, Baśnie,op. cit., s. 166.
32 Ibidem, s. 183.
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Tego nadzwyczajnego dziecka, obdarzonego gorącym, kocha-
jącym sercem, stworzonego jakby po to, aby „zasypywać źródło
zła”, zdolnego do najwyższych poświęceń i wyrzeczeń, promieniu-
jącego miłością tak potężną, że zdolne jest ono pokonać wszystkie
przeszkody33.

Gerda jest postacią, która potrafi zrobić wszystko, aby tylko
odnaleźć swojego przyjaciela. Miłość do niego jest tak silna, że bo-
haterka wyrusza w daleką i niebezpieczną podróż, aby tylko go od-
naleźć. Jej troska o Kaja i chęć niesienia mu pomocy była dla niej
sprawą priorytetową. Życie towarzysza zabaw przedkładała nad swe
własne, dlatego też nie bała się głodu, chłodu, ani „zbójców”, któ-
rych spotkała podczas długiej podróży. Nie lękała się nawet walki z
samą Królową Śniegu, bo jej miłość do Kaja była tak wielka i silna.

Dziewczyna w poszukiwanie przyjaciela zaangażowała się
bez reszty, a jej wrażliwość, szczerość, wspaniałomyślność i odwaga
opłaciły się. Złote serce Gerdy i goszczące w nim gorące uczucie
roztopiły lód w sercu i oku Kaja. Wierna przyjaciółka dla chłopca
zrobiłaby wszystko, aby tylko mu pomóc. Jej ofiarność i poświęce-
nie są czymś niespotykanym, tym bardziej u tak młodej osóbki, jaką
była dziewczyna, gdy wyruszyła w daleką podróż w poszukiwaniu
towarzysza zabaw. Przykład Gerdy może być autorytetem dla wielu,
jej zachowanie, wartości mogą być wzorem do naśladowania.

Gerda jest autorytetem dla wszystkich, szczególnie dla mło-
dych, dojrzewających osób, które poszukują swej drogi życiowej.
Gerda jest autorytetem wartości, jakie niesie ze sobą. Podróż boha-
terki odbywała się nie tylko w fizyczny, ale także w duchowy spo-
sób, przez co rozwinęła się jeszcze bardziej wewnętrznie. Dzięki
temu wykształtowała swe najlepsze cechy, stając się jeszcze więk-
szym autorytetem.

Streszczenie:
Artykuł, zatytułowany Gerda z „Królowej Śniegu” Hansa

Christiana Andersena jako autorytet poświęciłam zagadnieniu auto-

33 J. Papuzińska, Stare i nowe mity dzieciństwa – od Gerdy i Kaja do
„Kukurydzianych dzieci”, [w:] Andersen – baśń wobec świata. Materiały z
sesji literackiej. Gdańsk, 21-22 kwietnia 1995 roku, Gdańsk 1997, s. 42.
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rytetu. W tekście zaprezentowałam sylwetkę jednej z andersenow-
skich bohaterek baśni, jaką jest młoda dziewczyna o imieniu Gerda.
Opisując jej losy i przygody dowiodłam, że postać ta jest wzorem
cnót i zalet, a co za tym idzie jest wzorem do naśladowania.

Słowa kluczowe: autorytet, Gerda, Hans Christian Andersen

Summary:
The article, entitled Gerda from the “Snow Queen” written by

Hans Christian Andersen as an authority I devoted to the issue of
authority. In the text, I presented the figure of one of the Andersen's
fairy tale characters, a young girl named Gerda. Describing her fate
and adventures, I proved that this figure is a model of virtues and
chasities, and thus is a role model.

Key words: autorytet, Gerda, Hans Christian Andersen
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Piotr Rubacha

„Czasami wydawało mi się, że umie wpływać na pogodę…”,
czyli o postaci dziadka w twórczości Zdzisława Antolskiego

Każdy człowiek szuka w życiu autorytetów. Powodowane jest
to chęcią posiadania osoby, która – w subiektywnym odczuciu jed-
nostki – będzie charakterologicznie nieskazitelna i pełnić może rolę
prywatnego bohatera. Najczęściej funkcje te przyjmują członkowie
rodziny. Dla dorastającego dziecka niekwestionowanym liderem
będzie ojciec lub matka, a także ich krewni. Zdarza się również, że
punktem odniesienia staje się osoba obca, niezwiązana pokrewień-
stwem bądź powinowactwem, lecz mająca trwały wpływ na życie
drugiego człowieka.

W skomplikowanych dziejach polskiej państwowości wskazać
można wiele wybitnych postaci, które – mimo odmiennych poglą-
dów politycznych – potrafiły wespół walczyć o dobro narodu. Mimo
upływu kolejnych dziesięcioleci, a nawet wieków, część z nich nie-
zmiennie jest autorytetem dla kolejnych pokoleń. Do panteonu osób
o cechach charyzmatycznych, mających niesłabnący szacunek wśród
Polaków, zaliczyć należy Ojca Świętego Jana Pawła II, który przez
całe swoje życie, a szczególnie w trakcie eskalacji komunistycznego
dyktatu w Polsce – swoją niezłomną postawą pokazywał, aby „nie
dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać”1.

Wiek XXI – wraz z rozwojem konsumpcjonizmu – przyniósł
nowe zagrożenia w sferze społecznej. Szczególnie groźne okazuje
się zjawisko negatywnego autorytetu, czyli wybierania tzw. celebry-
tów na wzorce do naśladowania (pomimo prowadzenia przez wiele z
tych osób ekstrawaganckiego lub niemoralnego trybu życia).
Wszystko to pokazuje, że dobór autorytetów zależny jest od wielu
czynników, wśród których wskazuje się: sytuację rodzinną, pocho-
dzenie, środowisko, a także aspekt polityczny i historyczny.

1 Por. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1
stycznia 2005 (online), www:
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pokoj2005_
08122004.html [dostęp: 17 III 2018].
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Nieocenioną skarbnicą wzorców parenetycznych jest literatu-
ra. To ona – dzięki rozmaitym kreacjom bohaterów – pozwala za-
chować ciągłość myśli, wierzeń i kultywowanych tradycji. Pareneza
obecna była już w piśmiennictwie starożytnym i średniowiecznym.
Na plan pierwszy wysuwa się tutaj sztuka antycznych Greków, któ-
rej jednym z głównych celów było wskazanie postaw powszechnie
uznanych za wartościowe2, oraz tradycje literackie wieków średnich
z ukształtowanym w tamtym czasie wzorcem osobowym ascety3.

Tendencje dydaktyczne charakteryzują nie tylko piśmiennic-
two europejskie. Widoczne są również w dorobku literatury polskiej,
a w szczególności tej o regionalnej proweniencji. Mała ojczyzna, ze
wszystkimi swoimi właściwościami, jest środowiskiem najbliższym
jednostce, co skłania ją do czerpania z doświadczeń członków ro-
dzimej zbiorowości.

Ów prowincjonalny mikrokosmos, od blisko pół wieku, jest
obiektem twórczej fascynacji Zdzisława Antolskiego – kieleckiego
poety, prozaika i felietonisty4. Autor Sadu utraconego następująco
charakteryzuje swoje pochodzenie oraz stosunek do krainy lat dzie-
cinnych:

2 M. Hanczakowski, M. Kuziak, A. Zawadzki, B. Żynis, Epoki literac-
kie. Od antyku do współczesności, Bielsko-Biała 2001, s. 22.

3 D. Nosowska, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2007, s. 31.
4 Zdzisław Antolski (ur. 16 I 1953 w Skalbmierzu) – kielecki poeta, pro-

zaik, członek Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich, felietonista
i wydawca. Od 1994 roku prowadzi wydawnictwo „U Poety”. Jako poeta
debiutował w 1974 roku w almanachu Bazar poetycki, natomiast w 1994
roku ukazał się debiut prozatorski pt. Moje Ponidzie: historia intymna. Autor
tomików poetyckich: Samosąd (1978), Sam w tłumie (1980), Do snu przebie-
ram się za sobowtóra (1981), Okolica Józefa (1985), Sejsmograf (1990),
Józefy (1993), Walka stulecia (1993), W sadzie sen (1998), Okolica Józefa i
inne wiersze (2000), Nidy Skamander (2007), Sad utracony (2010), Ojczyzna
papierowych żołnierzyków (2016) oraz Dzidziuś (2017). W zakresie prozy
jest autorem takich pozycji jak: Moje Ponidzie: historia intymna (1994),
Ściąga z miłości. Zapiski z okresu dojrzewania (1995), Karta choroby (1999),
Zdrada (2001), Maszyna metafizyczna (2012) oraz Furtka w czasie (2013).



204

Moją ojczyzną, miejscem urodzenia, domem rodzinnym jest
Ponidzie5. Urodziłem się w Skalbmierzu, ponieważ była tam
izba porodowa, a moi rodzice wtedy pracowali jako nauczycie-
le, w szkole w Baranowie. […] Ojciec uczył dzieci w Mierno-
wie, w Umianowicach, w Kostrzeszynie, w Złotej Pińczow-
skiej i w Pełczyskach. […] Przez osiem lat [1960-1968 – P.R.]
codziennie patrzyłem na tę wieś [Pełczyska – P.R.], jej dachy,
podwórka i sady. W okresie najważniejszym dla kształtowania
się wrażliwości, w dzieciństwie, kiedy rodzą się uczucia, czy
mogłem tej wsi, z jedynym na świecie krajobrazem, nie obda-
rzyć swoją miłością? […] Ta żyzna ziemia zachęca do marzeń i
do działania. Dodaje siły i otuchy. Wymaga tylko jednego –
trzeba ją pokochać i uznać za swoją. A odwdzięczy się najle-
piej i najpiękniej jak potrafi – zapachem bzów i fiołków, i doj-
rzałych zbóż, osłoni ramionami horyzontu, ukoi głosem dzwo-
nów na Anioł Pański6.

Harmonia ducha, którą osiągnął autor Samosądu, nie trwała
jednak długo. Z początkiem roku 1968 ojciec poety – Tadeusz An-
tolski – podejmuje decyzję o przeprowadzce do Kielc, aby móc za-
pewnić swojemu jedynakowi odpowiednie wykształcenie i dalsze
perspektywy życiowe7. Cel ten był możliwy do osiągnięcia wyłącz-
nie w mieście wojewódzkim, co jedynie utwierdziło głowę rodziny o
słuszności swojego wyboru. Niestety koniec z nadnidziańskimi kra-
jobrazami nie wpłynął pozytywnie na przyszłego poetę (okupiony
został załamaniem psychicznym)8, zaś sam rok przymusowej prze-
prowadzki do Kielc uznaje się w biografii Antolskiego za początek

5 Ponidzie to kraina położona „[…] na terenie województwa święto-
krzyskiego, na terenie Niecki Nidziańskiej, nad środkową i dolną Nidą […]
od Chęcin na północy po Nowy Korczyn na południu”. Por. Ponidzie, [w:]
PolskieSzlaki.pl (online), www: https://www.polskieszlaki.pl/ponidzie.html
[dostęp: 17 III 2018].

6 Z. Antolski, Pełczyska, [w:] tegoż, Moje Ponidzie: historia intymna,
Kielce 1994, s. 21 i 23.

7 A. Kurska, Zdzisław Antolski, [w:] Pisarze regionu świętokrzyskiego,
t. 7, pod red. J. Pacławskiego, Kielce 1997, s. 9.

8 Z. Korzeńska, Walka anioła z demonem. Zdzisława Antolskiego droga
twórcza, Kielce 2009, s. 7.

www.polskieszlaki.pl/ponidzie.html
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niepokojów egzystencjalnych i impuls do tworzenia poetyki w du-
chu autentyzmu9.

Twórczość autora Okolicy Józefa rozwijała się zgodnie z przy-
jętym przez autentystów kierunkiem, co zauważa w swoim eseju
Zofia Korzeńska. Antolski skupił się na biografizmie, własnych ob-
serwacjach i doświadczeniach życiowych, które, w połączeniu z
wnikliwą analizą wiejskich tradycji i obyczajów, pozwoliły mu do-
głębnie zespolić się z przyrodą i uchwycić archetyp nadnidziańskie-
go chłopa10. We wstępie do Mojego Ponidzia11, autor pisze:

Ta książka nie ma na celu opisania czyjegoś prywatnego życia.
Chciałem w niej uchwycić pewne cechy chłopskiego charakte-
ru, jakie występują w szczególnym nasileniu wśród mieszkań-
ców Ponidzia. A są to, poza uporem, przywiązaniem do ziemi i
religii, wzajemna życzliwość mieszkańców krainy, pogodne,
filozoficzne podejście do życia oraz dostrzeganie w świecie, w
codziennym bytowaniu, elementów humorystycznych. Chcia-
łem w tej książce oddać ducha prowincji, ducha powiatu,
uchwycić archetyp wioski12.

Jedną z najważniejszych postaci w życiu autora Ojczyzny pa-
pierowych żołnierzyków był dziadek ze strony ojca, czyli Jan Piotr
Antolski. To właśnie nestor rodziny Antolskich stał się pierwowzo-
rem Józefa – prostego, lecz niezwykle bystrego chłopa, którego kre-
acja liryczna wypełnia karty zbiorków Okolica Józefa (1985) oraz

9 Z. Antolski, Jestem autentystą. Rozm. S. Stanik, „Myśl Polska” 1999,
nr 10, s. 6.

10 Z. Korzeńska, dz. cyt., Kielce 2009, s. 19.
11 Moje Ponidzie stanowi debiut prozatorski Zdzisława Antolskiego

(1994 r.). Jest to zbiór czterdziestu czterech opowiadań, które mają na celu
przybliżenie mentalności mieszkańców Ponidzia, uchwycenie obowiązują-
cych mitów oraz kultywowanych tradycji. Podstawą opisu stały się fabula-
ryzowane wspomnienia autora z okresu dzieciństwa i czasu dorastania, co
oddane zostało przy użyciu pierwszoosobowej narracji.

12 Z. Antolski, Od Autora, [w:] tegoż, Moje Ponidzie: historia intymna,
Kielce 1994, s. 5.
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Józefy (1993)13. Ukochany przez wnuka dziadek, aż do swojej
śmierci, był niesłabnącym autorytetem dla wszystkich członków
rodziny, co wpływało na darzenie go przez krewnych szczególną
estymą. Do roli tej predestynowało Jana Antolskiego wiele czynni-
ków, do których zaliczyć należy: wiek, mądrość życiową oraz wy-
niesione z wielu sytuacji doświadczenie:

Dziadek żył długo. Przeżył cara, komendanta Piłsudskiego,
Bieruta i Gomułkę. Niewiele spraw mogło go zadziwić, a do
spraw tego świata odnosił się z dystansem i pobłażaniem. Kie-
dy Dziadek opowiadał o śpiących pod Giewontem rycerzach, o
królu Łokietku czy naczelniku Kościuszce, to wydawało mi
się, że żył wiecznie i wszystko sam widział i pamiętał. Podob-
ny był do starego drzewa, a i sam otaczał szczególną czcią sta-
re dęby i wierzył w miejsce szczególnie przyjazne człowie-
czym medytacjom. Jego wiedza dotyczyła znajomości ziemi i
powietrza, roślin i zwierząt. Czasami wydawało mi się, że umie
wpływać na pogodę14.

Przytoczony fragment opowiadania Mój Dziadek weryfikuje
postawioną tezę interpretacyjną. Dziadek urasta, w oczach zafascy-
nowanego wnuka, do rangi depozytariusza lokalnych tradycji oraz
skarbnicy wiedzy o ludziach i świecie. Ojciec Tadeusza Antolskiego
utrzymywał dobry kontakt z wnukiem, mimo że nie mieszkali w
jednej wiosce i dzieliło ich od siebie kilkanaście kilometrów. Po-
równanie dziadka do starego drzewa – symbolu doświadczenia ży-
ciowego i mądrości – podkreśla podziw, jakim był otaczany przez
członków rodziny.

„Chłop oświecony”
Nie tylko długie życie świadczy o posiadanych predyspozy-

cjach myślowych, lecz również postawa ideowa i światopoglądowa

13 Zob. K. Górniak, Józef i granice jego świata. O bohaterze poezji
Zdzisława Antolskiego, [w:] Poetyckie prowincje i peryferie. Jerzy Hara-
symowicz i inni, pod red. J. Kulczyńskiej, W. Ligęzy, W. Próchnickiego,
Kraków 2014, s. 147-165.

14 Z. Antolski, Mój Dziadek, [w:] tegoż, Moje Ponidzie: historia intym-
na, Kielce 1994, s. 114.
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jednostki. Jednym z kreatorów ludzkiej osobowości jest czytelnic-
two. Jan Antolski, jak na „chłopa oświeconego” przystało, lubił czy-
tać, zagłębiając się w tajemnice literatury:

Dziadek lubił czytać. „Gość Niedzielny” stale leżał na stole, na
nim okulary w futerale i stara księga, która zgubiła już swoją
metrykę. Ale na każdej karcie u góry widniał tytuł „Żywot Pa-
na Naszego Jezu Chrysta [właściwie: Jezusa Chrystusa –
P.R.]”. Było to zapewne któreś ze wznowień dzieła B. Opecia,
napisanego w latach 1515-17 na polecenie Elżbiety Jagiellonki,
które to dzieło jest najstarszą zachowaną w całości książką w
polskim języku15. Dziadek lubił czytać głośno o końcu świata i
znakach go poprzedzających. Zwłaszcza ogień, podobny do
bomb atomowych: „Ogień, albo zgorzenie [zgorszenie – P.R.]
wszystkiego świata: jako bowiem pierwszy sąd na człowieka
był przez wodę albo potop jeneralny dla ognia wszeteczności,
tak drugi przez ogień dla oziębłej na świecie ku Bogu i bliź-
niemu miłości”16.

Apokaliptyczne wizje – zawarte w czytanych przezeń apokry-
fach – ustawicznie przypominały właścicielowi o nieuchronności
śmierci. Niewykluczone, że było to impulsem do kolejnego działa-
nia, a mianowicie: wykorzystywania Żywotu… jako notatnika, który
na swoich kartach skupiał informacje właściwe staropolskim syl-
wom: „… Przed śmiercią dziadek siadywał nad Księgą / w kręgu
lampy naftowej / Na ostatniej stronie zapisał adresy / swoich dzieci

15 Pierwotne brzmienie tytułu to: Żywot wszechmocnego Syna Bożego
Pana Jezu Krysta, Stworzyciela i Zbawiciela stworzenia wszytkiego.
Wspomniana Księga stanowi rodzaj reliktu, rodzinnej pamiątki, która po-
jawia się w innych utworach Zdzisława Antolskiego. Stan zachowania
Żywotu…, znajdującego się w posiadaniu poety, nie pozwala na precyzyjne
określenie jego proweniencji (brak karty tytułowej oraz początkowych
rozdziałów), jednak na podstawie układu treści można przypuszczać, że jest
to jedno z XIX-wiecznych wznowień dzieła, wedle edycji Jana Hallera z
1522 r., opatrzone tytułem: Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa.

16 Cytowany fragment pochodzi z części pt. Medytacya o Sądzie ostat-
nim. Rozdział ten zawiera liczne proroctwadotyczące końca dziejów ludz-
kości w tym: Siedm znaków Sąd straszliwy poprzedzające, s. 296.



208

rozpierzchłych po świecie / aby łatwiej trafić w odwiedziny…”17.
Jak widać, z zacytowanego fragmentu wiersza, Jan Antolski należał
do osób przezornych, które, mając na uwadze ludzką skłonność do
zapominania, tworzą codzienne zapiski, aby utrwalić informacje
szczególnie ważne dla życia rodziny. Spisany w ten sposób genealo-
giczny „testament” posłużył krewnym po jego odejściu: „Kiedy
dziadek zmarł, ojciec przywiózł pozostawioną przez niego książkę
„Żywot Pana Naszego Jezu Krysta” i odręcznie zapisaną przez
dziadka ołówkiem karteczkę z adresami wszystkich swoich córek i
synów”18. Prowadzone przezeń notatki ogniskowały się nie tylko na
sprawach rodzinnych:

Kiedy umarł okazało się, że prowadził, jak wielu innych chło-
pów, zapiski, w których daty ważne dla całych państw i dyna-
stii królewskich, przeplatały się z datami urodzin chłopskich
dzieci i źrebaków oraz cieląt w stajni i oborze. Mikrokosmos i
makrokosmos w jego kronice łączyły się w jeden ład, w jedną
harmonię nad światem panującą19.

Wszystkie ferowane do tej pory konstatacje ukazują Jana Pio-
tra Antolskiego jako osobę dążącą do rozwoju osobistego; jednostkę,
która nie zamykała się w swoim prowincjonalnym świecie, lecz
otwierała się na nowe wyzwania i z rozumną ciekawością poznawała
otaczający ją świat. Dzięki posiadaniu otwartego umysłu, dziadek
Antolski, zyskał w opinii wnuka miano „chłopa oświeconego”20, zaś
Zofia Korzeńska, analizując literacki obraz dziadka poety, dochodzi
do znamiennego wniosku, że „był to umysł bystry, krytyczny, dow-
cipny, bardzo praktyczny, ale i kontemplacyjny. To postać jakby
jakiegoś wiejskiego patriarchy, z którym się liczono, w tej społecz-
ności i który do pewnego okresu nadawał ton w środowisku”21.

17Z. Antolski, Księga, [w:] tegoż, Walka stulecia, Kielce 1993, s. 48.
18 Z. Antolski, Zdrada, Starachowice 2001, s. 17.
19 Z. Antolski, Mój Dziadek, [w:] tegoż, Moje Ponidzie: historia intym-

na, Kielce 1994, s. 116.
20 Por. Z. Antolski, Opowieść ojca, [w:] tegoż, Ściąga z miłości. Zapiski

z okresu dojrzewania, Kielce 1995, s. 108.
21 Z. Korzeńska, Dziadek…, „Radostowa” 2007, nr 11/12, s. 22.
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Przywiązanie do ziemi nakazywało wpoić ukochanemu wnukowi
jeszcze jedno przekonanie:

Dzięki Dziadkowi nigdy nie przyszły mi do głowy głupie my-
śli, aby wstydzić się swojego chłopskiego rodowodu. Czułem,
że jestem ogniwem w jakimś odwiecznym łańcuchu pokoleń.
Udawanie kogoś innego może budzić tylko śmiech albo litość.
Dziadek nigdy nie perorował, nie dyskutował i nie przekony-
wał do swoich racji22.

Szacunek do ojcowizny, chłopskiej tradycji i mentalności po
dziś dzień stanowi ważny element twórczości Zdzisława Antolskie-
go. To właśnie nauki pobierane od dziadka Jana przyczyniły się do
wykształcenia w poecie mitu arkadyjskiego, który konsekwentnie
realizowany jest w każdym wersie poetyckiego opisu rodzinnego
Ponidzia.

Stosunek do spraw eschatologicznych
Długie życie Jana Antolskiego (1877-1965)23 zaowocowało

nie tylko mądrością życiową, lecz również umiejętnością dostrzeże-
nia siły, którą daje człowiekowi modlitwa i kontemplacja bożych
tajemnic:

Gołąb na parapecie24

Dziadek
nie przerywając modlitwy

22 Z. Antolski, Mój Dziadek, [w:] tegoż, Moje Ponidzie: historia intym-
na, Kielce 1994, s. 114.

23 Jan Antolski urodził się 14 VI 1877 roku (zgodnie z obowiązującym na
ziemiach polskich kalendarzem nowego porządku). W źródłach sporządzanych
w obrębie zaboru rosyjskiego (do 1918 r.), odnaleźć można także datę 2 VI, co
wynika ze stosowania przez urzędników podwójnej datacji, uwzględniającej
różnice pomiędzy obowiązującym w Rosji kalendarzem juliańskim (starego
stylu) a kalendarzem gregoriańskim. Zmarł 1 XII 1965 roku. Por. Księgi me-
trykalne parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Górach Pińczowskich, tj. akt
chrztu nr 34/1877, a także wyciąg z księgi zmarłych nr 31/1965.

24 Z. Antolski, Gołąb na parapecie, [w:] tegoż, W sadzie sen, Kielce
1998, s. 15.
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karmi chlebem białego gołębia
który chodzi po parapecie okna

Kiedy mówimy: Amen
ptak podrywa się do góry
i znika w bezchmurnym
niebie

Liryk ten ma wydźwięk szczególny. Nawet pobieżna lektura tego
poetyckiego słowa nasuwa czytelnikowi skojarzenia biblijne. Dziadek,
karmiący chlebem białego gołębia (alegoria Ducha Świętego), urasta do
rangi pośrednika pomiędzy ludźmi a sprawami boskimi. Po zakończe-
niu symbolicznego aktu, którego koniec wyznacza wypowiedzenie
formuły „Amen”, ptak odlatuje w przestworza, natomiast jego darczyń-
ca pozostaje na ziemi w stanie głębokiego zamyślenia. Łączność z Bo-
giem Jan Antolski utrzymywał również na inne sposoby, jednak nie-
zmiennie wprawiając tym wnuka w podziw:

Dziadek nieraz gwarzył z Bogiem, czasem były to gwałtowne
sprzeczki, żeby nie powiedzieć kłótnie i wcale nie jestem pe-
wien czy nie miał do Stwórcy jakichś zadawnionych żalów al-
bo pretensji? W każdym razie umarł z Panem Bogiem pogo-
dzony, po przyjęciu wszystkich sakramentów25.

Popatrzeć w niebo, czy będzie pogoda i, tak po prostu, poroz-
mawiać z Bogiem. Bo dziadkowi nie był wcale potrzebny kościół do
takiej pogawędki. Mruczał coś do siebie, ty biegłeś za nim i pytałeś:
- Co tam dziadku mówicie? Z kim rozmawiacie? – A z Bogiem mó-
wię – odpowiadał poważnie dziadek. […] I w Bogu dziadek widział
przede wszystkim gospodarza i ogrodnika, który stworzył ogród
rajem zwany26.

Religijność dziadka poety, „choć nie dewocyjna i nie fana-
tyczna”27, stanowiła o jego sile i roztropności. Prowadzone z Bo-
giem rozmowy podkreślały silną potrzebę kontaktu z wyższą instan-

25 Z. Antolski, Mój Dziadek, [w:] tegoż, Moje Ponidzie: historia intym-
na, Kielce 1994, s. 116.

26 Z. Antolski, Karta choroby, Warszawa-Kielce 1999, s. 33.
27 Z. Korzeńska, dz. cyt., Kielce 2009, s. 197.
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cją, aby móc omówić bieżące problemy. Dla Jana Antolskiego Bóg
to przede wszystkim Deus artifex, który stworzył ludzi na swój ob-
raz i podobieństwo.

