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Wstęp
Od pewnego czasu toczy się dyskusja, a w jej ramach

m.in. powątpiewanie czy opieranie edukacji na naśladowaniu
określonych wzorów/wzorców osobowych nie prowadzi do
kształtowania postaw ubezwłasnowolnienia, submisji, sche-
matyzmu, automatyzmu lub po prostu czy nie zabija podmio-
towości, indywidualizmu oraz kreatywności. W tym nurcie
spotkać można również poglądy autorów, według których
autorytet osobowy utożsamiany bywa wprost z relacją asyme-
tryczną, dominacji czy wręcz autorytaryzmu. Zwolennicy tego
poglądu na równi stawiają autorytet z postawą ujarzmiającą
wychowanka, z zewnętrznym kierowaniem jego rozwojem, z
manipulacyjnym charakterem kontaktów, z negatywnym wy-
korzystywaniem formalnej pozycji.

Wszystko to może być prawdą – niebezpieczeństwa
związane z niepożądanymi skutkami preferowania określo-
nych modeli jako wzorów bądź wzorców do naśladowania:
istniały zawsze, niezależnie od czasu oraz miejsca posługiwa-
nia tego rodzaju sposobami edukowania, zwłaszcza dzieci i
młodzieży. Jednak właśnie dlatego, że istnieje tego rodzaju
zagrożenie związane z możliwością niewłaściwego użycia
„metody” autorytet w różnorodnych procesach edukacyjnych
– należałoby ponownie bliżej przyjrzeć się mechanizmom roli
osób tudzież instytucji znaczących jako czynnikom kształtują-
cym zachowania. Sprawa wydaje się szczególnie ważna wła-
śnie w czasach obecnych, gdy z jednej strony mówi się o kry-
zysie, a nawet upadku wszelkich autorytetów, a z drugiej o
medialnym upowszechnieniu wzorów moralnych często nie
godnych naśladowania lub wręcz preferujących postawy an-
tyhumanistyczne czy amoralne.

W kontekście wielu dyskusji osoby zainteresowane tema-
tyą dotyczącą autorytetu stawiają sobie wiele pytań. Wśród
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niech są także pytania pytania: Czy można zgodzić się ze sta-
nowiskiem, że wszelkie autorytety są w procesie edukacji nie-
potrzebne?; Czy można zgodzić się z poglądami, że obecnie
mamy do czynienia z kryzysem autorytetów?, jako np. efekt
wcześniejszego narzucania autorytetów „jedynie słusznych”?
Czy jednak w ogóle możliwe jest wspomaganie rozwoju oso-
bowości bez jakiegokolwiek naśladowania innych?;  Czy można
mówić o określonych, negatywnych skutkach edukacji bez
wskazywania na pozytywne przykłady zachowań lub bez pre-
ferowania pożądanych modeli funkcjonowania osób lub insty-
tucji?; A może jest wręcz przeciwnie – autorytet jako swoiście
pojmowana metoda edukacji należałoby traktować jako natu-
ralny oraz konieczny czynnik procesu optymalizacji rozwoju
osobowości/czy wręcz przyśpieszającym ten rozwój/. A jak de
facto przebiega proces edukacji „przez autorytet” w różnych
obszarach oraz instytucjach edukacyjnych?/np. przedszkolu,
szkołach, uczelniach wyższych, placówkach opiekuńczych,
ośrodkach pomocy społecznej itd./; Jakie preferowane są wzo-
ry-wzorce autorytetu jako modele pożądanych zachowań? Jakie
zaś modele szeroko pojmowanego autorytetu powinny być
upowszechniane jako swoiste cele edukacji?

My wszyscy wciąż jesteśmy poszukiwaczami autorytetu.
Przez wiele lat odnosiliśmy wrażenie jakoby autorytet był na
cenzurowanym. Dziś sytuacja w tym względzie ulega pewnej
zmianie. Skutecznego lidera można poznać głównie po sukce-
sach zarządzanego przez niego zespołu. Bycie przywódcą po-
siadającym autorytet nie jest cechą istniejącą od urodzenia, to
sztuka, której może nauczyć się większość osób zarządzają-
cych. Stawanie się liderem to proces rozwoju konkretnych
umiejętności i cech, którego początkiem jest przede wszystkim
decyzja i podjęcie niezbędnej pracy w tym kierunku. Budowa-
nie autorytetu to działania rozwijające relacje z podwładnymi,
niezbędne do wywierania wpływu na ich myśli, decyzje, wy-
bory i zachowania. Podtrzymywanie autorytetu jest gotowo-
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ścią do nieustannego dbania o pozytywny wizerunek w celu
zdobycia zaufania, przychylności oraz szacunku pracowni-
ków. Misternie budowany autorytet może zaprzepaścić jedna
znacząca sytuacja (np. manipulacja czy kłamstwo). Kwestie
powyższe stanowią przedmiot dyskusji naukowych, specjali-
stycznych, kulturowych.

Można by rzec, że autorytet jest kluczową sprawą
współczesnego świata. Ludzie zabiegają o pewne wzorce
afirmują je, walczą o godność ludzką. Jednocześnie – z drugiej
strony – dla wielu z nas autorytet jest trudnym do zrozumie-
nia nie tylko pojęciem, ale rzeczywistością. Przypomnij sobie,
jak czasami się wahasz, bijesz z myślami, nie wiesz co zrobić.
To całe życiowe miotanie się jest właśnie skutkiem posiadania
różnych rodzajów i modeli autorytetu.

Na ile jesteśmy w stanie realizować pewne wartości, tj.
przyjaźń, miłość, wiara, satysfakcja z życia, szczęście, prawda, na
tyle możemy mówić o budowaniu autorytetu. Im bardziej wy-
znaczamy sobie hierarchię wartości, jesteśmy z dala od fałszu,
zakłamania, tym sens ludzkiego działania w kierunku budowa-
nia autorytetu jest większy, ma swoje uzasadnienie. Kościół zaw-
sze podkreślał, że człowiek jest tą istotą dla której Bóg jest naj-
wyższym Autorytetem. Dobrze jest jeśli przestrzeń swojego i
społecznego życia buduje na konkretnych wartościach, na auto-
rytecie samego Boga. Cały problem autorytet dotyczy dziś przy-
jęcia owego Autorytetu i podejmowania trudu budowy w na-
szym życiu. Fundamentem autorytetu osoby jest prawda, jest
miłość, jest sprawiedliwość – są te wszystkie wartości, których
źródłem jest Bóg. Otwarcie się na Boga to jednocześnie otwarcie
się na możliwości budowaniu prawdziwego, autentycznego Au-
torytetu.

Tak rozumiany autorytet a jednocześnie otwartość na ak-
sjologię Boga i Jego Osoby jest gwarantem kreowania, budwania,
stawania się autorytetem, który ma prawo i obowiązek budować
choćby zracji na samo człowieczeństwo.
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Niniejsza monografia podejmuje jakże ważny i aktualny
temat XXI wieku. Czytelnik znajdzie w niniejszej monografii-
wiele cennych uwag, treści, spostrzeżeń, refleksji, które mogą
posłużyć nie tylko do zrozumienia samego pojęcia autorytetu
co również może stanowić motywację do budowania własnego
autoryteu. Nie ulega wątpliwości, że lepsza znajomość zagad-
nienia pozwoli, należy mieć nadzieję, lepiej zrozumieć sesns
lepszego życia, sens budowania autorytetu, sens poszukwania
wzorców i szanowania ich.

Ufać też należy, że publikacja stanie się pomocą dla spor-
towców, trenerów, pedagogów, wychowawców czy rodziców,
którzy wychowując winni być autorytetami dla swoich pod-
opieznych, bliskich, znajomych.

Ks. Jan Zimny



Rozdział I
Kreowanie autorytetu

w świetle wartości
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Ks. Jan Zimny

Prawda i rozumność fundamentem autorytetu i jego rola
w procesie zarządzania

Wstęp
Czym jest autorytet, jakie odgrywa on znaczenie w życiu

człowieka, jaką często pełni rolę, nie trzeba nikogo przekony-
wać, że należy on do istotnych wartości nie tylko w procesie
wychowania. Jakoś ostatnimi czasy zatraciliśmy głód na auto-
rytety osobowe. Dla wielu rozwiązania techniczne, bohatero-
wie filmowi, współcześni idole, stali się zastępczymi w miej-
scu prawdziwych i autentycznych autorytetów. Nastąpiło
pomieszanie pewnych pojęć, unifikacja personalistyczna spo-
wodowała sprowadzenie odmiennych postaw, wzorców do
tego samego mianownika. Niestety dotyczy to nie tylko osób
dnia codziennego, ale także jednostki, od których oczekuje się
czegoś więcej, a przede wszystkim właściwego rozróżnienia i
rozumienia pojęć oraz ich konkretnej struktury według pra-
wideł i przyjętych zasad. Nastąpiło zafałszowanie rzeczywi-
stości, która obejmuje wzorce, symbole, autorytety. W prze-
strzeni medialnej przy natłoku newsów, tekstów, trudno
szczegółowo dokonać analizy tego co nam się serwuje.

Do istotnych wartości autorytetu należy wiele uniwer-
salnych wartości jak również – w zależności od rodzaju auto-
rytetu – także wiele szczegółowych, konkretnych wartości.
Tym razem w niniejszym artykule pochylimy się nad dwoma
istotnymi wartościami jakimi są: prawda i rozumność. Wielu
może powie, że wartości te są ze sobą hermetycznie połączo-
ne. Mają zupełną rację. Trudno sobie wyobrazić prawdę bez
rozumu i vice versa. Jest więc rzeczą oczywistą, że wartości te
stanowią wazny fundament struktury każdego autorytetu, w
tym także autorytetu związanego z zarządzaniem.
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1. Prawda o jednym obliczu
Wielu do dziś znanych filozofów twierdziło przekornie,

że istnieje prawda, półprawda czy ćwierćprawda. Z takim
ujęciem można polemizować. Nie to jest jednak przedmiotem
niniejszego rozważania. Mamy odpowiedzieć sobie na pyta-
nie: jaką rolę odgrywa prawda w rzeczywistości autorytetu.

Klasyczna definicja prawdy, wywodząca się od Arysto-
telesa (+322 przed Chrystusem) i zaakceptowana później
przez św. Tomasza z Akwinu (+1274), który zaczerpnął ją
bezpośrednio od żydowskiego myśliciela Izaaka ben Salomo-
na (+950) stwierdza, że jest ona zgodnością rzeczywistości i
umysłu. W pojęciu więc prawdy występują dwa elementy:
obiektywna rzeczywistość i umysłowa władza poznawcza,
między którymi zachodzi swoiste zrównanie. Integralność,
jaka zachodzi między tymi elementami, jest tak głęboka, że
zakwestionowanie jednego z nich wypacza naturę prawdy1.
Zgodnie więc z definicją prawdy istnieje alternatywa, która
polega na tym, że pojęcie to określa uzgodnienie twierdzeń
umysłu z rzeczywistością, albo zgodność rzeczy z ideą wzor-
czą twórcy.

W 1951 roku, ks. Prymas Stefan Wyszyński przemawia-
jąc do rodziców i nauczycieli podkreślił, że „wychowanie jest
możliwe tylko w prawdzie, która wyzwala i rodzi miłość i
pokój2. Jan Paweł II nazywany orędownikiem prawdy, zapy-
tany niegdyś przez Andrè Frossarda, które zdanie w Piśmie
Świętym uważa za najważniejsze, bez wahania odpowiedział:
„Prawda was wyzwoli”. Wielki papież Polak rozumiał istotę
prawdy i wagę osobistej odpowiedzialności za prawdę. Praw-
da zostaje poniżona, gdy nie ma w niej miłości do niej samej i
do człowieka. „Blask prawdy jaśnieje we wszystkich dziełach

1 Por. M. Krąpiec, Prawda-dobro-piękno jako wartości humanistyczne. [w:]
Wezwani do prawdy i miłosierdzia (red. B. Bejze). Warszawa 1987, s. 13-14.

2 S. Wyszyński, O rodzinie, szkole, wychowaniu. [w:] Wych 9:2001,
s.19.
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Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku, stworzonym
na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1,26); prawda oświe-
ca rozum i kształtuje wolność człowieka, który w ten sposób
prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu Pana”3.

Człowiek najczęściej szuka prawdy w trudnych sytu-
acjach życiowych, sytuacjach przełomowych chwilach, w któ-
rych dokonują się wybory. Szukając prawdy chce odnaleźć sens
swego życia, nadać sens temu, co myśli, robi, mówi. Prawda
pozwala człowiekowi obiektywnie widzieć rzeczy i odnajdy-
wać w życiu właściwą drogę. Aby człowiek mógł poznać
prawdę, musi być otwarty na rzeczywistość, przekraczać to, co
jest i poszukiwać tego, „co powinno być”. Zdajemy sobie spra-
wę, że „Prawdy doświadczamy w życiu i nauce jako wartości
pierwotnej i fundamentalnej”4. Wychowywać do prawdy to m.
in. otwierać umysły uczniów na świat, na wiedzę; to przygoto-
wywać ich do poznawania coraz szerszych horyzontów myśle-
nia, zdobywania wiedzy; wyrabianie w człowieku postawy
gotowości do konfrontacji wiedzy z faktami i wartościami,
nadawanie sensu i znaczenia rzeczom, ludziom, zdarzeniom5.