Memento mori
Śledząc kreśloną przez Zdzisława Antolskiego poetykę ro-

dzinną nie sposób nie zauważyć postępującej mitologizacji, a nawet
profetyzacji poszczególnych osób. Dzieje się tak zwłaszcza w przy-
padku dziadka Jana, który był dla dorastającego wnuka postacią
szczególną. Autorytet, jakim został obdarzony przez późniejszego
autora Sejsmografu, widoczny jest praktycznie w każdym poetyckim
opisie, tworzonym z widocznym pietyzmem i oddaniem. Przykła-
dem hołdu, złożonego dziadkowi po mieczu, jest sposób ukazania
jego ostatnich chwil, który sposobem kreacji obfituje w obrazy na-
cechowane emocjonalnie:

Pierwszy śnieg28

Spadł pierwszy śnieg
Czekaliśmy na niego długo
Biało iskrzyło się w słońcu podwórze
Wyszliśmy na mroźne powietrze
ja z małym pieskiem
i dziadek ze starą fajką

Tarzaliśmy się w bieli
szczęśliwi i radośni
Szczeniak jeszcze nie wiedział
co to łańcuch przy budzie
ja nie przeczuwałem
czym jest dorosłe życie

Dziadek pykał z fajki
potem wszedł do domu
położył się na łóżku i umarł

był to jego śnieg ostatni

28 Z. Antolski, Pierwszy śnieg, [w:] tegoż, Sejsmograf, Kielce 1990, s. 49.
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Sytuacja liryczna wiersza, w jego warstwie dosłownej, wydaje
się prosta. Osoba mówiąca opowiada o zimowym dniu spędzonym w
towarzystwie ukochanego dziadka. Wspólne chwile przepełnione
były spokojem i beztroską, co podkreśla sielankowa aura. Chłopiec,
który oddaje się zabawie ze szczeniakiem, ukradkiem spogląda na
palącego fajkę opiekuna. Niestety obraz ten zaburzony zostaje w
konkluzji, która przynosi tragiczne rozwiązanie. Czytelnik nie znaj-
dzie tu budzących grozę opisów, lecz zwrócona zostanie jego uwaga
na pospolity aspekt przejścia do wieczności. Śmierć przyszła nagle,
lecz wszystko odbyło się bez zamieszania, dziadkowi było dane
dopalić ulubioną fajkę i w spokoju pożegnać się ze światem. Bar-
dziej szokujące wydaje się przesłanie wiersza w jego parabolicznej
wymowie, która ma na celu zwrócenie uwagi odbiorcy na kwestie
egzystencjalne. Młody, i niedoświadczony życiowo, chłopiec cieszy
się ze sprzyjającej pogody, lecz – tak jak jego kompan w zabawie –
nie zdaje sobie jeszcze sprawy z problemów, jakie przyniesie doro-
słe życie.

Literackie wspomnienia dotyczące osoby dziadka najpełniej
podsumowuje wiersz Dom jak Arka z tomu Nidy Skamander:

Po dziadku Janie zostały
wąsy Witosa na fotografii
w sepii

Baranica i buty z cholewami
stary bat i wytarta waliza
pełna legend

Po dziadku została historia
jego sporu z dziedzicem
W zemście za zajęte gęsi

[…]

Po dziadku została opowieść
o powstaniu styczniowym
i o śmierci Bończy […]29.

29 Z. Antolski, Dom jak Arka, [w:] tegoż, Nidy Skamander, Kielce 2007, s. 48.
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Oraz następujący fragment prozy wspomnieniowej autora Ma-
szyny metafizycznej:

Dziadek w baranicy, w kożuszku, w walonkach, z sumiastym
siwym wąsem i z dobrotliwą kpiną w niebieskich oczach, ukrytą pod
krzaczastymi brwiami śni mi się czasem do dziś. Gdy życie do-
skwiera, kiedy świat jawi się nieprzyjaźnie i wrogo, a nieszczęście
zagraża mojemu domowi. Dziadek jako dobry duch, opiekun domo-
wy, jako łącznik między światem żywych i światem umarłych30.

Zarówno podmiot liryczny wiersza, jak i narrator cytowanego
opowiadania zwracają uwagę na charakterystyczne cechy aparycji
Jana Piotra Antolskiego. Dziadek autora Samosądu swym wyglądem
przypominał Wincentego Witosa –polskiego polityka i działacza
ruchu ludowego. Jednak nie cechy zewnętrze są tutaj najważniejsze.
Szczególny wydźwięk przyjmują opisy charakteru postaci, do któ-
rych zaliczyć należy dobroć serca i otwartość na sprawy innych
osób. To właśnie one czyniły zeń niezwykłego członka rodziny;
człowieka, który nawet po śmierci roztaczał opiekę nad krewnymi i
pozostawionym na ziemi gospodarstwem.

Literacki obraz dziadka w twórczości Zdzisława Antolskiego
zaliczyć należy do rysów szczególnych. Poetyka ta wpisuje się w
nurt autentyzmu ze wszystkimi swoimi wyznacznikami. Poeta opisu-
je swoje doświadczenia z osobą ukochanego dziadka, który w
oczach wnuka zyskał miano autorytetu. Jan Antolski był dla niego
jednym z pierwszych przewodników po świecie, pełnił rolę nauczy-
ciela i mentora, natomiast po swej śmierci stał się obiektem wspo-
mnień oraz niekończących się opowieści. Niezwykły rodzaj łączno-
ści nastąpił, ponieważ:

[…] często pomiędzy dziadkami i wnukami zostaje zatarta gra-
nica wieku, następuje natomiast pełne porozumienie duchowe.
I tak było między mną a Dziadkiem. Kiedy teraz myślę o moim
Dziadku lub piszę za niego, to jestem przekonany, że on tak by

30 Z. Antolski, Mój Dziadek, [w:] tegoż, Moje Ponidzie: historia intym-
na, Kielce 1994, s. 114.
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pomyślał i tak napisał. Ale nie wiem przecież do końca, na ile
ja Dziadka wymyśliłem. A może to on mnie wymyślił?31

Dziadek nie został przez Zdzisława Antolskiego wymyślony.
Dziadek, który żył długo, został przezeń uwznioślony, nadając jego
postaci charakter profetyczny. Tym sposobem, wdzięczny za
wszystko wnuk, oddał hołd osobie, która w sposób szczególny
kształtowała jego charakter.

Streszczenie:
Zdzisław Antolski – kielecki poeta, prozaik i felietonista – za-

liczany jest przez krytyków do grona najwybitniejszych twórców
literatur regionalnych. Literat, nazywany także „piewcą Ponidzia”, w
swoich utworach wielokrotnie odwołuje się do czasu dzieciństwa
spędzonego wraz z rodzicami na terenie malowniczego Ponidzia.
Czas adolescencji to także okres szukania autorytetów. Cel artykułu
wyznacza próba opisania sylwetki dziadka poety – Jana Antolskiego,
który dla wnuka był niedoścignionym wzorem postępowania. Mate-
riał badawczy stanowią źródła archiwalne oraz literackie remini-
scencje Zdzisława Antolskiego.

Słowa kluczowe: autorytet; literatura regionalna; świętokrzy-
skie; Ponidzie

Summary:
"Sometimes I thought he could influence the weather...": the

figure of grandfather in the works of Zdzisław Antolski
Zdzisław Antolski - a Kielce poet, prose writer and columnist

- is considered by critics to be one of the greatest creators of regional
literature. The writer, also known as "the Bard of Ponidzie", in his
works often refers to the time of his childhood spent with his parents
in the picturesque Ponidzie region. The time of adolescence was also
the period of seeking authorities. The aim of the article is to attempt
to describe the figure of the poet's grandfather - Jan Antolski, who
was an unsurpassed role model for his grandson. The research ma-

31 Tamże, s. 114-115.
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terial consists of archival sources and literary reminiscences of
Zdzisław Antolski.

Keywords: authority; regional literature; świętokrzyskie; Po-
nidzie
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Wiesław Setlak

Tadeusz Kościuszko: „Mąż zacny i rzadki”

1. Wprowadzenie
W 2017 roku minęło 200 lat od śmierci Tadeusza Kościuszki

– postaci nieobcej nawet tym, którzy nie przejawiają szczególnego
zainteresowania historią naszej Ojczyzny. Ten polski patriota, żoł-
nierz, organizator i przywódca zrywu niepodległościowego w obro-
nie Konstytucji 3 Maja i bytu państwowego, zasłużył się również dla
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, przyczyniając swym
wojskowym geniuszem do powstania tego państwa. Autorytet Ko-
ściuszki przetrwał do dzisiaj, chociaż, jak można sądzić, pamięć o
nim wymaga nieustającego wspomagania ze strony historyków, na-
uczycieli, wreszcie ojców i matek, jako że prymarną instytucją wy-
chowania patriotycznego powinna być rodzina. Przypominając tego
bodaj najwybitniejszego Polaka XVIII wieku, należy podkreślać, że
wartości przezeń reprezentowane i bronione z narażeniem życia nie
uległy dezaktualizacji, może tylko ich obecność w codziennym życiu
Polaków nie jest już tak widoczna jak onegdaj. W niniejszym arty-
kule, po koniecznym krótkim wprowadzeniu biograficznym, będę
próbował określić, na czym polegał fenomen Kościuszki jako auto-
rytetu faktycznego, a nie wykreowanego przez historyków na po-
trzeby mitologii i mitografii narodowej. Osoba Naczelnika nie wy-
maga mitologizacji, wystarczy, rzec można, przedstawiać jego por-
tret bez zbędnego „retuszu”, aby przekonać wielu, zwłaszcza mło-
dych ludzi, o niezwyczajności człowieka potrafiącego idee w czyn
przekuć i czynić to na tyle skutecznie, aby zasłużyć na wieczną pa-
mięć potomnych. Pamięć i wdzięczność, gdyż bez takich Polaków,
jak on, jego towarzysz broni Kazimierz Pułaski albo nieugięty poseł
Tadeusz Rejtan, później przywódcy powstań narodowych, z powsta-
niem warszawskim włącznie, czy wierni przysiędze: Hubal (Henryk
Dobrzański), obrońcy Westerplatte albo „żołnierze wyklęci”, nie
byłoby może Polski w dzisiejszym kształcie, państwa mimo rozlicz-
nych wad i deficytów systemu politycznego jednak w miarę suwe-
rennego.
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2. Rys biograficzny
Tadeusz Andrzej Bonawentura Kościuszko przyszedł na świat

4 lutego 1846 r. w majątku Mereczowszczyzna, położonym nieopo-
dal Kossowa na Polesiu1. Pochodził ze szlachty o średnim statusie.
Nauki pobierał wpierw w kolegium pijarów w Lubieszowie, później
– jako wyróżniający się zdolnościami protegowany księcia Adama
Kazimierza Czartoryskiego – w Collegium Nobilium (Szkole Rycer-
skiej) w Warszawie (1765-1769). Jesienią 1769 r. wyjechał do Pary-
ża, gdzie jako stypendysta królewski uzupełniał wiedzę, między
innymi w dziedzinie inżynierii wojskowej2. Do ojczyzny wrócił w
1774 r. i pracował w charakterze instruktora w Szkole Rycerskiej.
Wkrótce wszedł w konflikt z hetmanem Sosnowskim, gdyż ten od-
mówił mu ręki swojej córki. Traumatyczne, werterowskie przeży-
wanie niespełnionego afektu zmotywowało go do emigracji. Jesienią
1775 r. wyruszył do Ameryki Północnej, aby walczyć o niepodle-
głość kolonistów cierpiących pod jarzmem Korony brytyjskiej. W
październiku 1775 r. został mianowany pułkownikiem, a w 1777 r.
awansowany do stopnia generała brygady. Wyróżnił się Kościuszko
prowadząc prace fortyfikacyjne pod Filadelfią, Ticonderogą, pod-
czas oblężenia Saratogi w 1777 r. oraz w West Point3.

1 Mereczowszczyzna była niewielkim majątkiem dzierżawionym przez ojca
Tadeusza – Ludwika, położonym mniej więcej w połowie drogi między Brze-
ściem a Nowogródkiem. J. S. Kopczewski, Wódz kosynierów Tadeusz Ko-
ściuszko, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1974, s. 18.

2 Wyjazd ten był możliwy dzięki wybitnym osiągnięciom Kościuszki,
który pokazał duży talent jako rysownik, również w zakresie rysunku tech-
nicznego. Uwagę nauczycieli zwróciły jego umiejętności projektowania
fortyfikacji. Pisze badacz: „ujawniły się tutaj nie tylko artystyczne talenty
Kościuszki, ale przede wszystkim jego uzdolnienia znamionujące przyszłe-
go świetnego inżyniera, a nawet architekta planisty lub urbanisty”. F.
Chmielewski, Motywy architektoniczne z Italii w twórczości malarskiej i
rysunkowej Tadeusza Kościuszki. Na przykładzie kilku widoków włoskich z
architekturą z końca XVIII wieku, [w:] Tadeusz Kościuszko: historia,
współczesność, przyszłość. Relacje i zależności, red. M. J. Żychowska,
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, s. 18-19.

3 B. Kaczrowski (red.), Historia świata, t. 2, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008, s. 494. Warto dodać, że bitwa pod Saratogą zakoń-
czona zwycięstwem Amerykanów, w czym Kościuszko miał pamiętany do
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W roku 1784 Tadeusz Kościuszko powrócił do kraju, aby
osiąść w swoim majątku Siechnowicze. Reformy polityczne prze-
prowadzane przez Sejm Czteroletni i związana z tym faktem rozbu-
dowa sił zbrojnych, umożliwiły mu wstąpienie do wojska w stopniu
generała-majora. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 1792 walczył w
armii koronnej; wyróżnił się jako dowódca, między innymi w bitwie
pod Dubienką. Po przystąpieniu, w tymże roku, króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej, zdruzgotany
tym faktem kolaboracji Kościuszko złożył rezygnację4. Było to jed-
noznaczne opowiedzenie się za wartościami fundamentalnymi
kształtującymi od wieków ethos polskiego patrioty.

Odcięcie się od Targowicy zwiększyło i tak już niemały auto-
rytet Kościuszki w kraju i poza jego granicami. Rząd rewolucyjnej
Francji przyznał mu honorowe obywatelstwo5. Kościuszko wyemi-
grował do Saksonii, gdzie przez tamtejsze kręgi działaczy niepodle-
głościowych został wyznaczony na przyszłego przywódcę powstania
w Polsce. Rozpoczął starania o francuskie wsparcie dla projektowa-
nej insurekcji. Bezskutecznie. We wrześniu 1793 r. przedstawił pod
Krakowem swój projekt współkonspiratorom i stwierdził, że stan
przygotowań do powstania jest niedostateczny. Należy przede

dzisiaj udział ,stanowiła przełom w dziejach amerykańskiej wojny o nie-
podległość. M. A. Jones, Historia USA, tłum. P. Skurowski, P. Ostaszew-
ski, Wydawnictwo MARABUT, Gdańsk 2002, s. 64. Po zakończeniu woj-
ny Kościuszkę, w uznaniu zasług, uhonorowano prestiżowym orderem
Towarzystwa Cyncynatów. Order ten był zaopatrzony w znaczące napisy:
Virtutispraemium (Nagroda za cnotę) i Esto perpetua (Trwaj wiecznie). A.
Tyszkiewicz, Tadeusz Kościuszko – legenda polskiego Cyncynata, [w:]
Tadeusz Kościuszko: historia, współczesność, przyszłość. Relacje i zależno-
ści, red. M. J. Żychowska, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kra-
ków 2017, s. 90.

4 B. Kaczorowski (red.), Historia…, op. cit., s. 494.
5 Jest to poniekąd paradoks: rewolucyjny reżim honoruje człowieka

działającego z całkiem innych pobudek. Jeszcze na początku rewolucji, w
1789 r., byłoby to mniej zdumiewające. Rychło jednak, jak pisze katolicki
historyk Luigi Mezzadri, „Francja Woltera weszła w konflikt z Francją
Pascala. W imię tolerancji stała się nietolerancyjna i wszczęła prześlado-
wania”. L. Mezzadri, Rewolucja francuska a Kościół, tłum.E. Łukaszyk,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 46.
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wszystkim rozbudować strukturę organizacji spiskowej, po wtóre
zaś rozszerzyć powstańczą propagandę pośród szlachty i włościan6.
Zresztą Kościuszko znacznie wcześniej, bo już w 1789 r. domagał
się utworzenia milicji składającej się ze szlachty i chłopów. Twier-
dził, że „takie wojsko w potrzebie pomocą będzie wielką regularne-
mu, regularnych i wyćwiczonych zbije żołnierzy, gdyż się bije za
swoją własność, za swe prawa uszczęśliwiające”7.

Pod koniec lutego 1794 r. Tadeusz Kościuszko zdecydował,
że powstanie rozpocznie się w marcu. W dniu 24 marca 1794 r. w
Krakowie został ogłoszony Akt powstania, zaś Kościuszko przyjął
funkcję Najwyższego Naczelnika Sił Zbrojnych Narodowych z wła-
dzą dyktatorską. W okresie trwania działań zbrojnych „zastosował
nową taktykę w zakresie współdziałania broni, starając się zrekom-
pensować niedostateczne uzbrojenie i wyszkolenie armii powstań-
czej oraz wykazał duże umiejętności w zakresie fortyfikacji polo-
wych”8. Wyróżnił się również Kościuszko rozumieniem uwarunko-
wań geopolitycznych, zdawał sobie bowiem sprawę, że walka z
wszystkimi naraz zaborcami to sprawa beznadziejna9. Dlatego też
deklarował, że walczy tylko z Rosją, choć fakt, że w armii polskiej
znaleźli się chłopi jako oddzielna formacja oraz powstanie mas lu-
dowych w Warszawie 17 i 18 kwietnia, a w Wilnie 22 i 23 kwietnia
świadczyły, że insurekcja polska miała charakter narodowy i podob-
na była pod tym względem do francuskiej wojny rewolucyjnej.
Utworzenie w Warszawie 24 kwietnia Klubu Jakobinów, a przede
wszystkim ukaranie śmiercią dwóch biskupów i kilku magnatów
zdrajców było dla rządów ościennych potwierdzeniem wersji o ja-
kobińskim charakterze polskiego powstania. Rząd polski liczył na
pomoc Francji, ta jednak w ówczesnych warunkach nie mogła jej
udzielić. Komitet Ocalenia Publicznego uważał zresztą powstanie

6 B. Kaczorowski (red.), Historia…, op. cit., s. 494.
7 Biblioteka PAN w Krakowie, sygn.. 1171, poz. 3. Cyt. za J. Kowecki,

Spory o drogi do niepodległości Polski w czasach Stanisława Augusta, [w:]
Narody: jak powstawały i jak wybijały się na niepodległość?, red. J. Twar-
dowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 329.

8 B. Kaczorowski (red.), Historia…, op. cit., s. 494.
9 M. Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 1997, s. 98.
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polskie za mało radykalne, choć ułatwiało ono ogromnie Francji
wojnę z koalicją10.

Powstanie rozpoczęło się od zwycięstwa (4 kwietnia 1794 r.)
pod Racławicami, co umożliwiło przygotowania do kontynuacji
działań zbrojnych, między innymi poprzez mobilizację oraz szkole-
nie chłopów. Racławicka victoria nie otworzyła jednak Kościuszce
drogi do Warszawy. W dniu 6 maja 1794 r. wydał Naczelnik uni-
wersał połaniecki (inaczej: uniwersały Kościuszkowskie), dokument
znoszący poddaństwo osobiste chłopów i ograniczający pańszczy-
znę11. Kościuszko starał się skupić rozmaite odłamy polityczne pod

10 Z perspektywy doktryny przyjętej przez francuskich radykałów hu-
manistyczna motywacja Kościuszki, który nie dążył do całkowitego de-
montażu istniejących urządzeń politycznych i społecznych, nie była do
przyjęcia, ponieważ nie spełniała kryteriów rewolucji. Franciszek Gołemb-
ski pisze, że „rewolucja jako nagła zmiana, ma na celu doprowadzenie do
zniesienia istniejącego porządku politycznego, aby zastąpić go nowym,
względnie jak w przypadku koncepcji anarchistycznych doprowadzić do
negacji wszelkiego porządku politycznego”. F. Gołembski, Eschatologiczny
wymiar ekstremizmu politycznego, [w:] Doktryny i ruchy współczesnego
ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 60. Warto zauważyć, że chociaż
insurekcji kościuszkowskiej nie sposób utożsamiać z rewolucją francuską, a
Kościuszki porównywać do np. Robespierre’a czy Marata, to jednak anta-
goniści Naczelnika okrzyknęli go „wodzem jakobinów, sankiulotów pol-
skich”. Do rozpowszechnienia tej „etykiety” przyczynił się w dużej mierze
król Stanisław August Poniatowski i jego akolici. Zresztą, jak pisze Kry-
styna Śreniowska, „król miał słuszne podstawy do obaw, że insurekcja
przemieni się w ruch rewolucyjny. Wszak nie tajne mu były kontakty spi-
skujących z Francją, a grupa jakobinów polskich to jeden z głównych mo-
torów insurekcji”. K. Śreniowska, Kościuszko – bohater narodowy. Opinie
współczesnych i potomnych 1794-1946, Państwowe Wydawnictwo Nauko-
we, Warszawa 1973, s. 27.

11 Wkrótce na chorągwi wojskowej insurekcji pojawiło się wyhaftowane
hasło: „Żywią y bronią”. Było to symboliczne podkreślenie udziału chło-
pów w powstaniu, jak też faktu, że byli oni żywicielami i defensorami Oj-
czyzny. Chorągiew powierzył Kościuszko pieczy kosyniera Stanisława
Dąbrosia. A. Mazur, Polskie symbole państwowe i wojskowe w tradycji
żołnierskiej, [w:] Historyczny rodowód polskiego ceremoniału wojskowego,
red. L. Ratajczyk, Wydawnictwo MON, Warszawa 1981, s. 37.



222

hasłem jedności i solidarności w obliczu zmagań z wrogiem ze-
wnętrznym, przy czym z dużą dezynwolturą traktował liberałów
nazywanych jakobinami polskimi. Wobec przedstawicieli prawicy
również był krytyczny.

Wkrótce przebieg powstania przybrał zły obrót dla insurgen-
tów. Bitwa pod Szczekocinami zakończyła się klęską. Zapanowały
pesymistyczne nastroje, wskutek czego Kościuszko musiał wpłynąć
całym swym autorytetem na poskromienie okrucieństwa ludu War-
szawy rwącego się do samosądów nad targowiczanami. W dniu 10
października 1794 r. wojska insurekcji uległy armii rosyjskiej.

Kościuszko znalazł się w niewoli rosyjskiej i został uwięziony
w Twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu, skąd w listopadzie
1796 r. uwolnił go car Paweł I Romanow. Aby uzyskać u rosyjskie-
go monarchy zwolnienie uwięzionych w związku z powstaniem
Polaków, generał Tadeusz Kościuszko składa przysięgę, w którejde-
klaruje, że odtąd nie będzie już występował przeciwko carowi ani
też jego następcom. Pod koniec 1796 r. przybył do Francji. Pomagał
w tworzeniu Legionów polskich w Italii, miał udział w powstaniu
Legii Naddunajskiej. W roku 1806 r. Kościuszko odmówił Napole-
onowi, ponieważ cesarz nie akceptował jego poglądu na przyszły
ustrój Polski. W 1814r. okazał się być równie bezkompromisowy
wobec cara Aleksandra I, notabene – mimo osobistej sympatii. Ko-
laboracja z zaborcami rozmijała się z rudymentarymi wartościami,
które Kościuszko starał się przez całe życie pielęgnować i chronić.
Ostatnie lata życia mieszkał w szwajcarskiej Solurze, gdzie w dniu
15 października 1817 r. zmarł12.

12 B. Kaczorowski (red.), Historia…, op. cit., s. 495. Warto przypo-
mnieć, że w dniu 15 października 1895 roku serce Tadeusza Kościuszki
znalazło się – staraniem nie tylko polskich emigrantów, ale i włoskiego
poety ArrigoBoito (z pochodzenia Polaka) oraz sławnego kompozytora
Giuseppe Verdiego – w Muzeum Polskim w Rapperswilu. Zostało odpra-
wione nabożeństwo, po czym urnę z sercem Naczelnika przeniesiono uro-
czyście na zamek. M. Woźniak-Koch, Mauzoleum Tadeusza Kościuszki w
Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu, [w:] Tadeusz Kościuszko:
historia, współczesność, przyszłość. Relacje i zależności, red. M. J. Ży-
chowska, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, s. 193,
kiedy 10 października 1927 r. serce Kościuszki rozpoczęło powrotną drogę
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1.3. Kościuszko: żołnierz i patriota
Tadeusz Kościuszko odebrał staranną i wszechstronną eduka-

cję w zakresie nauk wojskowych, w najlepszej szkole tego rodzaju w
ówczesnej Europie. Szczególnie dużo skorzystał jako słuchacz nad-
zwyczajny powołanej w strukturach Szkoły Rycerskiej École de
Génie, którą nazywano też po prostu Szkołą Inżynieryjną Korpusu
Kadetów. W szkole tej zwracano szczególną uwagę na znajomość
matematyki, geografii praktycznej, trygonometrii i rysunku oraz
kładziono nacisk na zajęcia w terenie z topografii i fortyfikacji.
Oprócz tego Kościuszko uczęszczał na zajęcia z taktyki, prowadzone
przez ppłka Leopolda Antoniego Oelsnitza, zwolennika poglądów
francuskiego teoretyka wojskowości, Jeana Folarda. Przypisywał on
dużą rolę działaniu ruchomych kolumn wojska przy umiejętnym
wykorzystaniu warunków terenowych oraz białej broni, której przy-
znawał rozstrzygające znaczenie w bitwie. Na lekcjach u Oelsnitza
kursanci przerabiali traktat o sztuce wojennej Epitoma reimilitaris
wybitnego rzymskiego pisarza wojskowego, Flaviusa Vegetiusa, a
także dzieło Folarda Navelles Découvertes sur guerre dans une
dissertation sur Polybe i odbywali ćwiczenia praktyczne z taktyki,
wykorzystując rozmaite zadania, począwszy od ustawienia szyku
bojowego, a kończąc na pisemnym opracowywaniu planów o cha-
rakterze operacyjno – strategicznym, przy założeniu dysponowania
armiami liczącymi po kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy13.

Po raz pierwszy, i od razu w sposób spektakularny, wykorzy-
stał swoje kwalifikacje oficera – inżyniera w amerykańskiej rewolu-
cji niepodległościowej. I tak na przykład w ciągu kilku miesięcy
1717 r. zbudował umocnienia obronne w Bemis Heights. Angielski
generał Burgoyne prowadząc swoje oddziały przez dwadzieścia trzy

do Ojczyzny, „tłumy mieszkańców Rapperswilu i okolic zgromadziły się na
dworcu, aby pożegnać […] serce Tadeusza Kościuszki. Cały przedział,
gdzie była wieziona urna z sercem, dzieci szkolne z Rapperswilu ozdobiły
zielenią i różami, a na urnie złożono wieniec z liści wawrzynu z napisem na
szarfie >Kościuszce – gmina Rapperswil”, H. Florkowska-Frančić, „Pierw-
szy Rapperswil” 1868-1927, [w:] Rapperswilskie silva rerum, red. J. Wol-
ski, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2017, s. 31.

13 B. Szyndler, Tadeusz Kościuszko 1746-1817, Wydawnictwo „Bello-
na”, Warszawa 1991, s. 43.
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mile na południe od Ticonderogi przeżył istną gehennę za sprawą
inżynierskiego talentu Polaka. Kościuszko bowiem, jak piszą ame-
rykańscy historycy, „zbadawszy ukształtowanie terenu pagórkowa-
tej, gęsto zalesionej okolicy, usianej bagnistymi dolinami, które
przypominały mu polskie moczary, […] zamienił trasę marszu Bry-
tyjczyków w niekończącą się serię pułapek”14. Kościuszko jako in-
żynier był bodaj największym atutem armii amerykańskiej. Miało to
wpływ na przebieg kilku ważnych bitew. Popularność Kościuszki
rosła sukcesywnie, zwłaszcza że na tle wielu innych imigrantów,
często zdemoralizowanych poszukiwaczy przygód, przybysz z
wsławionej również za oceanem dzielnością Polski budził sponta-
niczną sympatię, porównywalną może tylko z sentymentem, jakim
Amerykanie darzyli francuskiego markiza La Fayette’a.