Prawda jest przedmiotem ludzkiego poznania umysło-
wego, a jednocześnie jest wobec niego transcendentna. Na jej
transcendentny charakter wskazują trzy atrybuty: uniwersal-
ność, niezmienność i normatywność6. Prawda jako wartość
stanowi dla człowieka wezwanie do jej poznawania i działania
według poznanej prawdy. Prawda to coraz pełniejsze rozu-
mienie świata, człowieka, procesów istnienia, wartości, sensu
życia i jego jakości. Prawda manifestuje się w spójności intencji
naszych zachowań, prezentowanych emocji, głoszonych treści

3 VS
4 E. Kosińska, Wychowywać do prawdy, [w:] Wych 3:2001 s.10.
5 Tamże.
6 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, War-

szawa 1979, s. 178.
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i realizowanych działań. Prawdę przekazujemy całą materią
własnego życia7.

Na gruncie pracy objawiamy prawdę jako wartość, sta-
wiając adekwatne wymagania w procesie zarządzania, kształ-
towania umiejętności, określając sprawiedliwy system ocenia-
nia, w równym stopniu szanując i respektując prawa własne i
innych8. Tę ludzką powinność przypomniał wyraźnie Sobór
Watykański II: „Z racji godności swojej wszyscy ludzie, ponie-
waż są osobami, czyli istotami wyposażonymi w rozum i wolną
wolę, a tym samym w osobistą odpowiedzialność, nagleni są
własną swą naturą, a także obowiązani moralnie do szukania
prawdy [...]. Obowiązani są też trwać przy poznanej prawdzie i
całe swoje życie układać według wymagań prawdy”9.

U źródeł wszelkich powinności człowieka znajduje się
powinność szukania prawdy i trwania przy poznanej praw-
dzie. Właśnie wierność poznanej prawdzie i przyniesionemu
przez nią dobra spełnia człowieka w jego wolności, czyniąc go
coraz bardziej wolnym, natomiast zdrada prawdy, niosącej
jednocześnie rozeznanie w dobru, wiedzie człowieka ku nie-
woli i czyni go coraz bardziej zniewolonym, zarówno w sto-
sunku do uwarunkowań wolności jak i w stosunku do jej rela-
cyjności10. W tym kontekście znamienne stają się słowa Chry-
stusa, który mówiąc o procesie zniewalania przez kłamstwo i
procesie wyzwalania przez prawdę, wskazuje na ich źródła.
„Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi
uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli [...]” (J 8,32).

W akcie stworzenia człowiek został powołany do wol-
ności właściwej osobowemu charakterowi jego bytu. W jej
kształtowaniu fundamentalną rolę spełnia prawda, prawda o
człowieku w jego tożsamości i jego wartościach w ich zhierar-

7 J. Kopeczek, Wychowanie w szkole, [w:] Wych 4:2000 s.18
8 Tamże.
9 DWR 2.
10 Por. W. Słomka, Wolność i zniewolenie, New Jersey 1988, s. 25-26.
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chizowaniu oraz jego powinności względem tak zhierarchi-
zowanych wartości. Wierność tej prawdzie ze strony człowie-
ka rzeczywiście czyni go wolnym, mimo czasami zewnętrzne-
go zniewolenia. Prawda jest źródłem stawania się osoby w
człowieczeństwie i w jego szczęśliwości. Każda zaś zdrada tej
prawdy ze strony człowieka, mimo pozoru wolności, staje u
źródła jego zniewolenia, hamując jego rozwój i wprowadzając
w jego egzystencję spustoszenie, które zazwyczaj ma swój
finał w rozpaczy, a nawet w samozatraceniu11.

Prawda obowiązuje nie tylko w dziedzinie wypowiada-
nia słów, ale w całym zachowaniu się człowieka, w jego ze-
wnętrznym sposobie bycia, zarządzania, kierowania. Chodzi
bowiem o szczerość w działaniu, której przeciwieństwem jest
obłuda, dwulicowość, zakłamanie. Rzeczywista obłuda polega
na udawaniu na zewnątrz tego, czego się w duszy nie posiada
i w co się nie wierzy12. Ten i taki obraz prawdy ma być rze-
czywistością osoby zarządzającej, kierowniczej. Właściwe kie-
rownictwo jest także formą wychowywania człowieka. Nie
bez znaczenia M. Braun-Gałkowska określa wychowanie jako
pomoc w rozwoju, czyli zbliżaniu danej osoby do wartości
najważniejszych tj.: dobra, prawdy, miłości. Osoba kierująca,
zarządzająca wskazuje normy i zasady i zachęca innych do
dążenia ku nim. Wpierw jednak musi sama żyć w prawdzie i
prawdą.

Osoba zarządzająca zespołem wspiera i pomaga pra-
cownikom, a interakcja między nimi dąży do osiągnięcia wy-
znaczonego celu, do spełnienia wyznaczonego zadania.
Ksiądz Józef Tischner w rozważaniach o etyce napisał: „Jeśli
ma po wychowawcy – taką osoba poniekąd jest pracodawca i
nie tylko - pozostać jakieś wspomnienie, niechaj jego treść
sprowadzi się do jednego: to był ten, kto pokazywał, jak szu-

11 H. Wejman, Prawda w służbie wolności człowieka, [w:] Prez. nr 1-
2/1998, s. 47-57.

12 St. Jasionek, Wychowanie moralne, Kraków 2004, s.81-82.
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kać prawdy, i jak tą prawdą żył”. Formacja człowieka do
prawdy winna uczyć człowieka umiejętności dostrzegania
stron pozytywnych i negatywnych po to, by mógł pracować
nad sobą. Tym, co przeszkadza osobom kierującym w byciu
prawdziwymi, jest ich lęk przed innymi.

Z kolei Jan Paweł II snując rozważania na temat prawdy
pisze: „Prawda stanowi najgłębszy wymóg rozumu ludzkiego.
Przede wszystkim ludzkość spragniona jest prawdy o Bogu, o
człowieku, o własnym życiu i o świecie. W Redemptor hominis
napisał: „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca [...]
musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i
grzesznością, ze swoim życiem przybliżyć się do Chrystusa.
Chrystus jest Słowem prawdy, wypowiedzianym przez samego
Boga jako odpowiedź na wszystkie pytania ludzkiego serca”13.

Kierując w duchu prawdy, należy jednak uwrażliwiać
pracowników na wszelkiego rodzaju manipulowanie informa-
cjami oraz budzić w nich wolę unikania fałszu i obłudy we
własnym postępowaniu jako zła sprzecznego z nauką Chry-
stusa, jako zła, które wyrządza im krzywdę. Każdy kierownik,
wychowawca powinien pamiętać, że prawda jest siłą pokoju14.
To właśnie „informacje niepełne lub zniekształcone oraz
stronnicze są również kłamstwem”. Stąd wielokrotnie powta-
rzamy, że czas jest ojcem prawdy. Czas formacji, wychowania,
kreowania, formacji to czas gruntowania prawdy w każdym
człowieku. Jednak nie o tym w tej części pracy nam chodzi.
Mamy raczej spojrzeć na menadżera - zarządzającego jako
człowieka prawdy. Osoba, posiadająca autorytet, bądź pra-
gnąca go posiadać, musi żyć prawdą. Bez życia w prawdzie
nie jest w stanie niczego zbudować, może jedynie być przeka-
zicielem określonej wiedzy, wydania pewnych poleceń.

13 Jan Paweł II, „Jam jest i drogą, i prawdą, i życiem”, Orędzie z okazji
IV Światowego Dnia Młodzieży. Watykan 1989.

14 Jan Paweł II, Orędzie Noworoczne 1980 [Wiadomości KAI].
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Trzeba z drugiej strony podkreślić, że język prawdy jest
z natury prosty. Jest to język zrozumiały, choć niekiedy bywa
trudny, a nawet bolesny bo prawdziwy. Nie bez powodu po-
wtarzamy, lepsza gorzka prawda jak słodkie kłamstwo. Być
więc człowiekiem prawdy, to wyzwanie i zadanie, to podsta-
wa do wypełnienia misji jaką wykonujemy.

Można więc w krótkich słowach skonkretyzować myśli, że
programem kierowania człowiekiem jest program humanizmu
chrześcijańskiego, który dąży do stworzenia wszelkiego dobra i
wybawienia ludzi od każdego zła tak duchowego (grzechu), jak
też zła fizycznego (choroby, nędzy, opuszczenia itd.).

Prawda obok dobra i piękna składa się na triadę zwaną
wartościami duchowymi. Prawda leży u podstaw każdej rela-
cji ludzkiej, którą rozumiemy także w znaczeniu pedagogicz-
nym, jako proces mający na celu wywołanie, pożądanie zmian
w postępowaniu, dyspozycjach i całej osobowości człowieka
pod wpływem naszego świadectwa, przeżywania wartości i
działań praktycznych. Podobnie prawdę lokujemy jako fun-
dament, gdy myślimy o kierownictwie, zarządzaniu, którego
istotą jest umożliwienie osobie poznania podstawowych za-
sad, zadań, praw.

Podstawowym więc zadaniem w procesie zarządzania
jest przybliżanie osobie pracownika w odkrywaniu pełnej
prawdy o danej rzeczywistości. Prawda i dobro stanowią o
prawości działań osoby kierowniczej. Postawę prawości wy-
znacza prawda, dzięki której osoba ta kierując się określonym
dobrem moralnym - w swojej pracy posługuje się rzetelną in-
formacją, prezentuje w sposób otwarty, szczery, niebudzący
nieufności, zwłaszcza w relacjach z innymi. Ugruntowaną
prawość pracodawcy potwierdza jego wytrwałe poszukiwanie
prawdy, nie tylko tej, która służy bezpośrednio rozwojowi
intelektualnemu jego pracownikom, ale również tej w oparciu
o którą usuwa z ich życia nieufność, wrogość i zakłamanie.
Zarządzający więc, poszukując i kierując się prawdą, musi
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jasno formułować i niezłomnie głosić zasady będące dyrekty-
wami wprowadzania w życie wartości, których źródłem jest
uznawane dobra wspólnego.

Prawym, rzetelnym kierownikiem, menadżerem, za-
rządcą będzie ten, kto odwołując się do dobra moralnego i
kierując się nim w codziennym działaniu - przyczynia się do
ukazania wartości podmiotowi podległemu, aby ten w sposób
wolny i świadomy włączał je w indywidualny system warto-
ści, dzięki czemu tworzy własną osobową tożsamość moralną.
Zarządzanie jako proces wychowania, który dotyczy wszyst-
kich władz duchowych i zmysłowych człowieka, musi zmie-
rzać ku usprawnianiu trwałego wiązania się człowieka z
prawdą i dobrem, które stanowią fundament wszelkiego
etycznego odnoszenia się do ludzi. Są one rdzeniem właści-
wego postępowania w dziedzinie zarządzania drugim czło-
wiekiem.

Istotną rolę w procesie zarządzania odgrywają profesjo-
naliści. Osoba taka jest świadoma swoich i osób jej powierzo-
nych obowiązków. Wszelkie działania przełożonego winny
być nakierowane na człowieka jako osobę oczekującą prawdy
jako dobra. Doskonale wiemy, że ze swej natury każdy czło-
wiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno i na
inne wartości duchowe. Pragnie on odnaleźć siebie samego,
dlatego szuka, czasem burzliwie, prawdziwych wartości i ceni
tych ludzi, którzy im wskazują, a swoim życiem potwierdzają.

2. Rozumność życia i działania
Obecny czas sprzyja dyskusjom, których tematem jest

kryzys. Kryzys wywołany przez epidemię, kryzys w demo-
kracji, tożsamości, autorytetów, moralności, sztuki i wreszcie
kryzys rozumu czy - konkretniej - kryzys postawy racjonalnej.
Dyskutującym filozofom, intelektualistom, politykom wydaje
się, że w stanie kryzysu znalazły się niemal wszystkie wielkie
wartości kultury europejskiej, a więc te, które określają jej isto-
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tę, trwałość, wreszcie jej ogromną żywiołowość i zdolność do
modyfikacji. Trudno rozsądzić, czy ta świadomość związana
jest z rozwojem cywilizacji, czy też rzeczywiście wartości te
wyczerpały swą twórczą moc i kultura domaga się przeobra-
żeń. Niezależnie jednak od przyczyn owej świadomości, warto
przyjrzeć się tym wartościom, bo - przynajmniej niektóre z
nich - istnieją, rozwijają się lub deformują tylko dzięki nasze-
mu zainteresowaniu (lub jego brakowi). W naszym rozważa-
niu rozumność pojmowana jest jako zdolność prawdziwego
poznania. Wiemy doskonale, że osoba jest natury rozumnej,
czyli jest zdolna do poznania umysłowego, zdolna do porząd-
kowania rzeczywistości, odkrywania w niej ładu. Oczywiście
ta osoba jest wynikiem połączenia pierwiastka materialnego i
duchowego, i jest nierozerwalnym podmiotem działania. W
osobie więc krzyżują się dwie rzeczywistości: materialna i du-
chowa, składające się na doskonałą jedność.