Kiedy Kościuszko podjął decyzję o powrocie do Ojczyzny,
generał George Washington, później pierwszy prezydent Stanów
Zjednoczonych, otwarcie nazywający swego podwładnego swoim
przyjacielem, żegnał go z wielką atencję. Na pamiątkę ofiarował
Kościuszce kord z inskrypcją oraz komplet pistoletów. Na ostrzu
sztyletu został wyryty napis: „America cum Vashingtonsuo Amico T.
Kosciusconi”15. Amerykańscy przyjaciele późniejszego Naczelnika
Narodu Polskiego uważali go za człowieka tyleż utalentowanego, co
oddanego sprawie wolności. W ciągu siedmiu lat służby wziął tylko
raz krótki urlop, eskortując żonę generała Gatesa wraz z umierają-
cym synem. Zawsze był lojalny tak wobec kolegów, jak i przełożo-
nych, nawet w prywatnej korespondencji. Jako wyrozumiały oficer
szybko zjednywał sobie towarzystwo i przyjaciół, dbał o podwład-

14 G. B. Nash, G. R. G. Hodges, Przyjaciele wolności: Tadeusz Ko-
ściuszko, Thomas Jefferson, A Hull, tłum. J. Mikos, Wydawnictwo „Świat
Książki”, Warszawa 2009, s. 62.

15 Ten historyczny sztylet można obejrzeć w Muzeum Narodowym w
Warszawie , natomiast ozdobne pistolety mahoniowe rękojeście, wykoń-
czenia ze złota i brązu, są atrakcją Muzeum Narodowego w Krakowie. M.
Mizia, Portret Tadeusza Kościuszki oczami amerykańskiego historyka (Ja-
mes S. Pula, Thaddeus Kościuszko. The purest Son of Liberty), [w:] Tade-
usz Kościuszko: historia, współczesność, przyszłość. Relacje i zależności,
red. M. J. Żychowska, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków
2017, s. 325.
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nych, ich codziennepotrzeby, troszczył się o więźniów, jeńców i
robił, co było w jego mocy, aby poprawić sytuację niewolników,
których spotykał. W towarzystwie kilku rewolucyjnych przyjaciół
opuścił Nowy Jork na pokładzie „Courrier de l’Europe” 15 czerwca
1784 roku i ruszył do Paryża ze sławą „najlepszego inżyniera Armii
Kontynentalnej”16.

We Francji przebywał po raz drugi, kolejny raz miał się tam
Kościuszko pojawić po uwolnieniu go z niewoli przez cara Pawła I.
Należy podkreślić, że nie tylko w Ameryce i Polsce, ale i we Francji
cieszył się on niemałym autorytetem jako niestrudzony orędownik
sprawy polskiej i charyzmatyczny przywódca, który potrafił na-
tchnąć duchem oporu naród w porównaniu z rosyjskim „Goliatem”
niewielki.

Kościuszko był wielkim autorytetem zwłaszcza dla emigran-
tów spotykanych przezeń na obczyźnie. Oni to też zaopatrzyli go w
obszerną instrukcję, która upoważniała Kościuszkę – tuż przed wy-
buchem insurekcji – do nawiązania dyplomatycznych relacji miedzy
Polską i Francją, przy czym miał on skłonić Francję do pomocy, jeśli
nie bezpośredniej, to chociaż dyplomatycznej. Zakładano, że gdyby
Francja wywarła odpowiednio silny wpływ na rządy Turcji i Szwe-
cji, to państwa te mogłyby się zainteresować sprawą projektowanego
przez Kościuszkę i współpracowników powstania17. Kościuszko
łudził się, że Turcja i Szwecja jako antagoniści Rosji będą skłonne
przyczynić się do osłabienia tego imperialnego kolosa poprzez bliżej
nieokreślone formy wsparcia. Być może miał na myśli pomocw in-
frastrukturze wojennej, ewentualne szwedzkie i tureckie regimenty

16 Ibidem. Amerykanie doceniali zasługi Kościuszki, ale i cenili go za
bezinteresowność. Nie przybył bowiem do ich kraju po jakiekolwiek profi-
ty. Dlatego też jako jedyny z Polaków na przestrzeni dziejów USA został
uhonorowany członkostwem prestiżowego Towarzystwa Cyncynatów.
Historyk Adam Skałkowski stwierdza jednoznacznie: „Pobudki ideowe
zaciągnięcia się Kościuszki pod sztandary amerykańskie nie ulegają wąt-
pliwości". A. M. Skałkowski, Kościuszko w świetle nowszych badań, Wy-
dawnictwo KLIO, Warszawa 1991, s. 42.

17 H. Kocój, Kościuszko i współczesna mu scena polityczna. Mocarstwa
europejskie wobec powstania kościuszkowskiego. Zagadnienia wybrane,
Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1994, s. 19.
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w armii insurekcyjnej, bo raczej nie o wyłącznie moralne poparcie
chodziło. Takowe miał bowiem zagwarantowane z tytułu swojego
autorytetu, który tylko nielicznym wydawał się kontrowersyjny.
Można chociażby zastanawiać się, czy Kościuszko dokonał dobrego
wyboru przedkładając wspomnianą wcześniej obietnicę powstrzy-
mywania się od działań skierowanych w państwo carskie uosabiane
przez Pawła I, po nim Aleksandra II, nad pokusę konsekwentnej
walki z najeźdźcą w imię obowiązku patriotycznego.

Moim zdaniem, Kościuszko dotrzymał słowa, ale i pozwolił
sobie na mały kompromis wobec własnego sumienia. Otóż bezpo-
średniej, tj. militarnej walki z Rosją zaniechał, choć przecież miał ku
temu sposobność.Nie zrezygnował jednak z czynnego bądź wynika-
jącego z autorytetu moralnego popierania wszelkich niepodległo-
ściowych inicjatyw środowisk emigracyjnych i krajowych. Ko-
ściuszko był racjonalny, a jego rozeznanie w złożonej ówczesnej
polityce europejskiej prowadziło do konstatacji: powstanie można
wzniecić, ale nie można go wygrać.

1.4. Kościuszko – wychowawca żołnierzy
Na przełomie XVIII i XIX wieku pojęcie „patriota” w postępo-

wych państwach europejskich, w tym Rzeczypospolitej, głównie w
drugiej połowie osiemnastego, zaczęło stawać się integralną częścią
języka literackiego, po części też potocznego. Odnosiło się bowiem
ściśle do przemian, jakie miały miejsce w tym okresie. Potrzebę kształ-
towania wzoru Polaka-patrioty podkreślali przedstawiciele polityki,
nauki, kultury (np. Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Tadeusz Ko-
ściuszko, wielu innych). Pojęcie „patriota” łączyło się w dużej mierze z
„rozrastaniem nowoczesnych pojęć ojczyzny, narodu, niepodległości
każdej jednostki ludzkiej i państwowej”18. Za patriotę uchodził każdy,
ktokolwiek dla Ojczyzny był gotów ryzykować mieniem, zdrowiem czy
nawet życiem, każdy ktokolwiek prywatę gotów był poświęcić dla pra-
cy na rzecz emancypacji Narodu i Państwa.

Kościuszko, nadzwyczaj dbały o edukację patriotyczną żołnie-
rzy powstańców, apelował do kapelanów wojskowych, których za-

18 B. Leśnodorski, Polscy jakobini, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”,
Warszawa 1960, s. 23.
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daniem była troska o kondycję ducha moralnego wojska i zapobie-
ganie panice, następującymi słowy: „we wszystkich naukach niech
będą oświeceni [żołnierze insurekcji – WS], że w oczach Boga i
świata, w duchu religii i obywatelstwa, najznakomitszą jest zasługą
bić się za Ojczyznę, bronić jej granic i życie nieść dla jej dobra”19.
Tadeusz Kościuszko wykazywał zdumiewającą inwencję i swoisty,
rzec można, talent pedagogiczny, gdyż dzięki staraniom swoim i
odpowiednim doborze współpracowników udało mu się wypraco-
wać szereg nowych, nieznanych dotąd w armiach na całym świecie,
treści, form oraz metod wychowania.Należy do nich zaliczyć:

• szeroko rozumianą akcję informacyjno-propagandową,
• demokratyzację stosunków miedzy żołnierzami,
• upowszechnienie rozmaitych form udziału w insurekcji,
• stworzenie nowego systemu wynagradzania i karania,
• odwoływanie się do potrzeb związanych z życiem żołnierzy,

odpowiednie warunki bytowe ich samych i rodzin, opieka lekarska,
• dawanie osobistego przykładu właściwą postawą etyczną20.
Osobisty autorytet Kościuszki, nie umniejszając zasług jego

najznakomitszych towarzyszy, miał duży wpływ kształtujący na
motywację do walki i systemy wartości żołnierzy. Dla morale po-
wstańczych oddziałów miało duże znaczenie i to, że z oficerskich
czapek, pasów, ładownic i czapraków znikły oznaki w postaci kró-
lewskich inicjałów SAR (Stanislaus Augustus Rex), zastąpione tuż
przed wybuchem insurekcji „wizerunkiem krzyża kawaleryjskiego
jako znaku nawiązującego do dawnej świetności orężapolskiego,
epoki wspaniałej husarii, której zbroje zdobił taki właśnie emble-
mat”21 Kościuszko twardo stał przy przekonaniu, że wszelkie czyny
żołnierza w walce muszą być wynagradzane. Na podkreślenie zasłu-
guje, że w stosowaniu wyróżnień jako szczególnych środków kształ-

19 K. Bauer, Wojsko koronne powstania kościuszkowskiego, Wydawnic-
two MON, Warszawa 1981, s. 53.

20 E. Szweda, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Najbliżej czło-
wieka, Difin, Warszawa 2016, s. 29-30.

21 H. Wielecki, Geneza polskiego munduru żołnierskiego i jego rola w
życiu wojska, [w:] Historyczny rodowód polskiego ceremoniału wojskowe-
go, red. L. Ratajczyk, Wydawnictwo MON, Warszawa 1981, s. 85.
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towania indywidualnych postaw żołnierzy i świadomości podsta-
wowych klas społecznych, zawarte było dążenie do przekonania ich,
że działając aktywnie na rzecz powstania, działania się jednocześnie
dla siebie i całego narodu. Wyróżnienia miały charakter wojskowy i
jednocześnie najszerszy – ogólnospołeczny. Potwierdzają to treści
Uniwersału Połanieckiego, który zawierając formy wyróżnień dla
całej klasy chłopskiej miał stanowić nagrodę w postaci ulżenia trud-
nemu losowi samego walczącego żołnierza i jego najbliższej rodzi-
ny. Na miarę ówczesnych możliwości nie żałował Kościuszko na-
gród żołnierzom, korzystając dla ich stosowania z licznie nadających
się okazji. Przykładem powszechnego zastosowania nagród były
decyzje Kościuszki po zwycięstwie insurekcji warszawskiej z 17 i
18 kwietnia22.

1.5. Dlaczego autorytet?
Tadeusz Kościuszko zmarł w szwajcarskiej Solurze. W jego po-

grzebie wzięły udział władze tego miasta, mieszkańcy i przybysze z
całego kantonu. Wiadomość o jego odejściu wzbudziła też żal w innych
krajach, gdzie wielu uważało go za niepospolitej miary autorytet.

Dla przykładu należy powiedzieć, że uroczyste nabożeństwo ża-
łobne odbyło się w Paryżu. Podczas uroczystości towarzysz Kościuszki
z wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, markiz Marie Joseph
La Fayette, generał i orędownik demokracji, powiedział, że ,,imię Ko-
ściuszki należy do całego cywilizowanego świata”. Hołd Naczelnikowi
złożyli w styczniu 1818 r. członkowie amerykańskiego Kongresu, na-
tomiast kadeci West Point zbudowali mu tam w 1828 r. pomnik, pierw-
szy monument na amerykańskiej ziemi23.

Śmierć wielkiego autorytetu pogrążyła w żałobie nie tylko moż-
nych ówczesnego świata. Opłakiwali go też prości, biedni, na różny
sposób nieszczęśni ludzie, w których po chrześcijańsku i tak po prostu
widział swoich bliźnich. W prawości i życzliwości dla innych ludzi

22 E. Szweda, Bezpieczeństwo…, op. cit., s.32.
23 M. Florkowska-Frančić, Legenda Kościuszki: między Szwajcarią i

Polską 1817-1927, [w:] Tadeusz Kościuszko: Historia, współczesność,
przyszłość. Relacje i zależności, red. M. J. Żychowska, Wydawnictwo Poli-
techniki Krakowskiej, Kraków 2017, s. 216.
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wytrwał po późny czas życia. Amerykański badacz o polskich korze-
niach Alex Storożyński tak opisuje jego codzienność w Solurze u ro-
dziny Zeltnerów. Przez kilka porannych godzin uczył ich dzieci para
tematyki i historii, rysunku, również po południu na „guwernerkę”
przeznaczył dwie godziny. Wiosną chodził ze swoimi uczniami zbierać
poziomki. A. Storożyński opowiada dalej: lekarz zalecił staremu gene-
rałowi dbać o formę fizyczną, Kościuszko jeździł więc na koniu po
okolicznych miasteczkach. Na przejażdżki wybierał się w swoim sta-
rym niebieskim połatanym surducie; kobiety dbały, aby zawsze nosił
róże albo fiołki w klapie. Kościuszko wyszukiwał biedaków dotknię-
tych przez różne tragedie: pożary, powodzie czy nieurodzaj. Wypyty-
wał duchownych i miejscowych urzędników o osoby najbardziej po-
trzebujące, aby przyjść im z pomocą24.

Ewangeliczna dobroć, talenty artystyczne (świetnie rysował),
inżynierskie, wojskowe, pedagogiczne nie wyczerpują katalogu zalet
Tadeusza Kościuszki. Imponująca była też jego sprawność fizyczna.
Doskonale pływał (również indiańskim canoe), znakomicie posługi-
wał się szablą i szpadą, był doskonałym jeźdźcem, bardzo szybko
też biegał25. Dzisiaj w epoce dużej popularności wszelkich odmian
sportu, również w zakresie sprawności charakteryzujących bohatera
w jego czasach, mógł by być Kościuszko autorytetem dla wielu ro-
daków i obcych.

Warto odnotować recepcję osoby i dokonań Kościuszki w ro-
dzinnej kulturze artystycznej. Ma ona swój początek jeszcze za jego
życia. Pisze Jery Šliziński: „Czystość intencji, bezinteresowność,
całkowite oddanie się służbie publicznej – to przymioty, dzięki któ-
rym zyskał Naczelnik zarówno prawicę, jak i lewicę. Cnoty te stały
się w literaturze naszej symbolem całego ruchu powstańczego”26.
Również w Ameryce darzyli go szacunkiem ludzie o różnych poglą-
dach politycznych. W tradycji Stanów Zjednoczonych został zapa-

24 A. Storożyński, Kościuszko: księżyc chłopów, tłum. J. Mikos, Wy-
dawnictwo WAB, Warszawa 2011, s. 372.

25 B. Wachowicz, Tadeusz Kościuszko w Ojczyźnie, Ameryce, Szwajca-
rii, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2017, s. 59.

26 J. Śliziński, Tadeusz Kościuszko w literaturze narodów Europy i Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wydawnictwo MON, Warszawa
1981, s. 15.
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miętany jako dobrotliwy i czuły niczym ojciec przyjaciel wszystkich
bliźnich – „był zawsze gotów udzielić im pomocy, jakiej potrzebo-
wali. Na odwrót Amerykanie odpłacali mu głębokim uszanowaniem,
należnym patriarsze rewolucji”27. Wydaje się, że gdyby dzisiaj prze-
prowadzono w Stanach Zjednoczonych swoisty ranking autorytetów
rodem z Polski trzy „medalowe” miejsca zajęliby (w porządku chro-
nologicznym): Tadeusz Kościuszko, Ignacy Jan Paderewski I Jan
Paweł II.

6. Konkluzja
Autorytet uosobiony w postaci Tadeusza Kościuszki nie pod-

lega rewizji czasowej. Był to człowiek wielu talentów i cnót, dla
których powinno się znaleźć poczesne miejsce wśród dzisiaj wy-
znawanych wartości. Był to bowiem „człek zacny i rzadki”, jak
zwykł go przedstawiać swoim znajomym cer Aleksander I Roma-
nów, skądinąd przecież przeciwnik polityczny. Dużym szacunkiem
darzył go także jego poprzednik Paweł I. Podziwiano go za życia,
nie zapomniano po śmierci, pamięć po nim nieprędko przeciwnie.
Tadeusz Kościuszkozasłużył bezdyskusyjnie na pozycję wzoru oso-
bowego we współczesnym wychowaniu moralnym i patriotycznym.

Streszczenie:
Tadeusz Kościuszko (1746-1817), oficer, inżynier wojskowy

specjalizujący się w budowie fortyfikacji, zdolny strateg, którego
koncepty nieraz przesądzały o wyniku ważnych bitew. Zapamiętany
jako bohater dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego, pozostaje
w pamięci jednostkowej i historycznej niekwestionowanym bojow-
nikiem za „wolność naszą i waszą” nie dlatego, że przedkładał woj-
nę nad pokój, ale z dziejowej konieczności. Orędował za równością
wszystkich stanów przyczyniając się do rozwoju doktryny demokra-
tycznej w Rzeczypospolitej i Stanach Zjednoczonych. Piętnował
niewolnictwo w każdej postaci, ujmował się za biednymi włościa-
nami i pogardzanymi Żydami, którzy idąc za jego autorytetem wzięli
udział w powstaniu narodowym nazywanym później insurekcją ko-

27 J. Lubicz-Pachoński, Kościuszko po Insurekcji 1794-1817. Dua frag-
menty, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986, s. 171.
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ściuszkowską. Thomas Jefferson zaliczał go do grona przyjaciół.
Szanowali go nawet przeciwnicy polityczni. Car Aleksander I miał
zwyczaj przedstawiać go słowami: „Oto Kościuszko. Mąż zacny i
rzadki”. Dobro narodu było dla Kościuszki dobrem najwyższym.

Słowa klucze: Kościuszko, bohater, autorytet, wolność, naród
patriotyzm

Summary:
Tadeusz Kościuszko: „respectable and rare man”
Tadeusz Kościuszko (1746-1817), officer, military engineer

specialising in fortification building, capable strategist whose con-
cepts often prejudged the result of crucial battles. Remembered by
all as the hero of two nations, Polish and American, remains an un-
questionable moral authority in both individual and historical memo-
ry. He was undoubtedly a tireless fighter „for freedom ours and
yours”, not because he valued war over peace but due to historical
necessity. He advocated equality of all social classes, thus contribut-
ing to the development of democratic doctrine both in Poland and
the United States. He condemned slavery in every form, he stood up
for poor peasants and despised Jews who followed his authority and
participated in a national uprising, later called the Kościuszko Upris-
ing. Thomas Jefferson counted him among his friends. He was res-
pected even by his political opponents. Tsar Alexander I used to
introduce him as „Kościuszko, respectable and rare man”. The good
of the nation was for Kościuszko the highest good.

Key terms: Kościuszko, hero, authority, freedom, nation, pa-
triotism
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Agnieszka Wojcieszek

Reymontowski autorytet.
Wokół spektaklu Andrzeja Czernika

Teatr Ekostudio1 poprzez swą formułę wpisuje się w nurt te-
atru ulicznego. Oznacza to, iż założona przez Andrzeja Czernika2

instytucja realizuje pokazy oraz inscenizacje teatralne sytuowane na
zewnątrz zabudowań miejskich. Wedle wizji pomysłodawcy tego
projektu każda przestrzeń miejska: ulica, plac, muzeum, jak i wnę-
trze dowolnego obiektu użyteczności publicznej może stać się sceną
niekonwencjonalnego wydarzenia artystycznego, które absorbując
przechodniów niekiedy mimowolnie zachęca ich do współuczestni-
czenia w spektaklu. Realizowane przez Teatr Ekostudio przedsię-
wzięcia artystyczne, przedstawienia uliczne, happeningi, performan-
ce czy instalacje, świadomie wychodzą poza tradycyjną salę teatral-
ną, każdorazowo zmieniając przypisane konkretnym miejscom funk-
cje. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż widowiska plenerowe w
nowatorski sposób wykorzystują przestrzeń miejską, na nowo defi-
niując ją i nadając nowe całkiem znaczenie. Wydaje się, że poprzez
swój oryginalny charakter zezwalają przechodniom, będącym
uczestnikami na mniej lub bardziej świadomy wybór roli widza-
obserwatora bądź aktora-wykonawcy. W ten sposób dochodzi do
teatralizacji przestrzeni miasta. Zmiana charakteru i przeznaczenia

1 Pierwsze przedstawienie Teatru Ekostudio odbyło się 13 marca 1999 r.
i był to Piłat W. Bąka wystawiony w Muzeum Diecezjalnym miasta Opola.
Działania Teatru jako instytucji zarejestrowane zostały 1 lipca 2000 r. Do-
piero w 2007 r. Rada Miasta wraz z prezydentem wydzierżawiła pomiesz-
czenia warsztatów nieistniejącego już Zespołu Szkół Zawodowych przy ul.
Armii Krajowej 4 w Opolu, gdzie do tej pory Teatr A. Czernika działa i
wciąż się rozwija.

2 Andrzej Czernik urodzony w 1957 roku pochodzi z Gryfowa Śląskie-
go. Aktor filmowy i teatralny, reżyser, scenarzysta. Założyciel Teatru Eko-
studio. Laureat wielu nagród, odznaczony medalem Zasłużony Kulturze
„Gloria Artis” (2014 r.). Wcześniej związany z teatrami w Krakowie, Le-
gnicy, Gnieźnie, Kaliszu oraz Łodzi.
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sceny zdarzenia za każdym razem przyjmuje formę karnawalizacji, z
typowym dla kultury ludowej wymieszaniem pierwiastków poważ-
nych oraz komicznych3. Wielogłosowość i różnorodność stylów, a
także ukazanie bogatych możliwości przetwarzania kształtu oraz
funkcji oswojonej już przestrzeni, przyczynia się do ożywienia życia
nie tylko artystycznego, lecz także społecznego.

Teatr założony przez Andrzeja Czernika nieprzypadkowo opa-
trzony został mianem Ekostudia. Pierwszy człon nazwy – Eko –
bezpośrednio nawiązuje do istoty i znaczenia zjawiska ekologii. Jak
przyznaje pomysłodawca i założyciel Teatru: „wszystko zaczęło się
od najprostszej relacji człowiek – przyroda. Nie potrzebowaliśmy
żadnych dekoracji, wszystko, co nas otaczało było najprawdziwszą
scenografią”4. Wobec przyjętej wizji artystycznej nie widzi, że
pierwsze spektakle aktorzy Ekostudia prezentowali w przestrzeni
naturalnej:  na trawie, w pełnym słońcu, nad wodą, w świetle księ-
życa, podczas deszczu, a nawet w śniegu przy ekstremalnie niskich
temperaturach. Drugi z kolei człon nazwy Teatru – studio – wedle
słów artysty:

„nawiązuje do studium człowieka: opowiada o życiu, o człowie-
ku”, ale „studio” to także poszukiwanie nowych rozwiązań for-
malnych oraz nowoczesnego języka scenicznego przekazu, „dla-

3 Według Michaiła Bachtina karnawalizacja to próba przełożenia na ję-
zyk literatury takich cech tradycji ludowego karnawału jak choćby stwo-
rzenie „świata na opak”, w którym zostają odrzucone powszechnie przyjęte
zwyczaje i prawa świata rzeczywistego, zmienione reguły stosunków mię-
dzyludzkich. Przeinaczona forma staje się nową konwencją, która odrzuca
oficjalne hierarchie, sprowadzając je do równości i familiarności. W pełni
uzasadnione staje się eksponowanie ekscentryczności czy epatowanie obra-
zami niestosownymi. Nie razi skandalizujący język, mieszanie elementów
kultury wysokiej z niską, powagi ze śmiechem, płaczu z groteską. Por.: M.
Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais'ego a kultura ludowa średniowie-
cza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, Kraków 1975.

4 O. Gałecki, Ciekawi Ludzie, Ciekawe Opole – Andrzej Czernik,
18.06.2014r., [dostęp: 10.02.2018r.],
<http://olafgalecki.blogspot.com/2014/06/wywiad-AndrzejCzernik.html >.
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tego nazwa Ekostudio idealnie oddaje myśl i ideę tego, co chcieli-
śmy zawrzeć w naszych spektaklach”5.

Co ciekawe, plenerowa działalność artystyczna teatru począt-
kowo wymuszona była przez brak stałej siedziby. Jak wspomina
Andrzej Czernik:

Szukałem długo lokalizacji gdzie można by wystawiać moje sztu-
ki – wspomina Andrzej Czernik – najpierw padło na Muzeum
Diecezjalne, nieco później na skansen w Bierkowicach. To mi da-
ło pewien materiał do przemyśleń, gdzie by można jeszcze wy-
stawić spektakl. Ktoś mnie kiedyś zapytał dlaczego robię duże
spektakle. Wtedy odpowiedziałem: bo nie mam gdzie robić ma-
łych. Dopiero w 2007 roku, kiedy Rada Miasta wraz z prezyden-
tem wydzierżawili to miejsce, w którym teraz tu jesteśmy na Ar-
mii Krajowej 4, to już wtedy mogliśmy zacząć tworzyć sztuki do-
stosowane do sceny6.

Ostatecznie, Teatr Ekostudio zainaugurował swoją działalność
artystyczną 13 marca 1999 roku premierą Piłata Wojciecha Bąka w
niezwykłej atmosferze opolskiego Muzeum Diecezjalnego. Co wię-
cej, w późniejszym czasie wielokrotnie gościł on w murach Muzeum
Śląska Opolskiego, wykorzystując do swoich projektów stałe ekspo-
zycje i historyczne wnętrza w formie elementów dekoracyjnych i
scenograficznych. Przełomowym posunięciem okazało się nawiąza-
nie współpracy z kolejną w mieście instytucją ochrony dóbr i dzie-
dzictwa kulturowego – Muzeum Wsi Opolskiej. Pierwszy ekspery-
mentalny kontakt Teatru ze skansenem bierkowickim rozwinął się w
stałą kooperację, która zaowocowała serią niezapomnianych wido-
wisk o charakterze artystycznym.

Jedną z takich inscenizacji okazał się spektakl Chłopi – adap-
tacja wielotomowej, a przez to złożonej fabularnie i kompozycyjnie
powieści autorstwa Władysława Stanisława Reymonta. Wspomnianą
realizację po dziś dzień postrzegać można jako unikalną próbę pre-
zentacji całości tetralogii chłopskiej w scenerii naturalnej. Swobodna

5 Ibidem.
6 Ibidem.

http://olafgalecki.blogspot.com/2014/06/wywiad-AndrzejCzernik.html
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przestrzeń Muzeum Wsi Opolskiej umożliwiła reżyserowi skontra-
stowanie kultury miasta i wsi, poprzez osadzenie fabularnej opowie-
ści o doświadczeniu chłopskiej egzystencji oraz życiu prowincji w
strefie sytuowanej na obrzeżach miasta.