Opracowanie niniejsze poświęcone jest głównie autory-
tetowi w zarządzaniu, który jest drogowskazem, jest cechą
kierownika, zarządcy, menadżera. Jeśli mówimy, że jest dro-
gowskazem, to odpowiednim miejscem dla drogowskazu nie
jest gablota w muzeum, lecz pobocze drogi, która dokądś
prowadzi. Jeśli drogowskaz ustawiony jest na środku drogi,
nie służy nam, lecz przeszkadza. Choć drogowskaz pozba-
wiony materialnego wsparcia drogi jest zawsze pusty i raczej
żałosny, droga bez drogowskazu nie musi być ślepa. Droga
może - ale najpewniej nie musi - prowadzić do jakiegoś celu
nawet wtedy, kiedy na jej początku nie ma jeszcze drogo-
wskazu z nazwą tego celu. Dlatego chodzi o to, by mądrość
autorytetu była zawsze wtórna wobec mądrości i rozumności
życia15.

Ludzką naturą jest rozumność. Co nie znaczy, że nie ma
w nas mnóstwa zwierzęcości (biologii, jak kto woli). Rozum-

15 Por. R. Kubicki, Smutek autorytetów, [w:] „Polonistyka” 3:2002, s.1.
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ność człowiecza (bo i zwierzęta w jakiś sposób rozumują) to
samoświadomość. Racjonalność, czyli rozumność, uważana
jest od wieków za definicyjną cechę człowieka: Homo est animal
rationale. Im bardziej ją rozwijamy, tym bardziej jesteśmy
ludźmi. Można być człowiekiem tylko z nazwy, a chodzi o to,
żeby być nim świadomie. I wtedy realizujemy swoją naturę
ludzką. Natura ludzka ma to do siebie, że chyba nie ma się jej
raz na zawsze, ale się ją kształtuje, rozwija, doskonali, albo
zatraca i niszczy. Można o niej zapomnieć, zanurzyć się w
tym, co tak modne: naturalnej spontaniczności, egoizmie, eks-
presji nieuświadomionego.

W języku potocznym pojęcia "rozum" i "rozumność" ma-
ją wyraźnie pozytywne znaczenie. Lepiej jest wszak być czło-
wiekiem rozumnym niż pozbawionym rozumu. Rozumność
kojarzona jest zarówno z inteligencją, rozsądkiem, obiektywi-
zmem, wiedzą, jak również z samodzielnością poznawczą czy
wręcz autonomią. Cenimy rozumność, drażni nas głupota. Ta
ostatnia jest zresztą nie tylko przykra, ale i szkodliwa. Z dru-
giej jednak strony, jeśli przyjrzeć się - na przykład - współcze-
snej filozofii, to tym, co łączy różne kierunki, jest ni mniej, ni
więcej krytyka racjonalizmu i wielobarwny obraz szkód, ja-
kich dokonał on przez deformowanie świata i własną pychę.
Są również tacy, nie tylko wśród filozofów, którzy gotowi są
na barki racjonalizmu zepchnąć wszelkie zło, krzywdę i cier-
pienia, jakich zaznał wiek XX. Prawdziwym "dzieckiem do
bicia" jest tu oświecenie, które nie tylko wypracowało postawę
racjonalną, ale wyniosło ją na piedestał. Racjonalność jako
uniwersalna (choć raczej nie swoista) cecha człowieka polega
na tym, iż działa on tak, by - w świetle własnych przekonań -
zmaksymalizować szanse osiągnięcia celów, do których dąży.

Musimy sobie uprzytomnić, że człowiek jest ontyczną i
funkcjonalną całością, w której jednak możemy wyróżnić:

1) człowieka symbolu - homo simbolicus;
2) człowieka rozumnego - homo sapiens;
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3) człowieka religijnego - homo religiosus;
4) człowieka pracującego - homo faber;
5) człowieka wypoczywającego - homo ludens.
Uwzględnienie tych wszystkich poziomów człowieczeń-

stwa, może dopiero dostarczyć całościowej wizji osoby ludz-
kiej w aspekcie wartości moralnych, a i co się z tym wiąże,
również wartości życia ludzkiego16. Każdy przełożony to
człowiek, który będzie kierował się ową rozumnością. Tej ro-
zumności będzie sam się uczył i innych, będzie do niej i w niej
formował osoby mu powierzone.

Jest rzeczą oczywistą, że podstawowym kryterium per-
sonalizmu chrześcijańskiego jest poszanowanie życia ludzkie-
go od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Przedmio-
tem zainteresowania personalizmu jest człowiek jako jedność
ontyczna, we wszystkich jego wymiarach: immanentnym i
transcendentnym. Osoba ludzka jest dla tego kierunku swo-
istym filtrem dla określenia w bioetyce, co jest moralnie po-
prawne, a co naganne. Mówiąc inaczej, działania, które nie
niszczą osoby ludzkiej, mogą być podejmowane; te zaś, które
pociągają za sobą zniszczenie życia lub naruszają godność i
integralność osoby, są niedopuszczalne.

Boecjusz, a za nim św. Tomasz z Akwinu, określili osobę
jako "individua substantia rationalis naturae". W definicji tej mo-
żemy wyróżnić trzy elementy, które składają się na pojęcie
osoby:

1.substancja,
2. indywidualność,
3. rozumność.
Rozumność odnosi się do cechy, która przynależy do

ludzkiego istnienia. Cechy tej nie można „wyćwiczyć” w so-
bie, gdyż jest ona dana osobie ludzkiej, ale można ją rozwinąć.
Właśnie rozumność warunkuje zdolność wykonywania i

16 Por. St. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990, s. 212.



22

transcendowania ściśle ludzkich aktów, jak na przykład akt
samoświadomości17. Ten akt zawsze winien być bliski każde-
mu wychowawcy.

Należy też dodać, jak to już wyżej zaznaczono - że rozum-
ność odnosi się tak do rzeczywistości duchowej, jak i do świata
materialnego. Wolność oraz rozumność osoby ludzkiej oznacza,
że człowiek jest w stanie przekroczyć świat materialny, górować
nad nim – choćby właśnie myśląc o nim. Filar rozumnej postawy
ma potrójne znaczenie i pojmowany jest jako:

a. zdolność umysłu człowieka, jego naturalne, indywi-
dualne możliwości intelektu,

b. wiedza zdobyta i zdobywana - na bazie posiadanego
rozumu człowiek nabywa wiedzę, którą potrafi gromadzić i ją
przechowywać,

c. mądrość (posiadana i rozwijana), to wyższa funkcja
człowieka, która korzysta z możliwości intelektu oraz z posia-
danej wiedzy i doświadczenia. W duchu mądrości wola doko-
nuje wyborów, uwzględniając i realizując pewne opcje pod-
stawowe.

Rozum, który określa pierwszą zasadę systemu prewen-
cyjnego w duchu św. Jana Bosko stanowi ważny element w
relacji mistrz - uczeń. Jest to pewien styl relacji, który budują
takie elementy, jak: rozumność, rozumienie, szukanie i po-
znawanie prawdy, rozpoznawanie i akceptacja rzeczywistości,
rzeczowość, dialog z szacunkiem dla wolności osoby i z wy-
miana argumentów, świadomość siebie, innych, świata18. Naj-
prostszym wyrazem realizacji tej zasady w procesie zarządza-
nia jest komunikacja oparta na szacunku osoby, na prawdzie,
wolności i nastawieniu na dobro. Jeżeli owocem tej relacji bę-
dzie świadoma i wolna decyzja osoby na przyjęcie określone-

17 Por. L. Palazzani, Personalism and Bioethics, [w:] EM 1994/10.1, s. 9.
18 L. Cian, System zapobiegawczy św. Jana Bosko, Warszawa 2001, s. 64.
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go systemu wartości, to weźmie on odpowiedzialność za jej
realizację i poniesie ewentualne konsekwencje19.

Jest rzeczą oczywistą, że wiara i rozum nie tylko się nie
wykluczają, ale wzajemnie potrzebują. Obie wartości są nie-
odzowne w dziele kierownictwa i współpracy. W kontekście
zarządznia „rozumność” dotyczy głównie sposobu traktowa-
nia drugiego człowieka, zwłaszcza stawianych mu wymagań,
zadań, poleceń. Nietrudno zauważyć, że zakłada ona pozy-
tywną wizję potencjału dobra tkwiącego w drugim człowieku.
Aby sam przejmował odpowiedzialność za swoje działanie,
powinien dostrzec, że to, co mówi przełożony, nawet jeśli nie
zawsze jest przyjemne – ma sens. Polecenia, zakazy, regula-
miny mają być jasne, zrozumiałe i logiczne. Nie są po to, by
tłumić spontaniczność, ograniczać człowieka, ale by go wła-
ściwie ukierunkować.

Prawda, rozum, rozumność – to najbardziej znana kwin-
tesencja stylu zarządzania na bazie autorytetu. Nie sposób
mówić o metodzie zarządzania w duchu personalizmu chrze-
ścijańskiego bez odwołania się do tych trzech wartości, choć
oczywiście nie sposób również wyczerpać w paru zdaniach
bogactwa jego treści. Obejmuje wszystkie najważniejsze płasz-
czyzny kierowania nie zaniedbując tego, co w nim ludzkie, ani
tego, co nadprzyrodzone.

Rozum angażuje człowieka do uczestniczenia w warto-
ściach poznanych i zaakceptowanych. Rozumność ze strony
przełożonego jest o tyle ważna w dziele zarządzania, że po-
zwala określić niezbędną przestrzeń wyrozumiałości, dialogu,
niezmąconej cierpliwości, jakiej potrzebuje trud kierownictwa,
formowania i prowadzenia człowieka. Wszystko to oczywiście
wymaga dziś naświetlenia przez współczesną antropologię
integralną, wolną od ideologicznych uproszczeń.

19 Tamże, s. 96.
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Warto może w tym miejscu przywołać słowa św. Jana
Bosko, które niegdyś skierował do swoich wychowanków, a
którzy to wychowankowie stanowili dla niego prawdziwą
syntezę jego zasadniczego wyboru apostolskiego: „Wierzcie
mi, że wszystko czym jestem, jest całkowicie dla was, dniem i
nocą, rano i wieczorem, w każdej chwili. Nie mam innego ce-
lu, jak tylko troskę o wasze dobro moralne, umysłowe i fi-
zyczne. Dla was się uczę, dla was pracuję, dla was żyję i także
dla was gotów jestem oddać życie”20.

Kierownictwo wymaga serca i umysłu. Ponadto osoba
kierująca winna posiadać wrażliwość ludzką, postawę ojcow-
ską a zarazem macierzyńską, umiejętność podejmowania tru-
du oceny tego, co dokonuje się w procesie rozwoju jednostki i
grupy. Do tego niezbędnym jest rozumność, która pozwoli na
działanie w duchu odpowiedzialności21.

We współczesnym społeczeństwie powinno się zwracać
szczególną uwagę na przekazywane treści dotyczące danego
człowieka i całego społeczeństwa, które w ciągu wieków oka-
zały się szczególnie ważne. Może nigdy tak bardzo jak dzisiaj
kierownictwo nie było nakazem życiowym i społecznym, któ-
ry wymaga zajęcia stanowiska i zdecydowanej woli formowa-
nia dojrzałych osobowości – własnej i innych. Być przełożo-
nym dzisiaj znaczy dokonać życiowego wyboru, godnego
uznania i pomocy ze strony tych, którzy sprawują władzę.
Praca nie będzie w pełni wykonana, jeśli się uzna, że wystar-
czy zaspokoić słuszne skądinąd potrzeby w zakresie obowiąz-
ków zawodowych. Jeśli na tym pozostaniemy z pominięciem
kultury, ukazania kryjących się głębiej wartości, jako zaczynu
do ideałów, wówczas zatrzymamy się w połowie drogi na-
szych oczekiwań. Przełożony jak ojciec kocha i wymaga, kiedy

20 Jan Paweł II, List Ojca Świętego w setną rocznicę śmierci św. Jana
Bosko, Pkt.14.

21 Tamże, pkt. 17.
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wskazuje wyższe ideały i kiedy towarzyszy na trudnej drodze
codziennej egzystencji i podejmowanych życiowych decyzji22.