Artystyczna wizja Andrzeja Czernika wydaje się zgodna z
układem Reymontowskiej tetralogii. Sugeruje to już autorski sceno-
pis7, uwzględniający zapożyczony od młodopolskiego prozaika po-
dział dzieła na cztery osobne części. To oryginalne posunięcie arty-
styczne zdeterminowało konieczność dostosowania momentu insce-
nizacji do cyklu rocznego – stąd czas premiery uzależniony był od
pory roku. Prapremiera pierwszego wydarzenia, Jesieni, odbyła się
23 września 2002 roku, Zimę wystawiono 10 lutego 2003 roku, Wio-
sna z kolei zaprezentowana została 3 maja 2003 roku, a wreszcie –
nieco spóźnione ze względu na zwyczajową przerwę urlopową w
teatrze – Lato, 17 września 2003 roku. Warto wspomnieć, iż z punk-
tu widzenia realizatora tego widowiska istotna okazała się również
rytmika dobowa, dlatego moment inscenizacji niejednokrotnie do-
stosowywano do pory zachodu słońca. Poprzez zachowanie wspo-
mnianego porządku, reżyser uwzględnia Reymontowską wizję kom-
pozycji uwarunkowanej przez kategorie temporalne. Zarówno w
formule literackiej, jak i teatralnej narracja uzależniona wydaje się
przez korelację czynników naturalnych oraz ludzkich: z jednej stro-
ny przez ład naturalny, z drugiej zaś – społeczny, kojarzony „z po-
rządkiem kultury i religijnych gwarancji ciągłości życia przyrody
oraz społeczności wiejskiej”8. W obu dziełach mamy zatem do czy-
nienia z cyklicznością, będącą symbolem egzystencjalnego układu
kolei życia ludzkiego, a zarazem wzorca godnego postępowania
zawartego w przesłaniu, które odnaleźć można na kartach chłopskiej
epopei. Jak sugeruje narrator:

[…] w Lipcach szło swoim odwiecznym porządkiem, komu
śmierć była naznaczona

7 Za sprawą reżysera Andrzeja Czernika, autorce niniejszej dysertacji
udało się dotrzeć do scenopisu interpretowanej sztuki.

8 L. Tatarowski, Człowiek – kultura – sacrum. O „Chłopach” Reymon-
ta, Wrocław 2002, s. 176.
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– umierał, komu radość – weselił się, komu bieda – wyrzekał,
komu choroba – spowiadał się
i czekał końca – i pchało się jakoś z Bożą pomocą, z dnia na
dzień, z tygodnia na tydzień,
bych się ino zwiesny doczekać, albo tego, co komu przezna-
czone9.

Warto zauważyć, że inscenizacja Andrzeja Czernika to formu-
ła całościowego obrazowania ducha wsi i jej folkloru. Co istotne,
owa forma daleka wydaje się jednak od prezentacji archaicznej i
przebrzmiałej prowincji, w której pojęcie ludowości utożsamiane
bywa z jarmarcznością, tandetnością i cepeliadą. Celem spektaklu
jest bowiem wskazanie na uniwersalizm ludzkich emocji, wyborów
oraz postaw. Twórca Chłopów na „scenie bez sceny” zauważa to, na
co przed laty wskazywał Jan Zygmunt Jakubowski, pisząc:

Reymont osiągnął w Chłopach triumf największy – ukazał au-
tentyczną, polską wieś na przełomie dziejów, a jednocześnie
stworzył dzieło o walorach ogólnoludzkich. Ogarnął życie z
perspektywy pokoleń, które przechodzą, a przecież jednocze-
śnie trwają w prawdzie powtarzających się nieustannie ludz-
kich namiętności i doświadczeń. Ta wielka powieść mówi o
dynamice życia, o jego przemijaniu, a jednocześnie o jego
trwałości i ciągłości. Jest w niej głęboki oddech ziemi ojczystej
i ogólnoludzka pochwała pracy i człowieka10.

Prezentując fabularną treść chłopskiej epopei reżyser wydaje
się skupiać na doświadczeniu antropologicznym i uniwersalizmie
egzystencjalnym. W centrum swoich dociekań sytuuje on jednostkę
uwikłaną w system społeczno-kulturowych zależności. Podobnie

9 Wł. St, Reymont, Chłopi, Kraków 2006, s. 247.
10 J. Z. Jakubowski, O Reymoncie – najbardziej osobiście, „Kultura”

1967, nr 19, [cyt. za:] St. Mijas, Postawa moralna jednostek i zbiorowości
w „Chłopach” W. S. Reymonta, „Polonistyka” 1969, nr 5, s. 27. Rozważa-
nia te poszerzam w artykule poświęconym kategorii autorytetu w Reymon-
towskim opus magnum. Zob.: A. Wojcieszek, Autorytet wsi. Wokół epopei
Władysława Stanisława Reymonta, [w:] Autorytet. Mieć czy być?, red. J.
Zimny, Stalowa Wola 2015, s. 221-232.
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więc, jak u Reymonta, „Kosmos artystycznej wizji […] jest kosmo-
sem antropocentrycznym”11. Zgodnie z wizją reżysera spektakl po-
dejmuje zróżnicowaną tematykę: od ustępliwej wobec woli Bożej i
wyroków losu chłopskiej postawy poprzez indywidualne zmagania z
tętniącą podskórnie sferą uczuć, emocji, namiętności oraz instynk-
tów, ograniczanych jedynie przez hermetyczny system aksjonorma-
tywny. Słowem: obrazuje więc chłopski dramat egzystencjalny. Ta-
ka perspektywa pozwoliła artyście nie tylko zaspokoić indywidualne
aspiracje twórcze, lecz także spełnić osobiste marzenie, jakim od
zawsze była możliwość podglądania zwyczajów ludzi. Jak w jednej
z rozmów przyznał Andrzej Czernik:

Chłopi posiadają dla mnie szczególne znaczenie. Kiedy miałem
16 lat moim marzeniem było móc podglądać ludzi. Właśnie
przy realizacji dzieła Reymonta to marzenie się spełniło. Naj-
pierw w środku miasta mogłem wykreować wiejski, herme-
tyczny świat, a potem wraz z publicznością go podglądać12.

Wydaje się, że opisywany spektakl można wpisać w nurt roz-
ważań poświęconych kategorii autorytetu. Omawiając to zagadnie-
nie w odniesieniu do Reymontowskiego opus magnum z uwagi na
antropocentryczny model dzieła mówić można o obecności człowie-
ka-autorytetu. W świecie młodopolskiego twórcy rolę tę przypisuje
się Borynie: gospodarzowi, posiadaczowi majątku ziemskiego, gło-
wie rodziny i społecznemu aktywiście, cieszącego się uznaniem ze
strony kolektywu. Co więcej, autorytetem w świecie chłopów stać
może się także osoba realizująca inne, istotne z perspektywy groma-
dy, cechy. Autorytetem lipieckim jest przecież również Hanka, która
nie posiada wprawdzie gospodarstwa, lecz angażuje się w sprawy
podstawowej jednostki społecznej, czyli rodziny, a poprzez własną
pracowitość i religijność godnie realizuje konieczną dla kategorii
autorytetu ideę macierzyństwa. Swoją postawą bohaterka przyczynia

11 S. Lichański, Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 1984, s. 27.
12 Wszystkie cytaty są efektem rozmów przeprowadzonych z reżyserem

przez autorkę niniejszego artykułu.
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się nie tylko do poprawy losu własnej rodziny, lecz także całej spo-
łeczności wiejskiej, w której przyszło jej funkcjonować13.

Trudno pozbyć się jednak wrażenia, że dominującą rolę w świe-
cie literackich Lipiec przypisuje się naturze.  W jednej ze swych wcze-
śniejszych prac poświęconych problematyce autorytetu zauważam:

Wiele wskazuje na to, że jedną z prymarnych wartości w życiu Lip-
czan jest ziemia. W omawianym kontekście zjawisko to rozumieć należy
dychotomicznie. Z jednej strony istotne wydaje się już samo jej posiadanie,
które z roku na rok staje się we wsi coraz mniej powszechne, z drugiej zaś
kategorię autorytetu trudno jednoznacznie utożsamiać jedynie z ziemskim
posiadaniem. Jak słusznie zauważa Stefan Lichański: „Ostatnie słowo ma u
Reymonta […] etyka”. Zgodnie w powyższą tezą, osobą obdarzoną autory-
tetem mógłby stać się więc nie tyle posiadacz ziemski, ile bliski ideału
gospodarz14.

Wydaje się, iż w interpretacji odwołującej się do adaptacji
dzieła Reymonta można pójść o krok dalej i wskazać na wiodącą
rolę nie tylko ziemi, lecz także całej natury.  To przecież prawa rzą-
dzące przyrodą decydują bowiem o najistotniejszych wyznacznikach
życia chłopskiego – „rytmie prac rolniczych oraz tradycyjnym ukła-
dzie kulturowym obrzędów i obyczajów”15. W tym sensie to właśnie
przyroda staje się źródłem oraz znakiem cyklu egzystencji, przejmu-
jąc niejako rolę autorytetu. Tak rozumianej naturze przypisać należy
rolę prymarną, gdy to jej prawa ustanawiają cykliczność, którą utoż-
samiać należy z całością doświadczenia ludzkiej egzystencji. Można
ją także porównywać do koła wciąż powracających zdarzeń oraz
kolei życia ludzkiego16. W powieści Reymonta determinowany pra-

13 W pracy poświęconej problematyce autorytetu następująco piszę o
postaci Hanki: Na wzór najbardziej dojrzałych emocjonalnie bohaterów w
twórczości Reymonta, Hanka zdolna jest nawet do permanentnej rezygnacji
z własnych pragnień i ambicji, świadomie wybierając życie – by posłużyć
się metaforą Jadwigi Zacharskiej – „w jarzmie obowiązku”13. Zob.: A.
Wojcieszek, op. cit., s. 223.

14 Ibidem, s. 223.
15 Zob.: S. Lichański, op. cit., s. 73.
16 W sposób podobny prezentuje tematykę dominanty natury Wojciech

Kościelniak w musicalu Chłopi. Szerzej na ten temat piszę w artykule po-
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wem natury cykl  egzystencjalny zaprezentowany jest od momentu
jesiennego zamierania aż po letni czas urodzaju.

Jak sugeruje Andrzej Czernik, adaptacja młodopolskiej epopei
stała się dla niego inspiracją i pretekstem dla ukazania czasów, w
których to przyroda stanowiła autorytet, a człowiek w pełni respek-
tując jej prawa dokładał wszelkich starań, by żyć w zgodzie z jej
rytmem. Z tej perspektywy naturalną stała się chęć i potrzeba zaan-
gażowania w przestrzeń dzieła nie tylko twórców, lecz także piękna
otaczającej przyrody. Choć było to zadanie niełatwe, zdaniem reży-
sera, w pełni się ono powiodło, gdyż natura – jak relacjonuje – nie-
jako sama zagrała we wspomnianym spektaklu. Podczas jego reali-
zacji wielokrotnie doszło bowiem do nietypowych niespodzianek i
zaskakujących zbiegów okoliczności. Dla przykładu, pewnym
utrudnieniem w okresie rozgrywania Jesieni wydawały się rzęsiste
deszcze, które wielokrotnie poddawały w wątpliwość możliwość
wystawienia spektaklu. Mimo niesprzyjającej aury, reżyser często
decydował się na rozpoczęcie sztuki, a swoją decyzję o jej ewentu-
alnej kontynuacji, uzależniał od siedzących na widowni łysych wi-
dzów. Wychodził bowiem z założenia, że jeżeli oni okażą się wy-
trwali i zdecydują się pozostać do końca, mimo wszystko warto pod-
jąć ów artystyczny wysiłek. Najtrudniej było jednak twórcom wy-
stawiać Zimę. Wpływ trudnych warunków atmosferycznych odczuli
nie tylko aktorzy, lecz także widzowie, którzy przybywali do skan-
senu z własnymi termosami oraz śpiworami. Pewnego dnia, okazało
się, iż jest tak zimno, że z powodu przemarzniętych dłoni, nie mogą
oni klaskać. Był to niezapomniany moment, kiedy po zakończeniu
spektaklu, chcąc docenić artystyczne starania twórców, postanowili
oni tupać. Inną przeszkodą w przypadku realizacji Zimy okazały się
zgoła inne warunki – ciepło w kwietniu, kiedy również Chłopi byli
wystawiani. Wówczas bowiem rzadko mamy już do czynienia ze
scenerią stricte zimową. Wielokrotnie się jednak zdarzyło, że w
czasie inscenizacji zaczął padać śnieg. „Wydawało się, że my stwo-

święconym wspomnianemu spektaklowi. Zob.: A. Wojcieszek, „Musical o
naszej tożsamości”. Wokół scenicznej adaptacji Chłopów Władysława
Stanisława Reymonta, „Kwartalnik Opolski” 2016, nr 1, s. 79-88.



242

rzyliśmy sztuczne życie, które natura zaakceptowała” – konkluduje
artysta.

Źródłem powodzenia opolskiej realizacji wydaje się więc nie
tylko sięgnięcie po wybitne dzieło przełomu XIX i XX wieku i line-
arne odtworzenie jego osi fabularnej, lecz także oryginalna forma,
nawiązująca do opozycji pomiędzy miastem a wsią. Nowatorskie
posunięcie stanowi sygnalizowana na wstępie aranżacja naturalnej
scenerii miejskiej i dostosowanie jej do potrzeb dzieła scenicznego.
Z perspektywy reżysera, miejsca podobne wspomnianemu skanse-
nowi to przestrzenie, które pobudzają wyobraźnię i niejako domaga-
ją się artystycznego uruchomienia. W realizacjach proponowanych
przez Ekostudio stają się one rodzajem symbolu. Dla przykładu,
rozległy lipiecki mikrokosmos zaprezentowany w Chłopach wraz z
komplementarnym doświadczeniem wsi sytuowany jest w herme-
tycznej przestrzeni scenicznej, ograniczonej jedynie do zagrody oraz
chaty. Ciekawym posunięciem scenograficznym okazało się odwzo-
rowanie wystroju wnętrza typowej wiejskiej chałupy i przeniesienie
go na zewnątrz. Dzięki temu pomysłowi, pomimo warunków plene-
rowych, w których widzowie siedzieli na zewnętrznych ławach,
umieszczonych na specjalnie wybudowanych drewnianych pode-
stach, stworzono iluzję wydarzeń rozgrywanych w pomieszczeniu.
Mimo uzasadnionej rezygnacji z wyszukanych komponentów sce-
nograficznych, reżyserowi udało się rzetelnie odzwierciedlić rze-
czywistość i zachować autentyzm tradycyjnej wizji polskiej wsi.

Streszczenie:
Niniejszy szkic poświęcony został problematyce autorytetu w

teatralnej adaptacji epopei Chłopi w reżyserii założyciela Teatru
Ekostudio, Andrzeja Czernika.

Omawianą w publikacji kategorię autorytetu postrzegać nale-
ży nie tylko w kontekście etyczno-normatywnego wymiaru prozy
młodopolskiego twórcy, lecz także w odwołaniu do sposobu funk-
cjonowania przyrody, której cykl wyznacza egzystencjalny rytm
człowieka. W artykule nie brakuje więc odwołań do tradycyjnych
wartości zaprezentowanych na kartach Reymontowskiego opus ma-
gnum, jak również nawiązań do procesów naturalnych, jakim w
świecie lipieckich chłopów przypisuje się rolę prymarną. Okazuje
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się, że kategorię autorytetu przedstawić można w odwołaniu do
istotnych zjawisk Reymontowskiego świata: rodziny, ziemi, pracy,
religii, a także indywidualnego zaangażowania w społeczne sprawy
zbiorowości, uzupełniając zarazem te perspektywę o prawa rządzące
przyrodą.

Summary:
An authority in Reymont’s works as presented by Andrzej

Czerniak
This sketch is devoted to the issue of authority in the peasants’

epic by Władysław Stanisław Reymont. In connection with the re-
cent 90th anniversary of granting the literary Nobel prize to the au-
thor of the tetralogy, the introduction to the article contains delibera-
tions related to this jubilee.

The discussed category of authority should be perceived with-
in the ethical and normative dimension of the prose written by the
representative of the Young Poland literary movement. Hence the
article contains numerous references to the traditional values pre-
sented on the pages of Reymont’s opus magnum. This relatively
brief study contains also a presentation of the selected characters,
whose choices and attitudes can be interpreted in relation to the key
categories effective in the world of the village of Lipce: family, land,
work, religion as well as an individual’s involvement in the social
affairs of the community.

It turns out that the theme of authority constitutes a perfect
pretext for an analysis of the moral attitudes of the inhabitants of the
village of Lipce.
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Wojciech Święch

Sędzia Raymond L. Pianka – autorytet społeczności Cleveland

Wstęp
Cleveland jest miastem w Stanach Zjednoczonych położonym

nad jeziorem Erie w stanie Ohio. W II połowie XIX w. miejscowość
ta była jednym z głównych ośrodków amerykańskiej Polonii. Polacy
pojawili się w Cleveland w większej ilości w 1882 r., kiedy sprowa-
dzono ich do pracy w miejsce strajkujących hutników1. Warto
wspomnieć, iż to właśnie w Cleveland powstało w 1894 r. Zjedno-
czenie Polskie Rzymsko-Katolickie Najświętszego Serca Błogosła-
wionej Dziewicy (Polish Roman Catholic Union of the Sacred Heart
of the Blessed Virgin)2. Cleveland przeżywało swój okres świetności
w latach 20. XX w. w związku z szybkim rozwojem gospodarczym,
a przede wszystkim przemysłu samochodowego. W 1930 r. Cleve-
land zamieszkiwało 900 429 osób i było ono wówczas piątym mia-
stem w USA pod względem liczby ludności3. Zgodnie z danymi z
Powszechnego Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych 32 668
mieszkańców Cleveland pochodziło z Polski (w 1930 r. liczniejsi
byli tylko przybysze z Czechosłowacji)4.

W latach 60. XX w. w Cleveland dało się zauważyć wyraźne
spowolnienie gospodarcze. W 1978 r. okazało się, że władze miej-
skie nie są w stanie spłacić krótkoterminowych pożyczek zaciągnię-
tych w lokalnych bankach. W ten sposób Cleveland stało się pierw-
szym amerykańskim miastem od czasów Wielkiego Kryzysu, które
nie wywiązywało się ze swoich wielomilionowych zobowiązań fi-

1 W. G. Fordyce, The immigrant groups of Cleveland Ohio, Ohio State
University, Columbus 1933, s. 8.

2 Encyclopedia of Cleveland History. Strona internetowa Case Western
Reserve University https://case.edu/ech/timeline [dostęp 16.02.2018].

3 Ibidem.
4 W.G. Fordyce, The immigrant…, Table II.
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nansowych5. Według rankingu opublikowanego w 2010 r. przez
magazyn „Forbes” Cleveland było najbardziej przygnębiającym
miastem Stanów Zjednoczonych, na co wpływ miały takie negatyw-
ne zjawiska jak: duża stopa bezrobocia, wysokie podatki, korupcja
itp.6. Trzeba wspomnieć, iż populacja miasta wciąż systematycznie
się zmniejsza i według danych amerykańskiego rządu w 2016 r.
wyniosła 389 165 osób7. Szacuje się, że obecnie w aglomeracji
Cleveland zamieszkuje około 220 000 osób polskiego pochodzenia8.
Osoby wywodzące się z Polonii odgrywały i odgrywają istotną rolę
w życiu społecznym miasta, także jako funkcjonariusze publiczni.
Wśród nich był m. in. Raymond L. Pianka (1951–2017), który przez
wiele lat działał na rzecz rozwiązywania nabrzmiałych problemów
lokalnej społeczności.

Raymond L. Pianka przed objęciem funkcji sędziego
Raymond L. Pianka był potomkiem imigrantów, którzy przy-

byli do Stanów Zjednoczonych z rejonu Kurpiowszczyzny9. Wy-
chowywał się w Detroit-Shoreway, czyli w dzielnicy położonej w
zachodniej części Cleveland. Działał on aktywnie w Detroit Shore-

5Cleveland, Ohio's Default. Strona internetowa Ohio History Central
http://www.ohiohistorycentral.org/w/Cleveland,_Ohio%27s_Default
[dostęp 18.02.2018].

6 K. Badenhausen, America's Most Miserable Cities, 18.02.2010. Strona
internetowa magazynu „Forbes”
https://www.forbes.com/2010/02/11/americas-most-miserable-cities-
business-beltway-miserable-cities.html#37e30bf74ca0 [dostęp 18.02.2018].

7 Demographic and Housing Estimates (Age, Sex, Race, Households
and Housing). Strona internetowa United States Census Bureau

https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.x
html?src=CF [dostęp 18.02.2018].

8 Consul General Maciej Golubiewski visits Ohio, 20.03.2017. Strona inter-
netowa Konsulat Generalny Reczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku
http://newyork.mfa.gov.pl/en/news/consul_general_maciej_golubiewski_visits_o
hio?searchTag=Poland&search=true&searchInTags=true [dostęp 18.02.2018].

9 E. Stolarczyk, One Year Anniversary: The Honorable Judge Raymond
Pianka, 14.01.2018. Strona internetowa organizacji pozarządowej
http://wviz.ideastream.org/programs/global-polish/one-year-anniversary-
the-honorable-judge-raymond-pianka [dostęp 20.02.2018].

http://www.ohiohistorycentral.org/w/Cleveland
www.forbes.com/2010/02/11/americas-most-miserable-cities-
http://newyork.mfa.gov.pl/en/news/consul_general_maciej_golubiewski_visits_o
http://wviz.ideastream.org/programs/global-polish/one-year-anniversary-
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way Community Development Corporation, gdzie w 1974 r. objął
funkcję dyrektora wykonawczego. Podmiot ten stawiał sobie za cel
gospodarczy oraz społeczny rozwój dzielnicy, sprzyjający poprawie
jakości życia mieszkańców. W 1977 r. Pianka uzyskał tytuł magistra
prawa w Cleveland-Marshall College of Law na Uniwersytecie Sta-
nowym w Cleveland10. Trzeba podkreślić, że w trakcie nauki na
uczelni czynnie uczestniczył w działalności Zrzeszenia Polskich
Studentów w Stanach Zjednoczonych (The Polish American Student
Association).

Warto również wspomnieć, iż w czasie studiów Pianka był
pod ogromnym wrażeniem wykładów doktora Toma Campbella
dotyczących historii Cleveland i rozwoju dzielnic miasta. Dzięki
zgłębieniu tych zagadnień potomek polskich imigrantów był nie-
zwykle wyczulony na kwestie związane z życiem społeczności lo-
kalnej. Z tego powodu udzielając rad studentom Uniwersytetu Sta-
nowego w Cleveland stwierdził: „Chciałbym im powiedzieć, aby
skorzystali z szans nauki na kampusie, ale nie ogranicza się on tylko
i wyłącznie do terenu uniwersyteckiego. Nim jest cały region. Cleve-
land jest wspaniałym laboratorium, umożliwiającym naukę”11.

Potomek polskich imigrantów był ponadto jednym z założy-
cieli i pierwszym prezesem Cleveland Neighborhood Development
Corporation, zrzeszenia branżowego działającego na rzecz lokalnych
przedsiębiorstw, stawiających sobie za cel rozwój miejscowej spo-
łeczności. W latach 1985-1995 Pianka zasiadał w Radzie Miejskiej
Cleveland. Pełnił wówczas funkcję przewodniczącego Komisji
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Legislacyjnej12.
Doświadczenia zdobyte wtedy z całą pewnością pomogły potomko-
wi polskich imigrantów w późniejszej pracy, kiedy musiał rozwią-

10 K. Lind, The People’s Court, 14.12.2011. Strona internetowa maga-
zynu „Shelterforce” https://shelterforce.org/2011/12/14/the_peoples_court2
[dostęp 18.02.2018].

11 Cytat za: Innovative judge helps quell housing crisis. Strona internetowa
Uniwersytetu Stanowego w Cleveland http://www.csualumni.com/stay-
connected/fascinating-alumni-2015-2016/raymond-pianka [dostęp 18.02.2018]
(tłum. własne języka angielskiego).

12 K. Lind, The People’s…, op. cit.

http://www.csualumni.com/stay-


248

zywać problemy związane ze zjawiskiem spekulacji nieruchomo-
ściami oraz ich zaniedbywania przez właścicieli.

Sędzia Pianka na straży przestrzegania prawa
Raymond L. Pianka w 1996 r. zrezygnował z miejsca w Ra-

dzie Miejskiej, aby objąć funkcję sędziego w Sądzie ds. Mieszka-
niowych w Cleveland (Cleveland Housing Court). Jednak, żeby zro-
zumieć, jak ważnej roli podjął się Pianka, trzeba pokrótce wspo-
mnieć o rzeczonym sądzie. Już w latach 50. ubiegłego wieku w
Cleveland dało się zauważyć coraz większe kłopoty dotyczące nie-
ruchomości. W związku z powyższym mieszkańcy miasta, w tym
także prawnicy, zaczęli postulować powołanie niezawisłego organu
do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów związanych z
nieruchomościami. W latach 70. XX w. próbowano wprowadzić
ustawodawstwo na poziomie stanu Ohio, ale także federalnym, ma-
jące na celu rozwiązać istotne problemy mieszkaniowe (Ohio Lan-
dlord-Tenant Act z 1974 r. i przyjęty przez Kongres Stanów Zjedno-
czonych w 1977 r. Community Reinvestment Act)13.

Jednak stało się jasne, że Cleveland coraz bardziej nie radzi
sobie z negatywnymi zjawiskami związanymi z coraz mniejszą licz-
bą ludności miasta. Z tego powodu na początku 1980 r. zaczął dzia-
łać Wydział Mieszkaniowy w Sądzie Miejskim w Cleveland (Hou-
sing Division of the Cleveland Municipal Court). Warto wspomnieć,
iż już w pierwszym roku swojego funkcjonowania zajął się on 6 452
eksmisjami oraz 599 sprawami o charakterze kryminalnym14.

Sąd ds. Mieszkaniowych w Cleveland (Cleveland Housing
Court) w okresie, kiedy orzekał w nim Pianka, jak i teraz rozpozna-
wał oraz wciąż rozpoznaje sprawy karne w zakresie naruszeń prawa
dotyczące budynków mieszkalnych, bezpieczeństwa pożarowego,
warunków zagospodarowania przestrzennego, gospodarki odpadami
oraz przepisów regulujących kwestie zanieczyszczeń powietrza i

13 R. L. Pianka, Cleveland Housing Court – A Problem-Solving Court
Adapts to New Challenges. Strona internetowa National Center for State
Courts http://www.ncsc.org/sitecore/content/microsites/future-trends-
2012/home/Courts-and-the-Community/3-3-Cleveland-Housing-Court.aspx
[dostęp 25.02.2018].

14 Ibidem.

http://www.ncsc.org/sitecore/content/microsites/future-trends-
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tych rolniczych. Rzeczony sąd jest również właściwy do rozpozna-
wania spraw cywilnych odnośnie sporów pomiędzy wynajmującymi
a najemcami.

Zadaniem Sądu ds. Mieszkaniowych w Cleveland jest popra-
wa jakości życia w najbliższych sąsiedztwie mieszkańców miasta.
Pragnie to osiągnąć poprzez sprawiedliwe, twarde, ale zarazem pełne
empatii orzecznictwo oraz mediację. Stara się w ten sposób chronić
zdrowie i bezpieczeństwo ludności oraz zapewnić właściwą estetykę
nieruchomości oraz otoczenia zamieszkiwanego przez społeczność
Cleveland15.

Raymond L. Pianka nie ukrywał, iż według niego społeczność
lokalna powinna brać czynny udział w kontroli tego, co dzieje się w
jej bezpośrednim otoczeniu. Zdaniem potomka polskich imigrantów
zagrożenie karami pieniężnymi lub umieszczeniem w zakładzie kar-
nym nie zawsze mobilizuje właścicieli nieruchomości do właściwe-
go dbania o swój majątek16. Pianka dążył do tego, aby ludzie odpo-
wiednio troszczyli się o swoje domy i w tym zakresie odnosił spore
sukcesy, choć nikt się chyba nie spodziewał, iż Sąd ds. Mieszkanio-
wych orzekający w jednoosobowym składzie przyczyni się do zmian
w Cleveland.

W 2001 r. władzom miasta we znaki dał się Raymond Dela-
cruz, który zaniedbywał swoje nieruchomości w Cleveland i nie
stawiał się w sądzie na wezwania. Gdy jednak trafił on przed oblicze
sędziego Pianki, ten skazał Delacruza na 30 dni aresztu domowego,
w jednym z należącym do niego zrujnowanych budynków17.

Jednak w 2005 r. opublikowano studium pt. „Cleveland at the
Crossroads: Turning Abandonment into Opportunity” (przygotowa-

15 Zob. stronę internetową Cleveland Housing Court
http://www.clevelandhousingcourt.org [dostęp 25.02.2018].

16 R. L. Pianka, Community Control Supervision of Building Code Of-
fenders in Cleveland’s Housing Court: Making the Most of Ohio’s Direct
Sentencing for Misdemeanors, „The University of Memphis Law Review”,
Vol. 46, No. 4, 2016, s. 905.

17 A. Kotlowitz, All Boarded Up, 04.03.2009. Strona internetowa „The
New York Times Magazine”
http://www.nytimes.com/2009/03/08/magazine/08Foreclosure-t.html
[dostęp 25.02.2018].

http://www.clevelandhousingcourt.org
http://www.nytimes.com/2009/03/08/magazine/08Foreclosure-t.html
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ne przez Alana Mallacha, Lisę Mueller Levy i Josepha Schillinga dla
National Vacant Property Campaign oraz Neighborhood Progress,
Inc.), z którego wynikało, iż w Cleveland bardzo łatwo jest speku-
lować nieruchomościami, unikając przy tym płacenia podatków i
uchylając się od obowiązków wskazanych w prawie budowlanym w
zakresie bezpieczeństwa18. Z tego powodu władze miasta wydawały
ogromne sumy na łagodzenie negatywnych skutków zaniedbywania
nieruchomości oraz rozbiórkę opuszczonych obiektów budowla-
nych. W tym samym czasie działania – podejmowane przez osoby
stojące na czele Cleveland oraz organizacje pozarządowe wspierają-
ce społeczności lokalne – były fragmentaryczne, nieskoordynowane
oraz nieadekwatne do skali problemu. Ponadto w 2006 r. w Stanach
Zjednoczonych rozpoczął się kryzys na rynku nieruchomości, a ban-
ki przejęły tysiące domów, które następnie były wystawiane na licy-
tacje i często trafiały w ręce spekulantów, wykorzystujących „krucz-
ki prawne” w celu minimalizacji kosztów utrzymania budynków19.

Jednak sędzia w 2007 r. rzucił wyzwanie korporacjom, które
unikały pojawiania się na sali sądowej, do czego wykorzystał dawno
zapomniane przepisy prawa z 1953 r. w zakresie procesów zaocz-
nych20. Wkrótce – w sumie w 47 tego typu sprawach – Pianka nało-
żył kary pieniężne i zasądził koszty sądowe na łączną kwotę 1,37
miliona dolarów21. Sędzia był znany z tego, że jeżeli jakaś korpora-
cja ignorowała wezwania lub nakaz sądowy, wówczas była na nią
nakładana grzywna w wysokości nawet tysiąca dolarów za każdy
dzień zwłoki w stawieniu się przed sądem22. Warto wspomnieć, że
postępowanie Pianki poparł nawet ówczesny prokurator generalny

18 Zob. A. Mallach, L. Mueller Levy, J. Schilling, Cleveland at the
Crossroads: Turning Abandonment into Opportunity (2005). Strona inter-
netowa REALNEO for all
http://realneo.us/system/files/Cleveland+at+the+Crossroads(2).pdf [dostęp
28.02.2018].

19 K. Lind, The People’s…, op. cit.
20 A. Kotlowitz, All Boarded…, op. cit.
21 K. Lind, The People’s…, op. cit.
22 C. Coulton, K. Wertheim Hexter, A. Hirsh i in., Facing the Foreclosure

Crisis in Greater Cleveland: What happened and how communities are res-
ponding, OH: Federal Reserve Bank of Cleveland, Cleveland 2010, s. 15.

http://realneo.us/system/files/Cleveland+at+the+Crossroads
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stanu Ohio Richard Cordray, który stwierdził, iż procesy zaoczne to
„jedyne z dostępnych narzędzi, które zniechęca do unikania odpo-
wiedzialności prawnej oraz umożliwia pociągnięcie do niej, gdy
korporacje naruszają prawo”23. Ponadto korporacje były karane
grzywną przez Piankę w wysokości do 5 tysięcy dolarów za każdy
dzień niezastosowania się do przepisów miejskich dotyczących
utrzymania nieruchomości. Sędzia swoją odwagą zdobył uznanie w
dużej części środowiska prawniczego. Rzucił on bowiem wyzwanie
globalnym korporacjom, co mogło przypominać walkę Dawida z
Goliatem24.

W 2010 r. Sąd Najwyższy Ohio orzekł, iż prowadzenie roz-
prawy oraz wydanie wyroku pod nieobecność oskarżonego w proce-
sie kryminalnym narusza prawo stanowe. Jednak postępowanie
Pianki próbował usprawiedliwiać m.in. Joe Schilling (z Politechniki
i Uniwersytetu Stanowego Wirginii), który stwierdził: „Moim zda-
niem orzeczenie to ujawnia słabości, nie tyle Sądu ds. Mieszkanio-
wych, co systemu egzekwowania prawa w Cleveland. Prokuratorzy
w mieście nie podjęli kluczowych działań, aby zmniejszyć nasilenie
się uciążliwych objawów, więc sędzia został zmuszony do przekro-
czenia granic prawa karnego”25.

Jednakże sędzia zawsze podkreślał, że pragnie współpracować
ze wszystkimi oskarżonymi/pozwanymi, a celem sądu nie jest na-
kładanie grzywien, a raczej naprawa zaniedbanych budynków. Jed-
nocześnie zaznaczał, że warunkiem konstruktywnego działania jest

23 Cytat za: S. Livingston, Cleveland Housing Court judge gets tough,
holds absentee landlords in contempt who fail to appear, 17.06.2009. Blog
reporterki dziennika „The Plain Dealer”
http://blog.cleveland.com/metro/2009/06/cleveland_housing_court_judge.ht
ml [dostęp 09.03.2018].

24 K. Lind, J. Schilling, Abating Neighbordhood Blight with Collabora-
tive Policy Networks - Where Have we Been? Where are we Going? „The
University of Memphis Law Review”, Vol. 46, No. 4, 2016, s. 834.

25 Cytat za: M. D'Angelo, A Change of Course for Cleveland’s Housing
Court, 10.06.2010. Strona internetowa organizacji non-profit Next City
https://nextcity.org/daily/entry/a-change-of-course-for-clevelands-housing-
court [dostęp 10.03.2018].

http://blog.cleveland.com/metro/2009/06/cleveland_housing_court_judge.ht
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chęć współpracy stron26. Gdy jej brakowało potomek polskich imi-
grantów był bezkompromisowy. Jak podkreśla emerytowany profe-
sor Uniwersytetu Illinois w Chicago, Matthew Lippman, ustawo-
dawstwo w niektórych stanach USA daje wybór pomiędzy karą wię-
zienia, a „publiczną chłostą”. Naukowiec jako przykład tego ostat-
niego rozwiązania wskazuje wyrok Pianki z 2008 r. Wówczas Ni-
cholas Dionisopoulos został uznany winnym naruszenia prawa
mieszkaniowego obowiązującego w Cleveland. Sędzia orzekł, że
właściciel, który zaniedbywał liczne swoje nieruchomości, musi
zapłacić grzywnę w wysokości 100 tysięcy dolarów27. Został on
także zobowiązany do zwrotu opłat czynszowych, które pobierał od
najemców. Pieniądze następnie przekazano wyłącznie na konieczne
naprawy budynków oraz prace porządkowe28. Ponadto Dioniso-
poulosowi nakazano zamieszkać przez sześć miesięcy w jednym z
należących do niego zrujnowanych domów29. Mógł on opuszczać
budynek tylko po to, aby doglądać inne swoje nieruchomości, wziąć
udział w uroczystościach religijnych lub rodzinnych. Przemieszcza-
nie się Dionisopoulosa monitorowała jedna z firm ochroniarskich30.

W Cleveland złą sławą cieszyli się również bracia Brown, któ-
rzy często unikali odpowiedzialności prawnej, przenosząc własność
swoich nieruchomości z jednej spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością na inną. W 2011 r. stało się o nich znowu głośno, gdy okazało
się, iż wynajęli oni mieszkanie Cindy Smith, choć budynek, w któ-
rym ono się znajdowało nie spełniał niezbędnych warunków bezpie-
czeństwa. Kobieta oskarżyła braci o to, że zmusili ją do przeniesie-
nia się wraz z małymi dziećmi do schroniska dla bezdomnych. Smith
zalegała z czynszem i bezskutecznie prosiła właścicieli o przedłuże-

26 S. Livingston, Cleveland Housing…, op. cit.
27 M. Lippman, Law and Society, SAGE Publications Inc, California

2017, s. 330.
28 J. Kroll, Judge Pianka's sentence for landlord's code violations: You

must live in your own lousy building, 19.12.2008. Blog redaktora dziennika
„The Plain Dealer”
http://blog.cleveland.com/metro/2008/12/judge_piankas_sentence_for_lan.
html [dostęp 09.03.2018].

29 M. Lippman, Law…, op. cit.
30 J. Kroll, Judge Pianka's…, op. cit.

http://blog.cleveland.com/metro/2008/12/judge_piankas_sentence_for_lan
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nie płatności. Nie ukrywała ona, iż niedawno poroniła, więc musiała
ponieść koszty pogrzebu swojego nienarodzonego dziecka31.

Zgodnie z prawem stanowym wynajmujący musi powiadomić
najemcę, iż zamierza go wyeksmitować za niepłacenie czynszu.
Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w ciągu trzech dni, właściciel
winien wnieść sprawę o eksmisję do sądu. Najemca w żadnym wy-
padku nie może zostać pozbawiony mediów. Tymczasem rodzinie
Smith odcięto prąd oraz wodę. Ponadto Brownowie z mieszkania
wzięli rzeczy należące do rodziny lokatorki, w tym jeden but z każ-
dej pary posiadanej przez nią i jej dzieci. Sędzia Pianka wstrząśnięty
bezwzględnością wynajmujących, niespotykaną w 31-letnuiej histo-
rii sądu, orzekł, że bracia Brown muszą zapłacić Cindy Smith od-
szkodowanie kompensacyjne oraz karne w łącznej wysokości 482
tysięcy dolarów32.

Trzeba wspomnieć, że sędzia wywarł ogromny wpływ na
orzecznictwo, nie tylko w stanie Ohio, lecz także w innych częściach
Stanów Zjednoczonych. Wydaje się, iż jego spojrzenie na problemy,
które narastały przez wiele lat w Cleveland (ale też w innych amery-
kańskich miastach), było bardzo nowatorskie i zarazem odważne.
Sądy wyższej instancji niekiedy uchylały wyroki sędziego Pianki.
Nie zdarzało się to zbyt często. Jeśli już tak się działo, to odpowied-
nie władze starały się szybko wprowadzać zmiany w przepisach
prawa, aby można utrzymać linię orzeczniczą przyjętą przez Piankę,
szczególnie w sprawach dotyczących banków oraz korporacji, które
spekulowały nieruchomościami w Cleveland. Dzięki sędziemu o
polskich korzeniach zaczęto mówić o Cleveland jako mieście, z któ-
rego należy brać przykład, żeby podjąć skuteczną walkę z negatyw-
nymi skutkami – często celowego – zaniedbywania przez właścicieli
nieruchomości33.

31 M. Gillispie, Tenants, attorneys accuse Cleveland property owners of
cruel treatment, 13.07.2011. Strona internetowa organizacji The Legal Aid
Society of Cleveland https://lasclev.org/wp-content/uploads/2011/07/07-13-
2011-Tenants-Rights.pdf [dostęp 17.03.2018].

32 Ibidem.
33 C. Johnson, Fakers, breachers, slackers, and deceivers: opportunistic

actors during the foreclosure crisis deserve criminal sanctions, „Capital
University Law Review”, Vol. 40, No. 4, 2012, s. 874-883.
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Społeczne uznanie dla Raymonda L. Pianki
Raymond L. Pianka aktywnie działał na rzecz społeczności, w

której żył. W 1996 r., od kiedy zaczął orzekać w Sądzie ds. Miesz-
kaniowych w Cleveland (Cleveland Housing Court), otrzymał szan-
sę poprawy jakości życia w Cleveland poprzez skuteczne stosowanie
prawa. Dał on nadzieję wielu ludziom na zmiany w mieście, które
wielu uznaje za jedno z najgorszych miejsc do zamieszkania.

Warto wspomnieć, iż Pianka wygrał plebiscyt na Polityka
2007 roku tygodnika „Cleveland Scene”. Obieralni urzędnicy przed
wyborami nierzadko wiele obiecywali mieszkańcom Cleveland, ale
potem gdy obejmowali stanowisko, miasto zmagało się nadal z
ogromnymi problemami, a oni bardzo szybko zapominali o deklara-
cjach przedwyborczych, dbając wyłącznie o własne interesy. Zda-
niem redakcji rzeczonego czasopisma Pianka pozostał wierny zasa-
dom, które głosił przed wyborem na sędziego. Ponadto podkreślano,
że wiele lat przed kryzysem na rynku nieruchomości w Stanach
Zjednoczonych, Pianka – jako jedyny lokalny urzędnik – wypowie-
dział wojnę bankom oraz globalnym korporacjom, które z chęci
zysku sprzyjały inwestycjom podwyższonego ryzyka. Tygodnik
zauważył wówczas, iż „zapowiada się na pierwszą walkę partyzanc-
ką z przemysłem bankowym, którego zaniedbane nieruchomości,
stają się zmorą miasta”34.

Jak stwierdził historyk John Vacha, Pianka nigdy nie zapo-
mniał skąd pochodzi, gdyż nie wyprowadził się z Cleveland35. Sę-
dzia kochał swoje miasto oraz jego mieszkańców. Toczył walkę z
drapieżnymi instytucjami finansowymi, nieodpowiedzialnymi wła-
ścicielami nieruchomości, a nawet urzędnikami miejskimi, jeżeli
uważał, iż ich postępowanie prowadzi do negatywnych skutków dla
lokalnej społeczności. Dla Pianki sprawiedliwość nie była celem

34 Cytat za: Best Politician: Judge Raymond Pianka, Best of Cleveland
2007, People & Places. Strona internetowa tygodnika „Cleveland Scene”
https://www.clevescene.com/cleveland/best-
politician/BestOf?oid=1536682 [dostęp 21.02.2018].

35 J. Vacha, Ray Pianka never forgot where he came from because he
never moved away from Cleveland, 19.02.2017. Serwis informacyjny
http://www.cleveland.com/opinion/index.ssf/2017/02/ray_pianka_never_for
got_where.html [dostęp 21.02.2018].

www.clevescene.com/cleveland/best-
http://www.cleveland.com/opinion/index.ssf/
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samym w sobie, lecz stanowiła środek do poprawy warunków życia
mieszkańców Cleveland. Jako sędzia dążył on przede wszystkim do
rozwiązania problemów, z którymi zmagało się miasto.

Zdaniem Pianki można było to osiągnąć m.in. poprzez skuteczne
stosowanie obowiązującego prawa. Jednak pragnął on współpracować z
właścicielami budynków, aby mobilizować ich do tego, ażeby dbali o
swoje mienie nieruchome. Niejednokrotnie podkreślał, iż woli, aby
pieniądze oskarżonego lub pozwanego zostały przeznaczone na nie-
zbędne naprawy nieruchomości, a nie trafiały w formie grzywny do
budżetu miasta. W jego opinii dzięki temu Cleveland zyskuje więcej,
gdyż miasto może osiągnąć zrównoważony rozwój jedynie poprzez
dbanie o ład przestrzenny, co wydatnie wpływa na jakość życia całej
społeczności36. Trzeba wspomnieć, że sędzia podchodził krytycznie
wobec lokatorów, którzy brali sprawy w swoje ręce i pomijali drogę
prawną. Pianka stworzył zatem model mediacji, który był efektywnie
wykorzystywany do rozwiązywania sporów. Dzięki potomkowi pol-
skich imigrantów Sąd ds. Mieszkaniowych w Cleveland (Cleveland
Housing Court) stał się przystępny również dla najemców, którzy nie
radzili sobie w meandrach prawa37.

Należy podkreślić, iż sędzia utożsamiał się ze społecznością
polskiego pochodzenia. Jednak ogromnym szacunkiem darzył też
przedstawicieli innych kultur. Żydzi w Cleveland uznali go wręcz za
swojego przyjaciela. Pianka zaangażował się bowiem w przedsię-
wzięcie renowacji starego żydowskiego cmentarza w Cleveland i
akcję edukacyjną w zakresie kultury Żydów38.

36 In Memorandum – Judge Raymond L. Pianka 1951 – 2017. Strona in-
ternetowa „Attorney at Law Magazine”
https://www.attorneyatlawmagazine.com/cleveland/memorandum-judge-
raymond-pianka [dostęp 21.01.2018].

37 Ch. Knestrick, Judge Raymond Pianka Had the Perfect Job,
23.01.2017. Strona internetowa organizacji Northeast Ohio Coalition for
the Homeless https://www.neoch.org/cleveland-homeless-
blog/2017/1/23/judge-raymond-pianka-had-the-perfect-job.html [dostęp
21.01.2018].

38 A. Jaffe, Federation Mourns Loss of Judge Pianka, 27.01.2017. Strona
internetowa organizacji Jewish Federation of Cleveland

www.attorneyatlawmagazine.com/cleveland/memorandum-judge-
www.neoch.org/cleveland-homeless-
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Podsumowanie
Pianka stał się bez wątpienia autorytetem dla wielu mieszkań-

ców Cleveland. Poprzez swoją ciężką pracę oraz odważne działania i
nowatorskie pomysły starał się rozwiązywać problemy społeczności
lokalnej, którą bardzo dobrze rozumiał, gdyż w niej dorastał, kształ-
cił się i na co dzień żył. Sędzia stał się niemal legendą dla ludzi,
zaangażowanych w walkę o rewitalizację przestrzeni miejskiej, nie
tylko w Cleveland, ale także w całych Stanach Zjednoczonych39.
Podjął walkę z korporacjami, dysponującymi ogromnymi środkami
finansowymi, a zarazem mogącymi korzystać ze wsparcia renomo-
wanych kancelarii prawnych. Jednak dla niego wszyscy byli równi
wobec prawa. Zatem nie akceptował lokatorów, którzy brali sprawy
w swoje ręce i próbowali działać z pominięciem, a nawet wbrew
prawu.

Pianka cieszył się ogromnym szacunkiem również z tego po-
wodu, iż był znany z tego, iż z pełnym zaangażowaniem wypełniał
swoje obowiązki. Nigdy nie zapomniał o roli, jaką mu wyznaczono.
Funkcję sędziego traktował więc jako misję powierzoną mu przez
mieszkańców Cleveland. Uważa się, iż stanowisko sędziego znajdu-
je się najwyżej w hierarchii zawodów prawniczych. Jednak osoby
uzyskujące prawo niezawisłego wydawania wyroków, po pewnym
czasie, mogą się stać wyalienowane od rzeczywistości, która ich
otacza. Nie można tego powiedzieć o Piance, który często spotykał
się z przedstawicielami społeczności lokalnej, aby wsłuchać się w
ich głos oraz zorientować się, z jakimi problemami zmaga się mia-
sto. Trzeba podkreślić, że starał się zachować dziedzictwo Cleve-
land, niezależnie od tego z kulturą, jakiej grupy etnicznej było ono
związane. Z tego powodu już za swojego życia (sędzia zmarł na
początku 2017 r.) cieszył się ogromnym społecznym szacunkiem w
Cleveland, choć wzbudza on zapewne kontrowersje wśród przed-
stawicieli korporacji.

http://www.jewishcleveland.org/news/blog/federation_mourns_loss_of_judge_
pianka [dostęp 21.01.2018].

39 A. Mallach, Remembering Ray Pianka, 27.01.2017. Strona interneto-
wa Center For Community Progress
http://www.communityprogress.net/blog/remembering-ray-pianka [dostęp
21.01.2018].

http://www.jewishcleveland.org/news/blog/federation_mourns_loss_of_judge_
http://www.communityprogress.net/blog/remembering-ray-pianka
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Streszczenie:
Celem niniejszego tekstu jest ukazanie postaci sędziego Ray-

monda L. Pianki (1951-2017), który orzekał w Sądzie ds. Mieszka-
niowych w Cleveland (Cleveland Housing Court). Przez całe życie
był on związany z Cleveland. Na rzecz społeczności tego miasta w
różnych formach aktywnie działał. Pianka zapadł szczególnie w pa-
mięci ludności Cleveland, jako sędzia, starający się rozwiązywać pro-
blemy mieszkaniowe, z którymi przez lata nie radziły sobie lokalne
władze. Sprawy przez niego rozstrzygane stawały się często przykła-
dem skutecznego stosowania prawa. Pianka był szanowany w społe-
czeństwie też z tego powodu, iż dbał o dziedzictwo Cleveland.

Słowa kluczowe: Raymond L. Pianka, Cleveland, sąd, autory-
tet, najemca, wynajmujący.

Summary:
Judge Raymond L. Pianka – the authority of the Cleveland

community
The aim of this text is to present the judge Raymond L. Pianka

(1951-2017), who ruled in the Cleveland Housing Court. Through-
out his life he was associated with Cleveland. Pianka actively
worked for the benefit of the community of this city in various
forms. He fell especially in the memory of the Cleveland population
as a judge trying to solve housing problems, that the local authorities
have not been able to cope with for years. Matters settled by him
have often become an example of effective application of the law.
Pianka was also respected in society because of taking care of the
municipal heritage.

Keywords: Raymond L. Pianka, Cleveland, court, authority,
tenant, landlord.
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Mariusz Filipak

Paweł Włodkowic jako prawnik oraz autorytet
dla współczesnych pokoleń

Niewątpliwym autorytetem wśród wielu znamienitych i bar-
dzo wybitnych średniowiecznych uczonych był Paweł Włodkowic z
Brudzenia. Swoimi czynami oraz twórczością odcisnął on istotny
ślad na meandrach nauki. W swoich dziełach Paweł Włodkowic
odwoływał się m.in. do obyczajów, codziennych rozmów, geografii,
etnografii oraz znanych dzieł literackich. Szeroki horyzont zaintere-
sowań pozwalał mu na wysuwnie trafnych, niezależnych i nowator-
skich koncepcji zwłaszcza spoglądając przez pryzmat czasookresu,
w jakim przyszło mu żyć i tworzyć. Na gruncie ojczystym Pawła
Włodkowica uznaje się za twórcę i prekursora polskiej doktryny
prawa międzynarodowego.

Dążąc do tego, aby zrozumieć wyjątkowość czynów opisywa-
nej postaci należy w pierwszej kolejności sięgnąć do biografii
Włodkowica. Z uwagi na to, że nie można określić dokładnej daty
jego urodzenia domniemywa się, że Paweł Włodkowic narodził się
około 1370 roku w Brudeniu. Pochodził on z rodziny szlacheckiej
herbu Dołęga. Zdaniem wielu badaczy naukowych mógł on dość
wcześnie stracić rodziców, przez co nie mógł liczyć na wsparcie
finansowe przy podejmowaniu nauki. W doktrynie przyjmuje się
także hipotezę, że jego rodzina mogła nie być wystarczają co majęt-
na, aby pomóc mu finansowo w edukacji1. Pomimo znaczących
trudności w pozyskaniu środków pieniężnych na kształcenie, Paweł
Włodkowic wykazał się jednak dużym samozaparciem i determina-
cją w zdobywaniu wiedzy oraz kształceniu swojego umysłu. W la-
tach 1385 -1393 Włodkowic podjął studia na Uniwersytecie w Pra-
dze. Najpierw przez pięć lat studiował na wydziale filozoficznym, a
przez kolejne trzy lata pobierał naukę na wydziale prawa. Wówczas
zgłębiał wiedzę pod okiem wybitnego czeskiego uczonego, którym

1 J. Fijałek, Ostatnie słowo Pawła Włodkowica o Zakonie Krzyżackim,
„Przegląd Kościelny”, 1902,s.4.



262

był Maurycy Rvaki. Kończąc studia uzyskał stopień bakałarza oraz
stopień mistrza. Zdobyte wykształcenie pozwoliło mu to, aby zostać
wykładowcą na Uniwersytecie Praskim. Po czterech latach, czyli już
w 1397 roku Włodkowic powrócił do kraju, gdzie uzyskał święcenia
i został scholastykiem poznańskim. Następnie w roku 1400 stał się
kanonikiem płockim2. Po niespełna kolejnych pięciu latach wyjechał
do Padwy, gdzie pogłębiał swoją wiedzę z zakresu prawa. Tym ra-
zem Włodkowic podjął naukę pod kierunkiem innego wybitnego
uczonego, tj. kardynała Francesco Zabarelliego. Nauka ta została
zwieńczona uzyskaniem tytułu licencjata z dziedziny prawa. We
Włoszech zamieszkiwał przypuszczalnie, aż do roku 1410. Zgodnie
z przekazami z tamtych czasów, Włodkowic przebywając w kurii
rzymskiej najprawdopodobniej zastępował Piotra z Kobylina będą-
cego ówczesnym prokuratorem Króla Polski w sprawie prowadzonej
przeciwko zakonowi krzyżackiemu3. Z uwagi na bardzo wysokie
koszty promocji doktorskiej na Uniwersytecie Padewskim, Paweł
Włodkowic powrócił do Krakowa, gdzie z upływem czasu zamierzał
uzyskać tytuł doktora nauk prawnych. Przebywając na Soborze w
Pizie uczestniczył w wykładach bardzo znanego prawnika Piotra de
Ancarano. Prawnik ten zainspirował Włodkowica i stał się dla niego
autorytetem. W swych późniejszych traktatach często odwoływał się
do teorii Piotra de Ancarano. W latach 1414 – 1415 Paweł Włodko-
wic został rektorem na Uniwersytecie Krakowskim. Jednocześnie
pełnił on wówczas obowiązki wykładowcy oraz pisał bezcenne trak-
taty prawne. W tym okresie uzyskał także stopień doktora. W 1412
roku Paweł Włodkowic będąc pełnomocnikiem księcia Janusza Ma-
zowieckiego oraz reprezentantem interesów polskich, brał udział w
sądzie rozjemczym pomiędzy Polską a Zakonem Krzyżackim. Funk-
cję rozjemcy pełnił wówczas cesarz Zygmunt Luksemburski4.

2 L. Ehrlich, Przedmowa. [w:] Pisma wybrane Pawła Włodkowica. Lu-
dwik Ehrlich (red.). T. I. Warszawa: PAX, 1968, s. XII.

3 E. A. Wesołowska, Paweł Włodkowic współczesne znaczenie poglą-
dów i dokonań, Toruń 1997, s.11

4 A. Kisza, Z. Krzemiński, R. Łyczywek, Historia Adwokatury Polskiej,
Warszawa 1995, s. 30.
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Na soborze trwającym w latach 1414-1418, Paweł Włodkowi-
cza prezentował się jako niezwykle utalentowany pełnomocnik króla
Władysława Jagiełły i osiągnął maksimum sukcesów prawniczych.
Czas soboru był dla Włodkowica okresem, w którym powstawały
jego fundamentalne dzieła. W szczególności: „Saevientibus” i „Opi-
nio Ostiensis”. Obydwa datowane były na rok 1415. Ponadto w tam-
tym czasie Włodkowic stworzył trzy bardzo istotne pisma jak: „Ad
aperiendam” z 1416 roku oraz „Iste tractatus” i „Quoniam terror” z
roku 14175. Tym samym w latach 1414 -1418 powstawały najważ-
niejsze dzieła Pawła Włodkowica, w których autor wyraził swoje
główne poglądy i opinie. W tym miejscu podkreślić trzeba, iż w
średniowieczu rola soborów nie była ograniczana wyłącznie do
spraw kościelnych. W związku z tym pojęcie to należało rozumieć
szeroko, jako spotkanie hierarchów zarówno kościelnych, jak i
władców oraz panów świeckich dokonane na forum międzynarodo-
wym. Podczas soborów poruszane były zagadnienia na styku pro-
blematyki kościelnej, politycznej, społecznej oraz ekonomicznej.