Ku zakończeniu
Przedstawione wyżej elementy strukturalne autorytetu

stanowią jedynie autoteliczny przykład, a to nie oznacza, że
ich skład wyczerpuje całość elementów i wartości. Prezentacja
ich daje pewien obraz ukazany w oparciu o literaturę czy sferę
życzeniową. Nie oznacza to, że przywołane wartości nie mają
znaczenia w życiu człowieka. Wręcz przeciwnie. W świetle
teorii personalizmu można i należy wymienić kilka elementów
strukturalnych ludzkiej osobowości w kontekście autorytetu.
Do najważniejszych należy zaliczyć: godność osoby ludzkiej,
rozumność, wolność, odpowiedzialność, miłość i prawdę. Au-
tor starał się zwrócić uwagę jedynie na wybrane – trudno po-
wiedzieć nawet czy najważniejsze – prawdę i rozumność.
Przytoczone i omówione elementy, według autora opracowa-
nia, stanowią istotne elementy składowe osobowości autoryte-
tu. Tak też zostało przedstawione.

Streszczenie:
Autorytet jest terminem, który we współczesnym języku

nauk społecznych traci swoją rolę i znaczenie w opisywaniu
oraz wyjaśnianiu relacji zachodzących pomiędzy poszczegól-
nymi osobami, pomiędzy osobami a wspólnotami, do których
one przynależą, a także pomiędzy jednostkami i grupami spo-
łecznymi oraz zrzeszającymi je organizacjami a instancjami
rożnych instytucji państwowych, administracyjnych i sądow-
niczych. Dla człowieka żyjącego w XXI wieku, w świecie glo-
balizującym się w niespotykanym tempie, przestają mieć zna-
czenie fundamentalne wartości, których naturalnym przekazi-
cielem były osoby (np. rodzice, nauczyciele) i instytucje (np.

22 Por. W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1996; L. Cian, Sys-
tem zapobiegawczy św. Jana Bosko. Warszawa 2001.
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Kościół, organizacje społeczne i wychowawcze) obdarzane
przez tradycję autorytetem. Dzisiaj ich miejsce coraz częściej
zajmują eksperci opisujący i wyjaśniający zastany świat oraz
nakłaniający do kierowania się własnym, „zdrowym rozsąd-
kiem”. Czy tak jest dobrze, czy tam powinno być. Na odpo-
wiedź na to pytanie autor starał się rzucić kilka myśli, które w
jakimś stopniu pozwolą poznać prawdę.

Słowa kluczowe: autorytet, prawda, rozum, rozumność,
zarządzanie,

Summary:
Truth and reasoning are the essence of authority and its role

in the management process
Authority is a term which, in the modern language of

social sciences, loses its role and meaning in describing and
explaining relations between individual persons, between
persons and communities to which they belong, as well as
between social units and groups and their organizations and
instances of various institutions state, administrative and
judicial. For a man living in the 21st century, in a world that is
globalizing at an unprecedented pace, the fundamental values
whose natural communicator were people (e.g. parents,
teachers) and institutions (e.g. the Church, social and
educational organizations) endowed with tradition by
authority cease to be relevant. Today, their place is more and
more often taken up by experts describing and explaining the
existing world and urging to follow their own “common
sense”. Is it good or should it be there. To the answer to this
question, the author tried to throw a few thoughts that to
some extent will let you know the truth.

Kaywords: authority, truth, reason, rationality, mana-
gement,
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Ks. Przemysław Śniegowski

Autorytet w ujęciu Jeana Vaniera

Wstęp
Termin autorytet pochodzi od łacińskiego auctoritasi

oznacza ‘wpływ, znaczenie, powagę’. Można wyróżnić kilka
rodzajów autorytetu. Wśród nich: absolutny (Bóg) oraz
zmienny (ludzki). W tym drugim istnieją także autorytet ze-
wnętrzny, czyli związany z władzą, pełnioną funkcją i stano-
wiskiem, oraz wewnętrzny – osobowy, wynikający z racji mo-
ralnych, duchowych i cech osobowościowych. Według ojca
Józefa Marii Bocheńskiego każdy autorytet jest epistemiczny
albo deontyczny. Pierwszy dotyczy ludzi, którzy cechują się
większą wiedzą o danym przedmiocie, na przykład nauczycie-
li. Drugi natomiast odnosi się do tych, którzy mają władzę i
możliwość rozkazywania, na przykład szefowie firm1.

Niniejszy artykuł porusza zagadnienie autorytetu ze-
wnętrznego – deontycznego (związanego z pełnioną funkcją) –
w ujęciu Jeana Vaniera. Jest to kwestia aktualna i warta omó-
wienia, zwłaszcza w obecnej sytuacji kryzysu autorytetu. Ce-
lem tekstu nie jest poszukiwanie źródeł kryzysu autorytetu,
dlatego też podążając za tezami Mateusza Mazurka2wystarczy

1 Por. Z. Chlewiński, S. Majdański, Autorytet, [w:] Encyklopedia Ka-
tolicka,t. 1, Lublin 1985, s. 1161; M. Wolicki, Znaczenie autorytetu w
wychowaniu,[online] http://pedkat.pl/index.php/239-ks-wolicki-
marian-znaczenie-autorytetu-w-wychowaniu, [dostęp:20.01.2020];
W. M. Banach, Zagadnienie autorytetu. O. Józefa Marii Bocheńskiego
analiza problemu, „Filo-Sofija” 2013, nr 21, s. 153.

2 Por. M. Mazurek, Konieczność dziejowa kryzysu autorytetów i
(związanej z nim) kultury niedojrzałości, „Kultura Media Teologia”,
2016, nr 24, s. 46.

http://pedkat.pl/index.php/
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ograniczyć się do wyróżnienia trzech zjawisk leżących u pod-
stawowego kryzysu. Należą do nich:

– kultura indywidualizmu – w której każdy jest dla sie-
bie przewodnikiem; w jej wyniku więzi, a w konsekwencji i
wpływ autorytetów, ulegają osłabieniu,

– nieufność w stosunku do jakiegokolwiek hierarchicznego
przejawu relacji: autorytet jest zawsze w jakiejś hierarchii,

– antyautorytarne wychowanie: autorytet zawsze wiąże
się pewnym wymogiem posłuszeństwa wobec niego.

Wyżej wymienione zjawiska mogą wpływać nie tylko na
problem odbioru i przyjęcia właściwej wizji autorytetu, lecz
także na sprawowanie go przez osoby znajdujące się w tej roli.
Potrzebne jest zatem przyjrzenie się sugestiom Jeana Vaniera,
którymi dzielił się z wolontariuszami założonych przez niego
wspólnot. Są one wynikiem zarówno refleksji naukowej, jak i
osobistego doświadczenia, nabytego podczas kierowania nimi.