Następnie w kolejnym sporze z Krzyżakami, Paweł Włodko-
wic występował jako pełnomocnik Króla Polski - Władysława Ja-
giełły. Zaistniały spór dotyczył tym razem kwestii zwrotu ziemi
pomorskiej, michałowskiej i chełmińskiej, a także uzyskania od-
szkodowania za te tereny. Z uwagi na istniejącą w tamtych czasach
tradycję, spory tego rodzaju były rozstrzygane przez Sąd, który po-
woływała Stolica Apostolska. Jako miejsce rozstrzygnięcia tej kon-
kretnej sprawy wskazano wówczas Konstancję. Po zakończeniu
sporu i po powrocie z Konstancji, Włodkowic osiedlił się w Krako-
wie, z którym związał się już do końca. W latach 1419 – 1420, wziął
udział w zjeździe rozjemczym we Wrocławiu. W tym czasie powstał
traktat „Oculi”. Z uwagi na to, że wyrok cesarski był dla Polski
krzywdzący, Paweł Włodkowic złożył od niego apelację. Jako jeden
z najlepszych prawników tamtych czasów, został on na polecenie
Władysława Jagiełły oddelegowany bezpośrednio przed oblicze
papieskie do Rzymu, jako prokurator królewski.

Zdaniem Pawła Włodkowica, najlepszą formą poprawy i ure-
gulowania stosunków pomiędzy poszczególnymi państwami były

5 E. A. Wesołowska, jw. s.12
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układy oraz traktaty przyjęte w sposób nieprzymuszony. Tym nie-
mniej umowy te powinny być przestrzegane przez strony w sposób
dobrowolny, tak aby możliwy był wzajemny dialog i porozumienie.
Winny być one sformułowane w sposób klarowny oraz zrozumiały
dla wszystkich. Wobec powyższego złamanie zawartego przez Za-
kon Krzyżacki porozumienia w 1431 roku było bodźcem dla Pawła
Włodkowica do tego, aby skierować bezpośredni list do królewskie-
go doradcy, tj. biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. W
liście tym wskazane były dwie możliwości rozstrzygnięcia zaistnia-
łego konfliktu. Pierwszą z możliwości było wystąpienie na drogę
sądową poprzez zainicjowanie procesu o stwierdzenie prawdziwości
faktów (processus iudicialis). Alternatywą był proces kontradykto-
ryjny (processus doctrinalis)6. Włodkowic pozostając wiernym swo-
im poglądom zastrzegł przy tym, że wszczęcie jakiegokolwiek pro-
cesu winno być ostatecznością i winno być podjęte dopiero wów-
czas, gdy strony nie dojdą do porozumienia stosując się do określo-
nych wcześniej reguł.

Z zapisów historycznych wynika, iż Paweł Włodkowic podjął
bezpośrednie czynności dyplomatyczne oraz podjął walkę doktry-
nalną w obronie polskiej racji. Z uwagi na zdobyte wcześniej do-
świadczenie był on do tego doskonale przygotowany zarówno inte-
lektualnie, prawniczo jaki i dyplomatycznie. Wszelkie zagadnienia
rozważał gruntownie oraz wszechstronnie. W swoich dziełach oraz
czynach Włodkowic odwoływał się m.in. do Ewangelii oraz do pra-
wa naturalnego. Przede wszystkim uważał, iż osoby nie będące
chrześcijanami mają takie samo prawo do posiadania ziem i wszel-
kiej innej własności, jakie mają chrześcijanie. Jednoznacznie opo-
wiadał się za stanowiskiem papieża Innocentego IV, zgodnie z któ-
rym, Chrystus miał umrzeć za wszystkich ludzi. Analogicznie twier-
dził, że świat został stworzony dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla
chrześcijan.

Kierując się powyższą ideologią oraz podejmując wszelkie
dostępne kroki, delegacja Polski udowodniła, że działania krzyżac-
kie, w ramach których Zakon dokonywał zbrojnych podbojów pogan
oraz licznych zbrodni ludobójstwa, jest sprzeczna z prawem natural-

6 L. Ehrlich, jw. s.LV
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nym. Owe prawo opiera się bowiem na złotej regule moralnej, zgod-
nie z którą należy „traktować innych tak, jak chciałoby się, aby inni
traktowali ciebie”. Tym samym wykazano, iż krzyżacka agresja nie
miała zasadniczych podstaw i była ona bezprawna. Wobec powyż-
szego Polska niewątpliwie posiadała prawo do przeciwstawienia się
agresji i podejmowania relewantnych działań, które miały na celu
ochronę jej słusznych interesów, jak również ochronę interesów
innych prześladowanych narodów.Za motto przewodnie Pawła
Włodkowica można przyjąć, iż „wiara jest cnotą teologiczną, dlate-
go szerzenie jej należy do teologów, a nie do wojowników”.

Jak podaje T. Brzostowski ostatnie lata życia Pawła Włodko-
wica są wciąż niewyjaśnione. Nawet dokładna data jego śmierci nie
jest pewna7. Wedle zapisów dostępnych w kronikach Jana Długosza,
Paweł Włodkowic zmarł w dniu 11 marca 1435 roku w Krakowie.
Niemniej okoliczność ta pozostaje w sprzeczności z aktem biskupa z
dnia 09 października 1435 roku, w którym to jako świadka tegoż
aktu wskazuje się właśnie Pawła Włodkowica8.

Biorąc pod rozwagę okoliczności z życia omawianego autory-
tetu, należy stanowczo podkreślić, iż Paweł z Brudzenia był jednym
z najwybitniejszych polskich prawników i twórców epoki średnio-
wiecza. Swymi teoriami i tezami niejednokrotnie wyprzedzał epokę,
w której przyszło mu żyć. Pomimo, iż pisał on po łacinie, czyli
wówczas w języku uznawanym za język międzynarodowy, to jego
dzieła zostały opublikowane i wydane wiele lat po jego śmierci.
Należy mieć na uwadze, iż pierwsze w historii wydanie prac Pawła
Włodkowica miało miejsce w Wiedniu w 1700 roku9. Natomiast w
Polsce po raz pierwszy wydano je za sprawą Tytusa Adama Dzia-
łyńskiego i Michała Bobrzyńskiego (odpowiednio w 1856 roku w
Poznaniu oraz w 1878 roku w Krakowie).W efekcie okoliczność
opublikowania dzieł Włodkowica z takim opóźnieniem spowodowa-
ła, że poglądy autora pomimo, iż były trafne i bardzo słuszne, to nie
zostały docenione za życia twórcy.

7 T. Brzostowski, Paweł Włodkowic, Warszawa 1954, s.54.
8 Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, t.IV,s.306.
9 E. A. Wesołowska, op.cit.,s.17.
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Wśród najbardziej znanych dzieł Włodkowica można wymie-
nić m.in. „Traktat o władzy cesarza i papieża nad niewiernymi”,
„Tractatus de annatis” oraz „Tractatus de ordine Cruciferorumet de
bello Polonarium contra dictosfratres”. Ponadto autor zasłynął z
takich dzieł jak wspomniany już „Saevientibus” przekazany nacji
germańskiej na soborze powszechnym w Konstancji w 1415 roku.
Następnie „Opinio Ostiensis” upowszechniony w 1415 roku oraz
„Ad aperiendam” z 1417 roku i „Iste tractatus i Quoniam error"z
1417 roku. Istotnym dziełem był również traktat „Oculi”, który sta-
nowił zbiór faktów sporządzonych do orzeczenia rozjemczego Zyg-
munta Luksemburczyka w sporze Polski z Krzyżakami. Z kolei „List
do biskupa krakowskiego” napisany w 1432 w Padwie został nazy-
wany „ ostatnim słowem Pawła Włodkowica”.

Z uwagi na twórczość, zainteresowania oraz swoje czyny,
Włodkowic uważany jest za twórcę teorii prawa międzynarodowe-
go.Za jej podstawę przyjął etykę chrześcijańską oraz realistyczną
koncepcję człowieka. Był zdecydowanym przeciwnikiem nawraca-
nia siłą, czy też zmuszania innych nacji do przyjęcia chrześcijań-
stwa. Można mu nadać miano obrońcy praw człowieka. Fakt pobie-
rania nauki zarówno w Padwie, Bolonii, Rzymie jak i w Pradze oraz
Krakowie, pozwolił Włodkowicowi na uzyskanie bardzo szerokich
poglądów w aspekcie międzynarodowym. Ponadto, w owych ośrod-
kach akademickich miał on możliwość obcowania z najwybitniej-
szymi postaciami owych czasów. Między innymi okoliczność ta
przyczyniła się do tego, że Włodkowic opracował teorie naukowe na
najwyższym europejskim poziomie. Jego wiedza zarówno prawnicza
jak i filozoficzna, a także zaplecze intelektualne przyczyniło się do
stworzenia wszechstronnego systemu prawa tzw. prawa międzyna-
rodowego. Biorąc pod uwagę epokę w jakiej miało to miejsce, było
to osiągnięcie niezwykle trudne, a zarazem genialne.

W swych dziełach Paweł Włodkowic wyrażał przekonanie, iż
każdemu człowiekowi przysługuje zespół praw, które są niezbywal-
ne i przysługują one bez względu na narodowość czy wyznanie reli-
gijne człowieka. Wśród nich można wymienić prawo do życia i jego
obrony, prawo do osobistej wolności, własności oraz do wolności
sumienia i obrony własnej godności. Włodkowic postulował także
prawo do sprawiedliwego procesu. Niewątpliwie wszystkie wyżej
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wymienione założenia pozostają aktualne aż po dzień dzisiejszy.
Zatem omawiany uczony już w epoce średniowiecza potrafił okre-
ślić i stworzyć spójny system praw, który był wszechstronny i uni-
wersalny. Geniusz Pawła Włodkowica polegał na tym, iż wspo-
mniane prawa znalazły zastosowanie nie tylko podczas sporu polsko
– krzyżackiego, ale można było z nich skorzystać także w przyszło-
ści przy okazji rozstrzygania innych konfliktów.

Polscy uczeni, wśród których prym wiódł omawiany autory-
tet, wypracowali również tzw. teorię prawa narodów. Była ona na
tamten czas bardzo nowatorska i oryginalna. Teorie Włodkowica i
Stanisława ze Skalbmierza wyprzedzały bowiem dzieła i poglądy
samego Grocjusza. Ponadto, koncepcje polskich uczonych były tak
sformułowane, iż mogły być uznane jako powszechnie obowiązujące
zarówno przez sobory, jak i przez władców świeckich. Paweł Włod-
kowic wraz ze Stanisławem ze Skarbimierza twierdził, że człowiek
został stworzony na podobieństwo Boga i w związku z tym jest on
najgodniejszym ze wszystkich stworzeń żyjących na świecie. Wobec
powyższego powinien on pokazywać to, co jest w nim najlepsze10.
Miało to ogromne znaczenie, gdyż w czasach, w których przyszło
żyć Pawłowi Włodkowicowi osoby, które nie były chrześcijanami
(nie mówiąc już o heretykach) nie mogły wyznawać innej religii niż
religia katolicka. Osoby takie nie mogły również posiadać własnego
państwa11.Tym niemniej Paweł Włodkowic twierdził, iż miłość
człowieka do bliźniego jest obowiązkiem każdego człowieka. W
związku z tym miłość ta powinna być krzewiona nawet względem
osób, które nie żyją zgodnie z zasadami religii chrześcijańskiej. Jak
wskazywał uczony, miłość do bliźniego nakazuje, aby zawsze
przyjść z pomocą drugiej osobie12. Jeżeli chodzi o pojęcie narodu
jako ojczyzny, to wskazać należy, że Paweł Włodkowic nie uściśla
w swoich pracach czym jest ojczyzna. Można odnieść wrażenie, że
jest to sformułowanie bardzo prywatne, gdyż to co my dzisiaj nazy-
wamy ojczyzną, on w dawnych czasach, tj. w XV wieku nazywał

10 K. Górski, Z Dziejów walki o pokój i sprawiedliwość międzynarodową
.Ostatnie słowo Pawła Włodkowica o Zakonie Krzyżackim, Toruń 1964, s.155

11 E. A. Wesołowska, op. cit., s.28
12 L. Ehrlich, Pisma zebrane., Przedmowa, op. cit., t.I, s.XLVIII
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„partie mee”. Naród i państwo stanowiły dla niego zarówno najbliż-
szą ziemię, jak i ludzi ją zamieszkujących i ich dorobek13.

Dokonania polityczno-prawne Pawła Włodkowica związane
były głównie z konfliktem Polski oraz Państwa Krzyżackiego. Od-
zwierciedleniem tych osiągnięć stały się przygotowane i rozpo-
wszechnione na soborze w Konstancji wywody prawne m.in. na
temat „Polityki Kościoła i Państwa wobec innowierców”, a także na
temat „wojen wraz z ich przyczynami i konsekwencjami”. Następnie
istotne znaczenie miały dzieła o władzy poselskiej cesarskiej oraz o
genezie i charakterze działania zakonu krzyżackiego14. Paweł Włod-
kowic przygotował w tamtym czasookresie szereg pism, które były
odpowiedzią na działania krzyżackie. W szczególności były to już
wcześniej wymienione pisma „Iste Tractatus” i „Quoniam terror” z
roku 1417. Należałoby także pamiętać o bardzo ważnej polskiej
apelacji i jej końcowej obronie, czego potwierdzeniem są pisma
„Oculi”z 1420 roku oraz „Ad videndum” z roku 1421. Nie bez zna-
czenia były również wydarzenia, które miały miejsce w dniu 05 i 06
lipca 1415 roku podczas soboru. Wówczas podczas jednej z sesji
Paweł Włodkowic rozdał członkom nacji germańskiej wywód Sa-
evientibus. Było to w dniu 05 lipca 1415 roku. Następnie w dniu 06
lipca 1415 roku pozostałym nacjom zostało przekazane pismo Opi-
nio Ostiensis. Wywody Pawła Włodkowica zawarte w tych pismach
odcisnęły się w reformie Narodu i Kościoła. Był to jego głos i sta-
nowisko w dyskusji nad ową reformą, która co warto podkreślić
spotkała się z aprobatą. Jak podnosi E. Wesołowska, była to wypo-
wiedź o zasadach funkcjonowania Kościoła chrześcijańskiego, opar-
ta o najwyższe autorytety i obowiązujące wówczas prawo15. Od-
zwierciedlało to główne dążenie do tego, aby można było dokonać
reformy Kościoła. Kwintesencją powyższych rozważań może być
spostrzeżenie, iż czyny Pawła Włodkowica oraz jego dzieła niewąt-
pliwie wpłynęły na późniejsze losy Narodu oraz Kościoła. W tym
stanie rzeczy można się pokusić o to, aby nadać mu miano autoryte-
tu w życiu Narodu i Kościoła.

13 Tamże, s.29
14 Tamże, s.69
15 Tamże, s.73
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Zmierzając do konkluzji, należy rozważyć osobę Pawła
Włodkowica oraz znaczenie jego poglądów na współczesnym grun-
cie. Włodkowic poświęcił bowiem znaczną część swojej twórczości
człowiekowi jako konkretnej jednostce. Uważał, iż należy skupić się
na sprawach ważnych dla człowieka, które wydają się być istotne
również dla osób żyjących w obecnych czasach. Chodzi tu w szcze-
gólności o prawo do życia oraz do jego poszanowania, bez względu
na ewentualne wyznanie, czy narodowość. W ocenie Włodkowica
prawo powinno być dla wszystkich takie samo. Jest to argumentacja
aktualna po dzień dzisiejszy. Zasady które opisywał Włodkowic w
dobie średniowiecza, można zastosować do obecnie pojawiających
się dylematów, które odnoszą się do poszanowania jednostki jaką
jest człowiek. Chodzi tu przede wszystkim o rasizm, który wydaje
się być problemem globalnym. Borykają się z nim wszystkie Pań-
stwa, gdyż jest to problem otwarty i szeroki. Budzi on wiele kontro-
wersji i konfliktów na tle międzynarodowym. Obecnie powołanych
zostało bardzo wiele organizacji międzynarodowych broniących
praw poszczególnych jednostek. Mają one czuwać nad tym, aby
zapewnić ludziom podstawowe prawa i wolności, tak aby mogli się
oni czuć bezpieczni w miejscu, w którym zdecydowali się żyć.

Stosunek Pawła Włodkowica do Narodu dobrze ujęła E. Weso-
łowska wskazując, iż naród należy utożsamiać z grupą etniczną, która
różni się od innej językiem, religią i obyczajami16. Trudno się z tym nie
zgodzić. W czasach średniowiecznych nie było jasno określone co
można nazwać narodem. Zgodnie Nową Encyklopedią Powszechną
PWN, „naród to zbiorowość ludzi wyróżniających się wspólną świa-
domością narodową, czyli poczuciem przynależności do wspólnoty
definiowanej aktualnie jako naród”. Reguła opisująca pojęcie narodu po
dzień dzisiejszy budzi wiele kontrowersji i dyskusji. Jest to problematy-
ka nad wyraz zróżnicowana, złożona i zmienna. Jak podnoszą różni
autorzy, narodowa ideologia nie może być rozpatrywana w sposób
uproszczony, jako zjawisko mające jedną i tę samą treść w różnych
krajach i różnych okresach17. Można by rzec, iż Włodkowic walcząc o
prawa narodów znacząco wyprzedzał epokę w której żył. Jego poglądy

16 Tamże, s.120
17 Postacie narodów a współczesność, praca zbiorowa, Warszawa 1984, s.7-8
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i działania oraz przekonanie na temat państwa były bardzo nowoczesne.
Jako prawnik z wykształcenia uważał, iż zarówno państwo jak i władza
winny być oparte na prawie.

Od czasów Pawła Włodkowica dokonało się wiele reform w
Europie. Dokonywało się także wiele przekształceń. Tworzyły się
nowe imperia i znikały stare. Do chwili obecnej sprawy terytorialne
rozbudzają wiele emocji. Zjawiskiem naszych czasów jest ciągłe
niezadowolenie z przemian strukturalnych, zmian orientacji poli-
tycznych i tym podobnych. W historii zapisało się wielu znakomi-
tych uczonych, którzy przyczynili się do obecnego kształtu świata. O
osobach tych nie można zapominać. Dla nas, jako Polaków szcze-
gólnie ważny i istotny powinien być średniowieczny uczony Paweł
Włodkowic. Oceniając poglądy Pawła Włodkowica przez pryzmat
obecnych czasów należałoby się zgodzić z innym wybitnym prawni-
kiem - specjalistą z dziedziny prawa międzynarodowego L. Ehrlich,
który to stwierdził, że aby przeciwdziałać samowoli w stosunkach
międzynarodowych konieczne jest sformułowanie zasad poszano-
wania prawa, jak i konieczność stwierdzenia ich naruszenia w dro-
dze postępowania prawnego18.

Paweł Włodkowic był postacią ogólnie szanowaną i uznawaną
za autorytet w okresie w którym żył. Potwierdzają to osoby studiują-
ce po latach pisma i materiały, jakie owy uczony pozostawił po so-
bie. Jego dokonania zostały zauważone już wcześniej, bowiem mię-
dzy innymi dobrze znany współczesnemu światu Jan Długosz
wspomina Pawła Włodkowica w swoich dziełach. Z perspektywy
czasu Pawła Włodkowica należy utożsamiać z osobą religijną, dla
której sprawy Polski miały podstawowe i pierwszorzędne znaczenie.
Był on ówczesnym patriotą, który za sprawą niezwykle światłego
umysłu tworzył poglądy aktualne aż po dzień dzisiejszy. Na swój
sposób przedstawiał on prawdę o Polsce. Prostował przeciwko po-
mówieniom, jakie padały pod jej kierunkiem. Czuł się w obowiązku
stawać w obronie swoich przekonań. Paweł Włodkowic, wydaje się
być człowiekiem niezwykle otwartym dla innych, człowiekiem o
ogromnej wrażliwości. Poprzez swoje czyny udowodnił, że nie był
obojętny na cierpienie innych ludzi oraz na ich krzywdę i wszech-

18 L. Ehrlich, Pisma zebrane … Przedmowa, op. cit., s. LVI
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obecną niesprawiedliwość19. Stawiając go za wzór, a nawet za auto-
rytet, można by się wiele nauczyć z tak praworządnej postawy jaką
prezentował Paweł Włodkowic. Wydaje się być bardzo aktualnym
stwierdzenie, że aby być autorytetem należy się kierować zasadą
prawdy i uczciwości. Skromność Pawła Włodkowica dodawała mu
animuszu i uroczystego charakteru. W dzisiejszych czasach mało kto
posiada tyle odwagi, aby w dobie międzynarodowego pędu i pogoni
za władzą i pieniądzem walczyć oraz dbać o to, co jest najistotniej-
sze. Mianowicie o ład i porządek oraz o dobro jednostki i państwa.
Podsumowując stwierdzić trzeba, że Paweł Włodkowic był on
przykładem niezwykłej i charyzmatycznej osoby tak w czasach śre-
dniowiecza, jak również obecnie. Niewątpliwie daje on przykład jak
należy postępować w sprawach trudnych.

W powyższym stanie rzeczy Paweł Włodkowic był niewąt-
pliwym autorytetem w życiu człowieka, społeczeństwa, Kościoła i
Narodu. Był on bowiem utalentowanym polskim prawnikiem, uczo-
nym i kapłanem katolickim. Zasłynął jako prekursor tolerancji reli-
gijnej, ale także jako znakomity obrońca interesów Polski. Wystę-
pował przed Soborem w Konstancji jako pełnomocnik Władysława
Jagiełły reprezentując go w sporze z Zakonem Krzyżackim, który
dotyczył własności ziemi pomorskiej, michałowskiej i chełmińskiej.
Spór ten miał duże znaczenie polityczne, gdyż Krzyżacy dopuszczali
się ciągłych pomówień króla Jagiełły. Jako adwokat okazał się być
doskonałym taktykiem. Nadto, dzięki znakomitej wiedzy prawniczej
oraz światłemu umysłowi, redagowane przez niego pisma stały się
podwaliną nowej dyscypliny prawniczej – prawa narodów.
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Joanna Dulewicz

Autorytet w życiu dziecka. Analiza narracji autobiograficznych

Na temat kategorii autorytetu napisano już wiele. Wśród ob-
szernej literatury przedmiotu odnaleźć można opracowania poświę-
cone autorytetowi rodzica, nauczyciela, wychowawcy, Kościoła,
władzy… W kontekście autorytetu mówi się także o kategoriach
takich jak wzór osobowy, mistrz, a nawet idol. Z drugiej strony w
dyskursie publicznym niejednokrotnie wybrzmiewają pytania o to,
czy współczesna młodzież ma jeszcze jakieś autorytety? Czy ich
poszukuje? Czy młodzi potrafią odnajdywać jedynie tak zwane „an-
tyautorytety”? A także, na czym polega fenomen bycia, czy raczej
stawania się autorytetem? Odpowiedzi na tego rodzaju pytania warto
– być może – szukać w narracjach autobiograficznych, które stano-
wiąc indywidualną interpretację doświadczanych wydarzeń, pozwa-
lają odbiorcy wniknąć w sferę prywatnych, niekiedy bardzo osobi-
stych odczuć i przemyśleń opowiadającego. W niniejszej pracy ana-
lizie poddano narracje autobiograficzne dzieci w wieku od ośmiu do
trzynastu lat (zebrane podczas wywiadów), wpisy zamieszczane na
blogach internetowych, których autorami są osoby w wieku od lat
czternastu do osiemnastu, a także publikowane wywiady i autobio-
grafie osób znanych. Zacznijmy jednak od kilku kwestii terminolo-
gicznych.

Autorytet – kwestie terminologiczne
Określenie „autorytet” pochodzi od łacińskiego słowa auctori-

tas, które to tłumaczone jest jako „powaga”, „znaczenie”, „władza”1.
W Słowniku języka polskiego „autorytet” definiowany jest jako
„ogólnie uznana czyjaś uwaga, wpływ, poważanie, szacunek”, ale
także jako „człowiek mający duże poważanie ze względu na swą
wiedzę lub postawę moralną, stawiany za wzór do naśladowania,
mający wpływ na postawy i myślenie innych ludzi”2. Z kolei Słow-

1 S. Milgram, Posłuszeństwo wobec autorytetu, Kraków 2008, s. 19.
2 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1918, s. 33.
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nik małżeństwa i rodziny pod redakcją bp Edwarda Ozorowskiego
określa „autorytet” jako „wzór godny naśladowania, wiarygodny,
budzący zaufanie, mający znaczenie dla otoczenia, stanowiący dro-
gowskaz w podejmowaniu działania”3. Widzimy więc, iż autorytet
rozumiany jest jako uznanie i szacunek, ale także jako osoba posia-
dająca pewien zakres cech, dzięki którym obdarzana jest szacunkiem
oraz jest w stanie wywierać wpływ na innych (przy czym ów wpływ
rozumiany jest zwykle pozytywnie).

Jadwiga Mazur rozróżnia pewne rodzaje autorytetu4. Jednym z
nich jest autorytet moralny (także osobistym lub wychowawczym). W
związku z tym, iż związany jest on nieodłącznie z ogólnie przyjętymi
normami i zasadami moralnymi, odgrywa bardzo znaczącą rolę w
kształtowaniu postaw. Z kolei tak zwany autorytet wyzwalający wywie-
ra „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”5. Autorytet
epistemiczny związany jest z wiedzą, a także z umiejętnością jej prze-
kazywania oraz dzielenia się własnymi zainteresowaniami i pasjami. Te
wymienione przez Jadwigę Mazur rodzaje autorytetu mają zdecydowa-
nie pozytywne konotacje, co odróżnia je od autorytetu ujarzmiającego.
Ten zaś „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”6. Autorka wyróżnia także tak
zwany autorytet deontyczny, który to „odnosi się do osób cieszących się
nim z racji sprawowanej przez nich władzy, co wiąże się zazwyczaj z
jakąś pełnioną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem”7. Mazur dodaje

3 Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa 1999, s. 27.
4 J. Mazur, Religia, autorytet i wartości wśród młodzieży gimnazjalnej.

Studium socjologiczne, „Poznańskie Studia Teologiczne”, nr 18 (2005), s.
200-201.

5 Tamże, s. 201.
6 Tamże.
7 Tamże, s. 200.
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także, iż zaistnienie tego rodzaju autorytetu wiąże się zawsze z jakimś
celem praktycznym: „jest nim zazwyczaj zdarzenie oczekiwane przez
osobę będącą przedmiotem autorytetu, pragnienie, aby zdarzenie takie
pojawiło się w jej życiu”8. Co więcej, „autorytet deontyczny łączy się z
silnym przekonaniem, iż posłuszeństwo wobec odnośnych nakazów
jego podmiotu warunkuje zaistnienie oczekiwanego zdarzenia”9.

Biorąc pod uwagę powyższe, warto także zastanowić się nad
tymi kategoriami, które wiążą się ze wzmiankowanymi rodzajami
autorytetu. Jedną z nich jest „wzór osobowy”. Określamy w ten spo-
sób osobę godną naśladowania. Należy jednak nadmienić, iż nie
chodzi o bezrefleksyjne naśladownictwo. Człowiek będący „wzorem
osobowym” przyczynia się do kształtowania postaw dojrzałości i
samodzielności w przezwyciężaniu trudności i zagrożeń. Szerszą
znaczeniowo jest kategoria „mistrza”. Zawiera ona w sobie elementy
wszystkich innych ról utożsamianych z autorytetem. Relacja mistrz-
uczeń jest głęboko zakorzeniona w tradycji i kulturze. Odnosi się
ona do różnego rodzaju relacji międzyludzkich i zakłada dążenie do
pewnej doskonałości (pojmowanej jako stan do którego można i
należy się stale zbliżać, ale nie można go ostatecznie i raz na zawsze
osiągnąć). Mistrzostwa nie należy także łączyć z egocentryzmem ani
z potrzebą wyższości. Bycie mistrzem zwykle nie wiązane jest także
z autorytetem władzy, ale kojarzone z byciem autorytetem społecz-
nym, kimś godnym zaufania – przynajmniej w pewnym, określonym
obszarze10.

Zarysowane powyżej kategorie odnaleźć można – choć często
nie bezpośrednio – narracjach autobiograficznych, których to wyniki
analiz zostaną zaprezentowane w niniejszej pracy.

Dziecko a autorytet
Analizując objaśnienie kategorii „autorytetu” w Słowniku psy-

chologii pod redakcją Norberta Sillamy, możemy przeczytać, iż nie
tylko osoby dorosłe, ale także młodzież i dzieci potrzebują autoryte-

8 Tamże, s. 201.
9 Tamże.
10 Por. K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wy-

chowaniu osobowym, Toruń 2014, s. 24 i nast.
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tów. Co więcej, w życiu dziecka znaczenie autorytetu stawiane jest
w jednym rzędzie z zaspokajaniem potrzeb takich jak uczucie i ak-
ceptacja. Zaś w wieku młodzieńczym autorytet staje się nawet jesz-
cze bardziej istotny. Jego brak powoduje bowiem utratę poczucia
bezpieczeństwa, a w dalszej konsekwencji wywołuje mniej lub bar-
dziej uświadomiony lęk11.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż dzieciństwo cechuje
zmienność autorytetów. Początkowo są to rodzice. Ich autorytet w
pierwszych latach życia dziecka wiąże się z zaspokajaniem potrzeb:
emocjonalnych i fizjologicznych. Jak zaznacza profesor Maria Kie-
lar-Turska „z autorytetem tego rodzaju wiąże się poczucie niezbęd-
ności, nie zastępowalności; autorytetem jest ktoś, kto wszystko mo-
że. Można powiedzieć, że autorytet tego rodzaju zostaje narzucony
dziecku. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie matka i ojciec przez
długi okres stanowią wysoki i wyłączny autorytet dla dziecka, bo-
wiem zaspokajają wszystkie jego potrzeby”12. Jednakże, jak wyja-
śnia badaczka, w miarę rozwoju dziecka, kiedy to zwiększa się ilość
(a także z reguły jakość) jego interakcji społecznych, autorytet ro-
dzicielski schodzi niekiedy na dalszy plan. W początkowych latach
nauki szkolnej, autorytetem staje się zwykle nauczyciel13. Ten jed-
nak – niejako w przeciwieństwie do autorytetu rodzicielskiego – jest
stopniowo budowany. Praktyka wskazuje, iż kształtowanie relacji
uczeń-nauczyciel w oparciu jedynie o formalny autorytet tego ostat-
niego nie jest wystarczające. Władysław Stróżewski, pisząc o sile
autorytetu stwierdza, że „nie ma w niej nic z przymusu: jest w niej
raczej coś z fascynacji, zniewalającej może, lecz nie jakąkolwiek
przemocą, lecz jedynie mocą przykładu”14. Jest to zatem autorytet
głównie epistemiczny, wiążący się ściśle z kategoriami „mistrza” i
„wzoru osobowego”.

11 Słownik psychologii, red. N. Sillamy, przeł. z fr. K. Jarosz, Katowice 1995.
12 M. Kielar-Turska, Po co dziecku autorytet?, „Deon.pl”,

https://www.deon.pl/inteligentne-zycie/wychowanie-dziecka/art,548,po-co-
dziecku-autorytet.html [dostęp: 2.03.2018].

13 Tamże.
14 W. Stróżewski, Mała fenomenologia autorytetu, [w:] W kręgu warto-

ści, tegoż, Kraków 1992, s. 30.

www.deon.pl/inteligentne-zycie/wychowanie-dziecka/art
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W miarę dalszego rozwoju, gdy dziecko zyskuje zdolność
analizy i krytycznej oceny postaw, zaczyna ono bardzo często po-
szukiwać autorytetów wśród starszych kolegów, albo osób po-
wszechnie znanych. W tym okresie postrzeganie autorytetu może
być wiązane przez młodego człowieka z kategorią „idola”. Jednakże,
bycie autorytetem zaczyna być także ograniczane do pewnej okre-
ślonej dziedziny – podczas gdy w innej dziedzinie autorytetem może
być już ktoś inny. Co więcej, zmiany w zakresie postrzegania auto-
rytetu związane są także ze zmianami cywilizacyjnymi15.

Autorytet w narracjach autobiograficznych
Narracja autobiograficzna (w niektórych opracowaniach zwa-

na także autonarracją) to opowieść jej autora o samym sobie, która
posiada rozwijającą się w czasie strukturę i cechuje się spójnością.
Ponadto, jak stwierdza Elżbieta Dryll „W trakcie konstruowania
autonarracji zachodzi proces ujawniania i tworzenia na nowo sensu
życiowej opowieści”16. Jolanta Rzeźnicka-Krupapisząc o badaniach
biograficznych – w których narracja stanowi jedną z podstawowych
kategorii – wyróżnia trzy elementy, których współistnienie jest obli-
gatoryjne. Są to: relacja na temat własnego życia, językowe ujęcie
(wykorzystanie kodów i nadawanie znaczeń), umiejscowienie proce-
su autrefleksji w społecznej wizji rzeczywistości17.

Przedstawione w niniejszej pracy wnioski płynące z analizy
narracji autobiograficznych związane są – jak zostało to zaznaczone
we wstępie – z trzema obszarami. Pierwszy z nich obejmuje wywia-
dy przeprowadzone w ramach własnych pośród uczniów Szkoły
Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szere-
gów w Starachowicach. Grupa badana liczyła sto dwie osoby (czter-
dziestu chłopców i sześćdziesiąt dwie dziewczynki) w wieku od

15 Zob. M. Kielar-Turska, Po co dziecku…, dz. cyt.
16 E. Dryll, Analiza tekstu narracji autobiograficznej z wykorzystaniem

metod lingwistyki formalnej, [w:] Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Ja-
nusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Kraków 2008, s. 118.

17 Zob. J. Rzeźnicka-Krupa, Niepełnosprawność i świat społeczny. Szki-
ce metodologiczne, Kraków 2009, s. 190.
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ośmiu do trzynastu lat (tj. klasy I – VII)18. Pierwszy etap badania
polegał na wypełnieniu przez uczniów ankiet dotyczących wydarzeń
z ich życia, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii autorytetu.
Ankiety zwierały zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. Etap
drugi polegał na przeprowadzeniu indywidualnych rozmów z
uczniami, z których każda była poprzedzona analizą wypełnionej
uprzednio przez dziecko ankiety. Rozmowa nawiązywała do treści
zawartych w ankietach, stając się w niektórych przypadkach ko-
niecznym jej uzupełnieniem. Na podstawie danych zawartych w
ankietach oraz rozmów z uczniami, badająca sporządziła notatki, z
których płyną następujące wnioski: po pierwsze, dzieci młodsze, tj.
w wieku od siedmiu do dziesięciu lat, najczęściej pojmowały autory-
tet jako „osobę, której muszą być posłuszne” – wskazywano przede
wszystkim na rodziców i nauczycieli, osiem osób uznało, że autory-
tetem jest dla nich dziadek, trzy dziewczynki uznały, że jest nim
babcia, jedenaścioro dzieci upatrywało autorytetu w starszym ro-
dzeństwie. W dalszej kolejności, dzieci uznawały za swój autorytet
postaci z książek i filmów dla dzieci. Jednakże, nadmienić należy, iż
dzieci zwykle nie potrafiły wskazać na jednego bajkowego bohatera
– w zdecydowanej większości wymieniały kilka postaci, bądź zapy-
tane ponownie wskazywały na innego bohatera, niż ten, o którym
mówiły poprzednio. Dzieci zazwyczaj także nie potrafiły uzasadnić,
dlaczego dana postać postrzegana jest/była przez nich jako autorytet.
Co więcej, w przypadku dzieci młodszych samo mówienie o autory-
tecie nie odbywało się bezpośrednio. Znamienne, iż niemal wszyst-
kie badane ośmiolatki oraz troje z siedmiorga badanych dziewięcio-
latków nie znały pojęcia autorytetu (zostało ono dzieciom przybliżo-
ne przez badającą).

Uczniowie starsi – w wieku od jedenastu do trzynastu lat –
opisując swoje najwcześniejsze wspomnienia także wskazywali, iż
początkowo autorytetem byli dla nich rodzice, lub rzadziej inni
członkowie najbliższej rodziny. 10% badanych uznało, iż autoryte-
tamisą– lub byli w przeszłości – starsi koledzy. Osoby z tej grupy

18 Objętość artykułu wymusza jedynie przedstawienie najistotniejszych
wniosków płynących z przeprowadzonych badań, których dokładny opis
jest w posiadaniu autorki.



279

wiekowej także mówiły o postaciach z bajek. Omawiając czas obec-
ny, uczniowie wyjaśniali, iż autorytetami są dla nich celebryci, a
także – zwykle nastoletni - blogerzy i youtuberzy. 65% badanych nie
dostrzegało żadnej różnicy pomiędzy kategorią „autorytetu” a „ido-
la”. Jednak około 40% uczniów podkreślało, iż i mimo posiadania
także innych autorytetów – to rodzice niezmiennie są dla nich oso-
bami znaczącymi. Około 20% badanych wskazywało także na posta-
cie z książek oraz filmów, przy czym status autorytetu wiązał się
zwykle z pewnymi cechami, bądź obszarem działalności fikcyjnej
postaci – tylko troje dzieci stwierdziło, iż bohater literacki jest dla
nich autorytetem absolutnym.

Analizując wpływ jaki uznany autorytet miał, bądź nadal ma
na życie dziecka, można stwierdzić, iż po pierwsze: dzieci uznawały,
iż dana osoba (lub fikcyjna postać) posiada większą niż one wiedzę,
zdolności, czy umiejętności, co postrzegane było jako godne naśla-
dowania. Zarówno dzieci młodsze jak i starsze chciały naśladować
swój autorytet. W przypadku chłopców naśladowanie rozumiane
było jako podobne zachowanie, bądź podobne osiągnięcia, a w przy-
padku dzieci starszych – także życiowa postawa i poglądy. W przy-
padku dziewczynek naśladowanie wiązało się także podobnym wy-
glądem zewnętrznym.

Przykrym zjawiskiem jest jednak to, iż nieco ponad 15% ba-
danych ani bezpośrednio, ani pośrednio nie wskazało na istnienie w
ich życiu jakiegokolwiek autorytetu. Co więcej, we wszystkich tych
przypadkach brak autorytetu ma negatywne przełożenie na zacho-
wanie w szkole oraz wyniki w nauce tychże dzieci.

Drugim źródłem narracji autobiograficznych poddanych ana-
lizie były blogi internetowe. W tym przypadku spostrzeżenia były
częściowo zbieżne z tym, co wykazało zarysowane powyżej badanie
uczniów. Należy zaznaczyć, iż młodzi blogerzy rzadko piszą wprost
o autorytetach – interesujące z punktu widzenia niniejszego szkicu
informacje należy wiec niejako odczytywać pomiędzy wierszami.
Wśród autorytetów blogerów pojawiają się więcej, niż było to w
przypadku badanych uczniów, osób dzielących tę samą pasję (np.
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moda19, fotografia, podróże, muzyka)20. Nastolatki upatrują autoryte-
tów także w innych blogerach21. Osoby siedemnasto-, osiemnasto-
letnie wskazują także – częściej, niż czynią to młodsi blogerzy - na
autorytet rodziców i/lub innych bliskich krewnych, np. dziadków22.
Wydaje się, iż po okresie tak zwanego nastoletniego buntu, młodzi
ludzie dochodzą do wniosku, iż warto czerpać z doświadczenia star-
szych osób, a relacje z najbliższą rodziną na powrót stają się dla nich
bardzo znaczące.

Znamienne jest także to, iż niektóre nastolatki nie wyjawiają
tożsamości swych autorytetów. Opisują osobę, którą uznają za zna-
czącą, wyjaśniają dlaczego ktoś jest dla nich wzorem, nawet przyta-
czają fragmenty rozmów, bądź analizują to, czego mogły się dowie-
dzieć/nauczyć od swego „mistrza” nie zdradzając przy tym tego, kim
on jest23.

Analizując blogi internetowe stwierdzić można także, iż w
przypadku wielu ich autorów pojawia się pewna płynność autoryte-
tu. Zdarza się także, iż młody bloger po pewnym czasie uznaje, iż
mylił się co do osoby, którą postrzegał jako swój autorytet lub
stwierdza, że odnalazł kogoś, kto ze względu na swe cechy osobo-
wości lub posiadaną wiedzę zasługuje na miano autorytetu bardziej,
niż jego poprzednik. Należy zaznaczyć, iż zmiany takowe dokonują
się niekiedy nawet w ciągu kilku/kilkunastu tygodni.

Ostatnią grupę tekstów poddanych analizie stanowią utwory
autobiograficzne pisane przez osoby dorosłe wracające w swych
wspomnieniach do czasów dzieciństwa i wczesnej młodości oraz
publikowane wywiady prowadzone z takimi osobami. Australijka,
Donna Williams, w swej książce zatytułowanej Nikt nigdzie. Nie-

19 Por. np. blogi pn. Andzia there, http://www.andziathere.com/#,Mery
and bluehttp://meryandblue.blogspot.com/

20 Por. np. blog pn. Lucy’s life http://lucja-d.blogspot.com/
21 Por. np. blog pn. oczaminastolatki.pl
22 Por. np. blogi pn. Kaila, http://kailakarolina.pl, Milion & Oliw-

ka,http://milionioliwka.blogspot.com/
23 Por. np. blogi pn. Best friends, http://best-frieend.blogspot.com/,

Przemyślenia nastolatka – miłość, przyjaźń, problemy,
http://xzycienastolatka.blox.pl/2017/03/Byc-dla-kogos-waznym.html, Mój
świat. Pamiętnik, http://mojswiat1108.blox.pl/2018/03/Cel.html

http://www.andziathere.com/#
http://meryandblue.blogspot.com/
http://lucja-d.blogspot.com/
http://kailakarolina.pl
http://milionioliwka.blogspot.com/
http://best-frieend.blogspot.com/
http://xzycienastolatka.blox.pl/2017/03/Byc-dla-kogos-waznym.html
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zwykła autobiografia autystycznej dziewczyny opisuje swe trudne
dzieciństwo. Wprowadzając czytelnika w świat doświadczeń osoby
autystycznej, pisze także o tym, jak rodzice powoli, stopniowo tracili
w jej oczach autorytet. Początkowo, jak dla niemal każdego dziecka,
także i dla Donny rodzice stanowili centrum jej świata, wyznaczając
granice pomiędzy dobrym a złym, akceptowalnym a nieakceptowal-
nym. Jednakże z powodu niechęci matki do dziecka dotkniętego
autyzmem, jej niezrozumienia, a niekiedy wręcz agresywnego za-
chowanie przestała być ona postrzegana jako ktoś, kto zasługuje na
miano wzoru osobowego. W przypadku ojca autorki proces ten po-
stępował wolniej. Jednak ostatecznie i on przestał być dla dziewczy-
ny autorytetem. Przyczyną była jego bierność, kłamstwa i tylko oka-
zjonalne poświęcanie uwagi córce. Donna Williams opisuje także to,
w jakich okolicznościach miano autorytetu przyznawała, a później
odbierała swym kolejnym sympatiom i partnerom. Z reguły, gdy
ktoś okazał odrobinę zainteresowania dorastającej, pozbawionej
rodzicielskiej miłości dziewczynie, starał się dla niej wzorem do
naśladowania. Jednakże, bardzo szybko okazywało się, że niemal
ślepa fascynacja drugim człowiekiem i zbyt pochopnie udzielony mu
kredyt zaufania skutkowały kolejnymi zranieniami i bliznami odci-
śniętymi na psychice Donny. Jak sama przyznaje, zajęło jej wiele lat
nauczenie się odróżniania autorytetu od antyautorytetu. Autorka
przedstawia także pozytywne przykłady. Prawdziwym autorytetem
stali się dla niej niektórzy wykładowcy uniwersyteccy, a przede
wszystkim jej terapeutka, która pomagała jej w najtrudniejszych
chwilach i dzięki której Donna ostatecznie przemodelowała swoje
życie i osadziła je na mocnych fundamentach godności i szacunku
dla samej siebie.

Inny przykład utworu autobiograficznego w którym mamy do
czynienia z opisem utraty statusu autorytetu, jest Dziecko zwane „ni-
czym” czyli dziecięca wola przetrwania Davida Pelzera. Autor przed-
stawia czytelnikowi swe wczesne dzieciństwo, które postrzegał jako
szczęśliwe. Jednakże, już jako kilkuletni chłopiec zaczął doświadczać
agresji ze strony matki. Początkowo wsparciem był dla niego ojciec.
Chłopiec uznawał tatę za swojego bohatera, utożsamiając go niekiedy
z superbohaterami ze świata bajek dla dzieci. Jednakże, pozostając
pod wpływem swej żony, ojciec Davida z dnia na dzień stawał się

http://mojswiat1108.blox.pl/2018/03/Cel.html
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coraz bardziej obojętny. Doświadczające domowej przemocy dziecko
mimo wszystko starało się upatrywać w ojcu kogoś wyjątkowego.
Dopiero w sytuacji, gdy matka wyjątkowo brutalnie obeszła się z
Davidem, a ojciec nie podjął żadnego działania, nie wykazał nawet
współczucie, chłopiec stracił wszelkie złudzenia. Pisze o tym tak:
„Ojciec utracił cały mój szacunek. To była karykatura zbawcy, które-
go się w nim dopatrywałem”24. W kolejnej książce będącej kontynu-
acją wspomnień z dzieciństwa, Pelzer przedstawia także inne autory-
tety. Byli to wychowawcy domów dziecka oraz zastępczy rodzice.
Dzięki tym osobom, udało się młodemu bohaterowi przezwyciężyć
trudności dorastania, przepracować traumy, których źródłem był ro-
dzinny dom i osiągnąć emocjonalną dojrzałość.

Na przeciwległym biegunie sytuują się teksty autobiograficz-
ne polskich duchownych, jak na przykład księdza Kaczkowskiego,
czy księdza Jana Twardowskiego. Obaj kapłani wspominając swe
dzieciństwo podkreślają rolę autorytetu rodzicielskiego. Ksiądz
Kaczkowski – w wywiadzie rzeka, przeprowadzonym przez Piotra
Żyłkę, zatytułowanym Życie na pełnej petardzie czyli wiara, polę-
dwica i miłość – przyrównuje swą rodzinę do stada surykatek, ilu-
strując w ten sposób troskę całej familii o poszczególnych jej człon-
ków. Ksiądz Jan Twardowski w swej Autobiografii. Myśli nie tylko o
sobie bardzo dokładnie i z wielką czułością przedstawia czytelniko-
wi rodzinny dom, wpomina matkę, która była pierwszą nauczycielką
wiary. Przypomina relacje pełne wzajemnego szacunku, jakie łączy-
ły jego rodziców. Jednak duchowny wspomina także oraz dokładnie
przedstawia swego stryjka. Podkreśla jego zalety, jak chociażby
doskonałą pamięć o rodzinnych zwyczajach i tradycjach. Sposób w
jaki przedstawia swego krewnego, ilość poświęconego mu w Auto-
biografii miejsca, a także szacunek jakim go obdarza sprawia, iż
zaryzykować można stwierdzenie, iż dla małego Janka Twardow-
skiego stryj był niekwestionowanym autorytetem.

Jeśli chodzi o kwestię postrzegania autorytetów, znamienne i
godne uwagi są autobiografie antropologów (na przykład Mircei
Eliadego), którzy w swych nielicznych wspomnieniach z dzieciń-

24 D. J. Pelzer., Dziecko zwane "niczym" czyli Dziecięca wola przetrwa-
nia, tłum. J. Spólny, Warszawa 1999, s. 47.
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stwa podkreślają rolę autorytetu badaczy, odkrywców i naukowców.
Osoby te wyznają, iż jako dzieci chciały upodobnić się do tych, któ-
rym ze względu na naukowe osiągnięcia i nietuzinkowy sposób ży-
cia, nadali mianu wzoru osobowego lub mistrza. Autorzy zaznacza-
ją, iż ich dziecięcym marzeniem było stać się kimś takim, jak osoba,
którą uważali za autorytet. Warto nadmienić, iż wielu z nich się to –
w mniejszym lub większym stopniu – udało, o czym także wspomi-
nają w swych autobiografiach.

Badanie tekstów osobistych prowadzi także do jeszcze jedne-
go wniosku. Mianowicie, biorąc pod uwagę kontekst historyczny,
dostrzec można pewną zależność postrzegania autorytetu od okresu,
w jakim spisywane były wspomnienia. Pamiętniki i autobiografie
wydana na początku wieku XX i wcześniej ukazują, iż dzieci niejako
automatycznie przyznawały miano autorytetu swym rodzicom i na-
uczycielom. Generalnie zresztą, osoby dorosłe były darzone przez
dzieci i młodzież szacunkiem, co wiązało się także ze zdecydowanie
łatwiejszym, niż miało to miejsce w czasach późniejszych, postrze-
ganiem kogoś jako wzoru do naśladowania – przynajmniej w jakiejś
określonej dziedzinie. Natomiast teksty autobiograficzne o dzieciń-
stwie wydawane w drugiej połowie wieku XX, aż do czasów współ-
czesnych ukazują przesuwanie punktu ciężkości w stronę autoryte-
tów, które nie są nadawane, ale budowane.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę wnioski płynące z badań własnych, prze-

prowadzonych wśród uczniów szkoły podstawowej będących w
wieku osiem – trzynaście lat, analizy treści autobiograficznych za-
wartych we wpisach internetowych blogów, a także lektury utworów
autobiograficznych (autobiografii, wywiadów, pamiętników) należy
stwierdzić, iż autorytet odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju dziecka.
Jego brak zaś może mieć wpływ niezwykle destrukcyjny na kształtu-
jący się charakter i życiowe postawy młodego człowieka. Analiza
narracji autobiograficznych, stanowiących indywidualną interpreta-
cję tego, co opowiadający doświadcza w życiu, wydaje się narzę-
dziem niezwykle cennym w badaniach nad kategorią i znaczeniem
autorytetu. Odnosząc się do osobistych doświadczeń – narracje au-
tobiograficzne – pozwalają wejrzeć w świat subiektywnych, niekie-
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dy bardzo prywatnych odczuć, przeżyć i przemyśleń ich autorów,
pozwalają spojrzeć na świat oczyma Drugiego. Dzięki temu zrozu-
mienie fenomenu autorytetu, jego istoty oraz praw rządzących jego
budowaniem (a także niekiedy i degradacją) staje się łatwiejsze.

Streszczenie:
Znaczenie autorytetu w życiu człowieka jest bardzo duże. Aby

zrozumieć jego istotę warto posłużyć się narracjami autobiograficz-
nymi. Dodatkowych informacji w tej kwestii dostarcza także lektura
publikowanych wspomnień, pamiętników i autobiografii.

Słowa kluczowe: autorytet, dziecko, dzieciństwo, autobiografia

Abstract:
The meaning of authority in the life of every one is crucial. To

understand betterits essence it is worth to makeuse of some autobio-
graphical narrations. The additional source of information one may-
seek in the reading of diaries and autobiographies.

Keywords: authority, child, childhood, autobiography
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Agnieszka Wencowska

Kto ratuje jednego człowieka, ratuje cały świat

Autorytet w rozumieniu encyklopedycznym określany jest
poprzez takie pojęcia jak powaga, społeczne uznanie, prestiż oraz
profesjonalizm1. Źródła uznania są bardzo szerokie, począwszy od
wartości, charyzmy po wysoką inteligencję emocjonalną. Autorytet
postrzegany jest jako wzór godny do naśladowania oraz czynnik
stabilizujący więzi społeczne, bowiem z pewnością ma wydźwięk
pozytywny. W niniejszej pracy zostanie przytoczona wąska grupa
społeczna jaką jest adwokatura i przywołanych kilka przykładów
wybitnych jednostek godnych miana autorytetu. Antoine Claire Thi-
baudeau2 wypowiedział niegdyś słowa „Zawód adwokacki to niepo-
gwałcalne schronienie wiedzy, uczciwości, wolności i honoru”3.

W Polsce początki zastępstwa procesowego sięgają z pewno-
ścią pierwszych wieków państwowości. Niektórzy badacze historii
wnioskują na podstawie zapisków kroniki abp. Jana Długosza, iż
adwokatura miała swój początek już w czasach króla Bolesława I
Chrobrego. Z pewnością zastępstwo procesowe w państwie Piastów
kształtowało się stopniowo na przekroju wieków. Już w XIII stuleciu
znana była instytucja prolokutora, czyli osoby występującej w pro-
cesie obok strony. Podczas postępowania sądowego prolokutor
wspierał swego mocodawcę znajomością niezbędnych formułek
sztywnych. Prawdopodobnie instytucja ta przekształciła się w proku-
ratora, czyli zastępcę procesowego, który był uprawniony do działa-

1 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, red. nacz. Barbara Petrozolin-
Skowrońska, t. I, Warszawa 1996.

2 AntoineClaireThibaudeau (ur. 23 marca 1765 roku w Poitiers we
Francji, zm. 8 marca 1854 roku w Paryż we Francji) – francuski prawnik i
polityk. Przyjęty do palestry w 1787 roku. Prefekt Żyrondy, a następnie
członek rady państwa, w której opracowywał projekt kodeksu cywilnego.
Źródło online: https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Claire_Thibaudeau
[dostęp : 12.03.2018 ].

3 A. Redzik, T. Kotliński, Historia Adwokatury, Redakcja "Palestry",
Warszawa 2012, s. 19.
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nia zamiast strony i w jej imieniu. Pierwotnie owego umocowania
dokonywano ustnie. Pisemne pełnomocnictwa pojawiły się nieco
później w sądownictwie kościelnym, a następnie zostały implikowa-
ne w sądownictwie świeckim4.

Ku zaskoczeniu wielu, średniowieczne procesy cywilne toczy-
ły się z poszanowaniem zasad mających na celu uzyskanie wyroku
odpowiadającemu prawdzie, prawu i słuszności. Za przykład można
podać sprawę z powództwa Kazimierza Wielkiego przeciwko Zako-
nowi Krzyżackiemu o wydanie zagarniętych ziem, a także o odszko-
dowanie z tym związane. Toczyła się ona na przełomie lat 1338 i
1339. Znaczącą rolę w tym procesie odegrał pełnomocnik strony
powodowej –Bertold z Raciborza. Tezę tę potwierdza stanowisko
sędziów zajęte choćby w uzasadnieniu do wyroku, w którym to na-
zywają go „Mistrzem Bertoldem z Raciborza, prawnikiem i prokura-
torem króla”5.

Termin pierwszej rozprawy wyznaczono na dzień 04 lutego
1338 roku. O fakcie tym zawiadomiono pozwanego poprzez odczy-
tanie edyktu w kilku kościołach. Zgodnie z zapiskami historyczny-
mi, na pierwszej rozprawie stawił się Bertold z Raciborza – pełno-
mocnik króla, a w imieniu Zakonu stawił się Jakub – pleban z Ar-
noldendorfu. W pierwszej kolejności prokurator powoda przedstawił
uwierzytelnione pełnomocnictwa sygnowane podpisem notarialnym
oraz opatrzone w pieczęć królewską. Następnie Jakub z Arnolden-
dorfu przedstawił podstawę swego umocowania – dokument ten
również był uwierzytelniony i opatrzony pieczęcią mistrza Zakonu.
Pozostawiwszy sądowi pismo, w którym zarzucił niewłaściwość
sądu, pełnomocnik pozwanego opuścił salę rozpraw. W odpowiedzi
na to mistrz Bertold wystąpił ze światłym wnioskiem, by rozpoznać
sprawę także pod nieobecność strony przeciwnej.

Zgodnie z zapisami kroniki Jana Długosza miał wówczas po-
wiedzieć: Niechaj obecność Boga zastąpi ich nieobecność!6 Po za-

4 A. Redzik, Szkic o dziejach Adwokatury Polskiej, źródło online:
http://www.adwokatura.pl/aktualnosci/historia/ [dostęp: 05.03.2018].

5 A. Kisza, Z. Krzemiński, R. Łyczywek, Historia adwokatury pol-
skiej,M. C. Kwadrat, Warszawa 1995,27.

6 ibidem, s. 28.

http://www.adwokatura.pl/aktualnosci/historia/
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poznaniu się z przedłożonymi pismami, sąd wydał postanowienie w
przedmiocie uznania się właściwym rozpoznania tejże sprawy. Po-
nadto uwzględniono wniosek mistrza Bertolda o prowadzenie proce-
su w zaoczni. Niemniej, w wyniku zaistniałej sytuacji prokurator
króla musiał złożyć przysięgę, że będzie ujawniał tylko prawdę,
pomimo nieobecności strony przeciwnej.

Proces trwał blisko półtora roku ze względu na znaczną ilość
materiałów dowodowych. Godnym uwagi jest informacja, że proto-
koły obejmują 126 zeznań świadków. Ogłoszenie wyroku było kil-
kukrotnie odkładane z uwagi na nieustanne niestawianie się strony
pozwanej. Ostatecznie, na żądanie królewskiego pełnomocnika,
wyrok został wygłoszony 15 września 1339 roku. Sąd w całości
uwzględnił powództwo odszkodowawcze i zasądził na rzecz króla
Kazimierza Wielkiego 194.500 grzywien. Ponadto zobowiązał Za-
kon Krzyżacki do wydania ziemi brzeskiej, chełmińskiej, dobrzyń-
skiej, michałowskiej, włocławskiej oraz pomorskiej. Pozwany został
obciążany także kosztami procesowymi w wysokości 1.600 grzy-
wien, które to poniósł miłościwy król polski i jego pełnomocnik7.

Przedstawiony proces był bardzo dobrze przygotowany. Praca
mistrza Bartolda była na wysokim poziomie i znacząco odbiegała od
przeciętnego poziomu pełnomocników XIV-wieku. Omawiany pro-
ces zasłynął jako elitarny o znaczeniu międzynarodowym.

Z pewnością reprezentowana przez Mistrza Bertolda postawa,
sposób jego postępowania oraz głoszone poglądy i prawość myśli
wyczerpują przesłanki definicji autorytetu. Światłość umysłu i umie-
jętność rzetelnego przedstawienia swoich racji pozwoliły na zyska-
nie w sposób obiektywny społeczno – prawnego uznania.

Badania historyczno-prawne dowodzą, że w XIV–XV wieku
zastępcy procesowi byli najczęściej osobami blisko związanymi z
zastępowanymi. Oznacza to, że owe pełnomocnictwa nie były reali-
zowane przez profesjonalistów, czyli adwokatów8.

W taki niezawodowy sposób zastępstwem procesowym zaj-
mowali się choćby ojcowie literatury polskiej: Mikołaj Rej i Jan
Kochanowski.

7 Ibidem.
8 A. Redzik, Szkic… op cit.
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Mikołaj Rej z Nagłowic9 znany jest polskiemu społeczeństwu
przede wszystkim jako wielki poeta i renesansowy prozaik. Wśród
jego wielkich dzieł można wymienić m.in. „Żywot człowieka po-
czciwego”, „Lew z kotem” oraz „Pieśń o prawym bóstwie Syna
Bożego”. Niemniej był on także politykiem oraz posłem na Sejm I
Rzeczypospolitej. Co znamienite, pisarz występował także jako
obrońca przed wieloma sądami. Godnym przywołania jest obrona
literata kalwińskiego i nauczyciela szkoły w Pińczowie – Erazma
Otwinowskiego. Oskarżony dopuścił się świętokradztwa, bowiem w
czasie procesji Bożego Ciała w Lublinie wyrwał monstrancję z rąk
księdza, a następnie podeptałją. Mikołaj Rej w swej mowie obroń-
czej podnosił: „ Erazm obraził i Boga, i księdza. Winien przeprosić i
zapłacić szkodę. Za szkło stłuczone niech da szeląga, trzeciaka za
mąkę, za hostię skruszoną. Obrazę Boską zostawcie Bogu i czasowi.
Jeśli była, pomści ją Bóg piorunami, rozpadnięciem ziemi lub w
inny sposób. Bo skoro srodze pomścił krzywdę uczynioną Mojże-
szowi przez Korego, Datana i Abiwona, że ich ziemia pochłonęła
wraz z rodzinami i mieniem – tem cibardziej skaże tego, co wedle
pozwu samego Boga tak obraził. Na taką zbrodnię nie ma prawa
żadnego”. Podniesiona argumentacja okazała się być trafną i sku-
teczną przez co zyskała uznanie sądu, w efekcie czego uniewinniono
Erazma Otwinowskiego10.

9 Mikołaj Rej z Nagłowic - (ur. 4 lutego 1505 r., zm. między 8 września
a 5 października 1569 r.) -– polski poeta i prozaik renesansowy, tłumacz, a
także polityk i teolog ewangelicki, wójt urzędowski, poseł na Sejm I Rze-
czypospolitej. Upowszechnił ideę humanitas w polskiej kulturze. W swej
pionierskiej twórczości łączył tendencje moralistyczne i parenetyczne z
dążeniem do zobrazowania i odtwarzania w języku polskim barwności
życia. Inicjator literatury politycznej związanej ze szlacheckim programem
egzekucji praw i reformacyjnego piśmiennictwa religijno-moralnego. W
porządku chronologicznym widoczne jest w jego twórczości przejście od
dialogu i moralitetu, które odpowiadały wczesnym buntom poety, do formy
speculum, stanowiącej dojrzałą realizację programu pozytywnego, służące-
go wychowaniu i wskazaniu drogi do zbawienia duszy. Szerzej na ten te-
mat: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, red. nacz. Barbara Petrozolin-
Skowrońska, T. V, Warszawa 1996.

10 A. Redzik, T. Kotliński, Historia… op. cit., s. 73.
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Mikołaj Rej na przestrzeni dziejów stał się uznanym autoryte-
tem wśród Polaków, równie zręcznie posługiwał się, piórem co i
słowem. Posiadał nieprzeciętną umiejętność logicznego wnioskowa-
nia i adekwatnej argumentacji. Ceniono go również, jako pisarza
rozmiłowanego w polszczyźnie.

Jan Kochanowski11 jest powszechnie znany jako poeta epoki
renesansu, tłumacz i sekretarz królewski. Uważany jest za jednego z
najwybitniejszych twórców, który w sposób znaczący przyczynił się
do rozwoju polskiego języka literackiego. Niemniej, mało rozpo-
wszechniona jest świadomość, iż Jan Kochanowski wielokrotnie
wykonywał zastępstwo procesowe, choćby w sądzie ziemskim w
Radomiu w latach 1556 -1557. Za pośrednictwem rysunku Feliksa
Sypniewskiego utarło się, że poeta nawet zmarł występując jako
adwokat przed Trybunałem Koronnym w Lublinie. Informacja ta
jednak stworzona była na potrzeby artystyczne. W rzeczywistości
bowiem Kochanowski zmarł w Lublinie, gdzie przebywał na Sejmie,
by dochodzić sprawiedliwości po śmierci swego szwagra – Jakuba
Podlodowskiego. Niemniej, w chwili śmierci nie występował
przed Trybunałem12.

Jan Kochanowski to wzór postawy patriotycznej oraz autory-
tet prawno- moralny. Stał bowiem zawsze po stronie prawdy, indy-
widualnej czy społecznej. Na równi interesował się losem pojedyn-
czej jednostki, jak i poruszał problemy polityczne XVI-wiecznej
Rzeczypospolitej.

Wiele wybitnych jednostek nie jest utożsamiane z pełnieniem
funkcji adwokata. Wśród tego grona znalazł się także wielki patriota,
polityk i poeta – Józef Wybicki. Jest on powszechnie znany jako
autor Mazurka Dąbrowskiego – hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
Niemniej, niszową informacją jest wieść, iż Józef Wybicki w młodo-

11 Jan Kochanowski - (ur. 1530 w Sycynie, zm. 22 sierpnia 1584 w Lu-
blinie) – polski poeta epoki renesansu, tłumacz, w latach 1564–1574 prepo-
zyt kapituły katedralnej poznańskiej, poeta nadworny Stefana Batorego w
1579 roku, sekretarz królewski i wojski sandomierski w latach 1579–1584.
Uważany jest za jednego z najwybitniejszych twórców renesansu w Euro-
pie i poetę, który najbardziej przyczynił się do rozwoju polskiego języka
literackiego.

12 A. Redzik, T. Kotliński, Historia… op. cit., s. 73.
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ści był patronem przy Trybunale Koronnym. Rozgłos przyniosło mu
także wystąpienie jako posła na Sejmie w 1767 roku. Wówczas wy-
stąpił przeciwko ambasadorowi rosyjskiemu – Nikołajowi Repinowi.
Jego protest uznawany jest za jedną z ostatnich prób pozytywnego
zastosowania liberum veto13. W latach 1776 -1778 pełnił funkcję
sekretarza nad projektem kodeksu zwanego Kodeksem Andrzeja
Zamoyskiego. Był to projekt prawa ziemskiego, który zawierał
przepisy reformujące stosunki społeczne polskiego społeczeństwa
oraz polityczne. Przewidywał ograniczenie poddaństwa osobistego
chłopów i sądownictwa patrymonialnego. Dążono do uwolnienia z
poddaństwa niektórych kategorii chłopów i wprowadzenia stosun-
ków kontraktowych między chłopami a dworem. Zbiór owych praw
był wyrazem idei interwencjonizmu i reglamentacji w relacjach pan
– chłop. Najwięcej innowacji przewidziano w dziedzinie prawa cy-
wilnego. Wśród głównych założeń można wymienić ustanowienie
jednolitych zasad obrotu gospodarczego oraz wprowadzenie wolno-
ści kształtowania stosunku prawnego. Co znamienne, zmierzano do
określenia równości stanów. W prawie karnym projekt przewidywał
m.in. kwalifikowane kary śmierci oraz zaostrzenie represji karnych.
Za uzasadnienie kary przyjmował prewencję generalną. Kodeks
przewidywał również postępowe regulacje w zakresie poszerzenia
zasady publicznoprawnej oraz wykluczenia przedawnienia przy
zabójstwie. Owe przepisy były w znacznej mierze przejęte z postula-
tów doktryny humanitarnej. Godnym dostrzeżenia jest także fakt, iż
kodeks przewidywał zasady nullumcrimen sine lege14 oraz nulla

13 Liberum veto– (z łac. „nie pozwalam”) – zasada ustrojowa Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów, polegała na jednomyślności przy podejmowaniu
decyzji sejmowej. Z czasem wykorzystywana do zerwania Sejmu lub unie-
ważnienia podjętych na nim uchwał. Szerzej na ten temat: P. Greiner, E.
Gronkowska, R. Kaczmarek, K. Miroszewski, M. Paździora, Słownik histo-
rii Polski i świata, Videograf II, Katowice 2005, s.140.

14 nullumcrimen sine lege–(z łac. „nie przestępstwa bez ustawy”)-jedna
z podstawowych zasad polskiego prawa karnego. Chroni jednostkę przed
arbitralnym posługiwaniem się represją karną przez organy państwowe. Za
źródło owej zasady uznaje się art. 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Do głównych postulatów owej zasady zalicza się wyłączenie krymi-
nalizacji w drodze aktów o charakterze podstawowym. Niedopuszczalnym
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poena sine lege15. Dążono do subiektywizacji oraz indywidualizacji
odpowiedzialności karnej. W zakresie zasad procesowych wyodręb-
niono procedurę cywilną i karną. Projekt przewidywał także gwa-
rancje swobód jednostki w procesie oraz zasadę domniemania nie-
winności. Zbiór praw zawierał także normy z zakresu prawa ko-
ścielnego, bowiem rozszerzono administracyjne i edukacyjne obo-
wiązki duchowieństwa przy jednoczesnym ograniczeniu zależności
polskiego Kościoła od papiestwa. Projekt ostatecznie został odrzu-
cony przez Sejm w 1780 roku16. Niemniej, godnym dostrzeżenia jest
fakt, iż znacząca część owych regulacji w XXI wieku jest uznawana
za powszechnie obowiązujące prawo.

Stworzenie ponadczasowego tworu prawnego było możliwe
dzięki zaangażowaniu wybitnych jednostek, w tym Józefa Wybic-
kiego17. Ogromną rolę odegrało jego gruntowne wykształcenie
prawnicze, inteligencja, przenikliwość i erudycja.

jest stosowanie analogii i wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy.
Szerzej na tentemat: Lech Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 18.

15 nulla poena sine lege-( z łac. „ nie ma kary bez ustawy”) –jedna z
podstawowych zasad polskiego prawa karnego. Niedopuszczalnym jest
wymierzenie kary, której ustawa nie przewiduje za popełnienie danego
czyn. Zatem nie tylko sam czyn musi być ściśle określony w ustawie, ale
także kara przewidziana za jego popełnienie. Szerzej na ten temat: Lech
Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 19.

16 Więcej na ten temat źródło online:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbi%C3%B3r_praw_s%C4%85dowych [dostęp:
01.03.2018]

17 Józef Wybicki–(ur. 29 września 1747 w Będominie, zm. 10 marca 1822
w Manieczkach) – polski publicysta, poeta i polityk; szambelan Stanisława
Augusta Poniatowskiego w 1780 roku. Długoletni współpracownik oraz przy-
jaciel gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, z którym wziął udział w wyprawie na
pomoc powstańcom w Wielkopolsce w 1794 roku. W 1797 roku napisał Pieśń
legionów polskich we Włoszech, zwaną później Mazurkiem Dąbrowskiego,
która po odzyskaniu niepodległości stała się polskim hymnem. Po kongresie
wiedeńskim współtworzył Królestwo Polskie. Od 1807 roku pełnił funkcję
Senatora-wojewody Księstwa Warszawskiego, a od 1815 roku senatora-
wojewody Królestwa Polskiego. W latach 1817–1820 był prezesem Sądu Naj-
wyższego Królestwa Polskiego. Więcej na ten temat: P. Greiner, E. Gronkow-
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Gdy we wrześniu 1939 r. hitlerowskie Niemcy oraz kilkana-
ście dni później Związek Sowiecki zaatakowały Polskę, wielu ad-
wokatów i aplikantów adwokackich walczyło w wojnie obronnej.
Kilkuset zginęło w Katyniu i innych miejscach masowej zagłady na
Wschodzie. Ogromną liczbę adwokatów zamordowali Niemcy, w
tym większość adwokatów pochodzenia żydowskiego. Godnym
podkreślenia jest fakt, że polska inteligencja, w tym adwokaci, nie
pozostali bierni wobec bezprawnej agresji na Ojczyznę. Bohatersko
stawili czoła wykorzystując nie tylko swoją merytoryczną wiedzę i
umiejętności, ale także biorąc czynny udział w starciach na froncie.

Okręgowa Rada Adwokacka po krótkiej przerwie wznowiła
swą działalność już na początku października 1939 roku. Na komisa-
rza warszawskiej adwokatury powołano byłego adwokata dr Edwar-
da Wendorffa. Na przełomie lat 1939 oraz 1940 powołał on Radę
przyboczną spośród adwokatów warszawskich, byłych członków
Okręgowej Rady oraz Naczelnej Rady Adwokackiej. W skład owej
Rady weszli: B. Bielawski, J. Czerwiński, L. Domański, J. Gadom-
ski, W. Miedzianowski, J. Nowodworski, L. Nowodworski, S. Pe-
szyński, J. Podkomorski, M. Rudziński, M. Skoczyński, B. Suligow-
ski, F. Zadrowski, L. Żaryn oraz jeden adwokat spoza Warszawy18.
Rada przyboczna nie została wyposażona w uprawnienia władcze, a
pełniła jedynie rolę opiniodawczą. Do historii przeszła postawa ww.
adwokatów -zwanych „14 sprawiedliwych”. Komisarz Wendorff
zażądał, aby każdy z członków Rady wydał pisemną opinię w
przedmiocie skreślenia z listy adwokatów narodowości żydowskiej.
Czternastu spośród piętnastu ww. członków Rady przybocznej sta-
nowczo opowiedziało się przeciwko owemu skreśleniu. Co zna-
mienne, wśród nich dominowali sympatycy i działacze endecji, któ-
rzy na zjeździe Związku Adwokatów Polskich w maju 1937 roku
domagali się ograniczenia dostępu do adwokatury polskiej. Okolicz-
ności znacząco się zmieniły, wobec czego postawy i poglądy owych
działaczy również uległy przewartościowaniu.

ska, R. Kaczmarek, K. Miroszewski, M. Paździora, Słownik historii Polski i
świata, Videograf II, Katowice 2005, s.315.

18 A. Redzik, T. Kotliński, Historia… op. cit., s. 270.
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Odpowiedzią na brak podporządkowania się komisarzowi
warszawskiej adwokatury było natychmiastowe odwołanie Rady
Przybocznej. Ponadto, pomimo kategorycznego sprzeciwu Rady,
wkrótce wprowadzono zarządzenie, na mocy którego skreślono z
listy adwokatów nie tylko osoby narodowości żydowskiej, ale także
adwokatów, których małżonkowie posiadali korzenie żydowskie.
Wówczas skreślono również mecenasów, którzy przyjęli na aplika-
cję aplikantów pochodzenia żydowskiego. W owym czasie wydalo-
no z adwokatury łącznie 1131 osób19.

W ramach wyciągnięcia konsekwencji za przeciwstawianie się
komisarzowi, postanowiono skreślić także ww. czternastu „zbunto-
wanych” członków Rady Przybocznej z listy adwokackiej. Wraz z
owym skreśleniem nałożono na nich również zakaz sprawowania
innych funkcji prawniczych. Niemniej w wyniku pomyłki skreślono
jedynie dwanaście spośród czternastu osób. Wówczas pozostali dwaj
adwokaci, czyli Michał Skoczyński i Bohdan Suligowski, poinfor-
mowali komisarza Wendorffa o owej nieprawidłowości20. Poprosili
także o wyciągnięcie konsekwencji wobec nich, bowiem oni także
głosowali przeciwko skreśleniu Żydów z listy adwokatów. Zacho-
wanie to świadczy o ich uczciwości oraz o moralnej i prawej posta-
wie. Wymagało także ogromnej odwagi, bowiem w dobie okresu
wojennego pozbawiali się pewnego źródła utrzymania zarówno sie-
bie, jak i swych rodzin.

Polacy ci w czasach wojennych mimo niezwykle trudnego po-
łożenia zdecydowanie bronili swojej Ojczyzny, wolności, polskości i
kultury. Mimo represji ze strony najeźdźców wykazali się szlachet-
nością, człowieczeństwem i odwagą.

Przez lata zgromadzono wiele wspomnień dotyczących nie-
sionej pomocy przez adwokatów swym żydowskim kolegom znajdu-
jącym się w gettach czy obozach. Pomagano także przy organizowa-
niu ucieczki, a następnie znajdowano schronienie po aryjskiej stro-
nie. W 1942 roku w ramach Polskiego Państwa Podziemnego utwo-

19 ibidem.
20 ibidem.
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rzono Radę Pomocy Żydom, znaną pod kryptonimem Żegota21. Była
to humanitarna organizacja działająca jako organ polskiego rządu na
uchodźstwie. Jej zadaniem była organizacja pomocy dla Żydów w
gettach oraz poza nimi. Wiceprezem Żegoty był adwokat Tadeusz
Rek(pseudonim Adam Cichy)22. Niezwykle zasłużonym w niesieniu
pomocy Żydom był również adwokat dr Władysław Grzonkowski –
autor kilku przedwojennych opracowań naukowych z zakresu prawa
narodów23. Walczył w szeregach Armii Krajowej pod pseudonimem
Major Prus. W czasie wojny adwokat Grzonkowski pomagał swym
żydowskim kolegom m.in. dostarczając lekarstwa i żywność do war-
szawskiego getta. Przy współpracy z ks. Michałem Wojewódzkim i
ks. Zygmuntem Choromańskim wyrabiał fałszywe metryki dla wy-
znawców judaizmu. Wykorzystując pełnioną funkcję Komendanta
Straży Obywatelskiej pomagał w organizacji ucieczek Żydów z get-
ta, a następnie dawał im zatrudnienie w Straży. Wielokrotnie ryzy-
kował własnym życiem, by zdobyć dla owych „uciekinierów” wy-
stawiane przez policję dokumenty członków Straży Obywatelskiej,
które gwarantowały względne bezpieczeństwo. Władysław Grzon-
kowski brał udział także w powstaniu warszawskim – był żołnie-
rzem podległym Delegaturze Rządu na Kraj Obwód Śródmieście24.

21 Rada Pomocy Żydom - polska humanitarna organizacja podziemna dzia-
łająca w latach 1942–1945 jako organ polskiego rządu na uchodźstwie. Działa-
ła pod konspiracyjnym kryptonimem „Żegota”. Zadaniem Rady było organi-
zowanie pomocy dla Żydów przebywających w gettach oraz poza nimi. Pole-
gało to na doraźnej pomocy jak np.: ukrywanie uciekinierów po aryjskiej stro-
nie, legalizacja na podstawie fałszywych dokumentów, zwalczanie donosicieli
denuncjujących ukrywających się Żydów. Więcej na ten temat: P. Greiner, E.
Gronkowska, R. Kaczmarek, K. Miroszewski, M. Paździora, Słownik historii
Polski i świata, Videograf II, Katowice 2005, s.230.

22 Tadeusz Rek – (ur. 13 października 1906r. w Ulowie, zm. 11 listopa-
da 1968 r. w Warszawie) – polski prawnik, publicysta, działacz ruchu lu-
dowego, wiceminister sprawiedliwości w okresie stalinowskim, sędzia
Sądu Najwyższego w PRL, poseł do Krajowej Rady Narodowej, poseł na
Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I kadencji. Szerzej na ten temat :
Wielka Encyklopedia PWN, T. XXIII, Warszawa 2002.

23 A. Redzik, T. Kotliński, Historia… op. cit., s. 271.
24 ibidem.
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Jednym z najtragiczniejszych dla Polaków momentów II
Wojny Światowej było Powstanie Warszawskie, które trwało w
okresie od 01 sierpnia 1944 roku do 03 października 1944 roku.
Było to zbrojne wystąpienie zorganizowane przez Armię Krajową
przeciwko okupującym Warszawę niemieckim wojskom. Natomiast
politycznie było ono wymierzone przeciwko Związkowi Socjali-
stycznych Republik Radzieckich oraz podporządkowanym mu pol-
skim komunistom. W powstaniu warszawskim uczestniczyło wielu
aplikantów oraz adwokatów.Jedni walczyli i ginęli na barykadach,
inni sprawowali funkcje kierownicze. Wśród owych bohaterów
można wymienić m.in.: Stanisława Dryjskiego, Stanisława Kauzi-
ka(pseudonim Modrzewski) orazAdama Bień (pseudonim Walko-
wicz), który pełnił funkcję sędziego, a po wojnie wykonywał zawód
adwokata. Podczas powstania warszawskiego Bień był Delegatem
Rządu na Kraj25. Wśród zasłużonych winno się wymienić także Ja-
dwigę Rutkowską. W czasie wojny będąc aplikantką adwokacką
uczestniczyła w działalności konspiracyjnej. Była także wsparciem
dla swego męża – Jerzego Rutkowskiego (pseudonim Kmita), który
był organizatorem i szefem Tajnych Wojskowych Zakładów Poligra-
ficznych BIP KG ZWZ – AK (które to zarządzały licznymi drukar-
niami podziemnymi). Jadwiga Rutkowska brała udział w rozpozna-
niu terenu przed wybuchem powstania warszawskiego, a także pełni-
ła funkcję łącznika pomiędzy dowództwem a ww. zakładami. Orga-
nizowała oraz wskazywała również miejsca dla fotoreporterów i
filmowców, dzięki czemu obecnie posiadamy dokumentację multi-
medialną heroicznych działań powstańców26.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wy-
niosły niemal szesnaście tysięcy zabitych i zaginionych, dwadzieścia
tysięcy zostało rannych, a ponad piętnaście tysięcy wzięto do niewo-
li. Uznaje się, iż wśród cywilnych mieszkańców stolicy zginęło od
150.000 do 200.000 osób. Ze względu na jego tragiczne skutki, w
szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasad-
ności decyzji o rozpoczęciu zrywu narodowego pozostaje nadal

25 A. Redzik, Szkic o dziejach Adwokatury Polskiej, [w:] Palestra, Wy-
dawnictwo Prawnicze, Warszawa 2008, nr 11-12, s. 19.

26 A. Redzik, T. Kotliński, Historia… op. cit., s. 284.
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przedmiotem debat i licznych polemik. Niemniej, bezspornym jest
fakt, że podjęto owe kroki, by pokazać światu prawo Polaków do
wolności i niepodległości.

Bohaterowie czasów II Wojny Światowej narażali i poświęcali
własne życie dla dobra ogółu i obrony Ojczyzny. Niepodważalnym
jest również fakt, iż nie szczędzili trudu, aby ratować innych. Są
przykładem na to, że można wykazać się człowieczeństwem w cza-
sach pogardy, przez co należy im się szacunek i pamięć. Bohatero-
wie wojenni wykazują, iż aby czynić dobro nie trzeba mieć wiele.
Dzięki ich postawie zostają w naszej pamięci na długo, a z pewno-
ścią dzisiejszy świat nie byłby taki sam. Dlatego odwaga i człowie-
czeństwo są jednymi z najważniejszych wartości, a tym samym
istotnymi elementami składowymi autorytetu. Żniwo wojennej po-
żogi dotknęło również stanu adwokackiego. Izba adwokacka pod-
dawana represjom II Wojny Światowej walcząc o swój kraj straciła
niemal 95% najmłodszych swych członków - aplikantów wychowa-
nych w duchu wierności ideałom i Ojczyźnie, a także ponad 60 %
zawodowych adwokatów.

Wśród meandrów historii świata pojawiło się wiele zacnych
postaci, które zasługują na miano autorytetu w życiu człowieka,
społeczeństwa, Kościoła, a nawet Narodu. Miano to można przypi-
sać wielu adwokatom, którzy przez swe heroiczne zachowanie wal-
czyli zarówno o losy swych rodzimych miast, a także o dobro całego
kraju i Narodu. Wielu z nich podejmując działania znacząco zmieni-
ła karty historii. Wśród wspaniałych można wymienić m.in. Pawła
Włodkowica, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Działaczy Że-
goty, a także Powstańców Warszawskich. To tylko niewielka grupa
wśród wybitnych, którzy znacząco wpłynęli na losy Narodów i Ko-
ścioła. Światłość ich umysłu, odwaga oraz heroiczne zachowania –
to cechy, które spowodowały, iż owych adwokatów jednoznacznie i
w sposób obiektywny okrzykujemy mianem autorytetu w życiu za-
równo człowieka, społeczeństwa, ale także Narodu i Kościoła.
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