Jean Vanier był oficerem marynarki wojennej, filozofem,
społecznikiem, wykładowcą uniwersytetów w Toronto i w
Paryżu, a ponadto założycielem wspólnot Arka oraz Wiara i
Światło, które wspierają osoby niepełnosprawne umysłowo
wraz z ich rodzinami. Dzisiaj istnieją one na każdym konty-
nencie. W Polsce działają cztery wspólnoty Arki: w Śledziejo-
wicach k. Krakowa, w Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu,
oraz liczne wspólnoty Wiara i Światło, głównie przy parafiach.
Vaniera nazywano „Matką Teresą w spodniach” oraz „wiel-
kim świadkiem, przez niektórych nawet prorokiem”3. Urodził
się 10 września 1928 roku w Genewie. Był synem Georgesa
Vaniera, 19. Gubernatora Kanady. Został oficerem i służył w
marynarce. Po pewnym czasie porzucił dotychczasowe zajęcie
i rozpoczął studia filozoficzne, które ukończył, uzyskując tytuł
doktora za pracę na temat myśli Arystotelesa. W 1964 roku

3 W. Bonowicz, Wstęp, [w:] A. S. Constant, Jean Vanier. Biografia,
tłum. K. i P. Wierzchosławscy, Kraków 2015, s. 8.
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poszedł za głosem serca i całkowicie zmienił swoje życie.
Wszystko zaczęło się od zamieszkania pod jednym dachem –
w domu pozbawionym wody i prądu – z dwoma mężczy-
znami z upośledzeniem umysłowym, których zabrał z przy-
tułku.. Nazwał go l’Arche (z fr. Arka). Vanier nie miał żadne-
go konkretnego planu swojej działalności. Był jednak pewien,
że musi pomóc tym niechcianym przez społeczeństwo, za-
mkniętym w ponurych, zimnych pomieszczeniach szpitali
psychiatrycznych osobom. Chciał, aby doświadczyli rodzinnej
atmosfery i poczuli, że są akceptowani i kochani tacy, jakimi
są. Dzieło Vaniera, zainicjowane wydarzeniem z 1964 roku,
jest rozwijane do dzisiaj przez wielu ludzi, którzy pragną dzie-
lić się z innymi swoim człowieczeństwem4.

1. Autorytet w rodzinie – pierwsze doświadczenie
Pierwszym modelem autorytetu są ojciec i matka. Obie

role – zarówno ojca, jak i matki – są niezbędne do zapewnienia
prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka. W literaturze
pedagogicznej przedstawiane są różne poglądy dotyczące au-
torytetu rodzicielskiego. Z jednej strony uważa się, że wynika
on z samej relacji rodzic–dziecko, a zatem powstaje w sposób
naturalny. Z drugiej strony twierdzi się, że ojciec i matka stają
się autorytetem wtedy, gdy zaczynają wierzyć w „posiadanie
mocy kształtowania osobowości wychowanka”5. Wychowanie
bez autorytetu rodzicielskiego jest wręcz niemożliwe. Wów-
czas dziecko pozostaje samo ze swoimi „ograniczeniami”, któ-
re powinny być pokonywane przez odpowiedzialnych za swo-
jego potomka rodziców. Autorytet jest zatem związany z roz-
wojem. Vanier zastanawiał się, czy współcześnie człowiek nie

4 A. S. Consant, Jean Vanier…, dz. cyt., s. 13; E. Domagała-Zyśk,
Inspiracje Jeana Vaniera dla budowania rodziny jako wspólnoty, „Roczniki
Teologiczne” 2015, t. LXII, s. 20n.

5 E. Olszewska, Autorytet rodzicielski z perspektywy osób skazanych,
„Pedagogika rodziny. Family Pedagogy”, 2012, nr 4, s. 278.
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odchodzi od tak rozumianego autorytetu. Jedną z błędnych
wizji jest bowiem pojmowanie go jako stróża prawa, który
nakłada kary i ogranicza wolność6.

Matka troszczy się o swoje dziecko, otacza je opieką, no-
si i pociesza. Jest blisko, otwarta na jego potrzeby. To w łonie
matki dziecko zaczyna wzrastać i jest karmione przez jej ciało.
Autorytet rodzicielski powinien tak wspierać dziecko w jego
postępach, aby mogło w odpowiednim momencie zdecydo-
wać się na opuszczenie domu rodzinnego i rozpoczęcie doro-
słego życia. Rola ojca jest nie mniej istotna. Wspiera on syna
czy córkę w stawianiu kroków do przodu i niejako „zezwala”
na otwarcie drzwi ku nowym drogom. To ojciec mówi: „idź,
możesz to zrobić, zaryzykuj!”. Ma prawo w taki sposób po-
twierdzać wybory dziecka, ponieważ sam osiągnął pewną
dojrzałość w swoim człowieczeństwie. Wspiera dziecko w jego
postępie ku dojrzałości, autonomii, jedności wewnętrznej i
wolności tak, że nie czuje się ono więźniem domu, zalęknione
bądź zamknięte w sobie. Autorytet ojca umacniającego dziec-
ko w rozwijaniu wiary w siebie jest istotna, gdyż wpływa na
późniejsze lata życia. Vanier nie bez powodu dzieli się takim
doświadczeniem ojca: „Kiedy w roku 1942 w środku toczącej
się wojny, gdy miałem trzynaście lat, zapragnąłem wstąpić do
marynarki wojennej, musiałem oczywiście wcześniej o tym
porozmawiać z moim ojcem. Była to sprawa szczególnie deli-
katna, ponieważ w tym okresie niemieckie łodzie podwodne
zatapiały co trzeci statek aliancki. Mieszkaliśmy w Kanadzie, a
szkoła oficerów marynarki znajdowała się w Anglii. Zatem,
aby tam dotrzeć, trzeba było przepłynąć Atlantyk. Ojciec za-
pytał mnie, dlaczego chcę wstąpić do marynarki wojennej. Nie
pamiętam już, co mu odpowiedziałem, ale pamiętam dokład-

6 Por. J. Vanier, La comunità. Luogo del perdono e della festa, Milano
2018, s. 234; A. Skreczko, Autorytet rodzicielski, [online]
https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/autorytet.html, [dostęp:
20.01.2020]; E. Olszewska, dz. cyt.,s. 278.
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nie, co on mi wtedy powiedział: «Ufam ci. Jeśli chcesz, powi-
nieneś to zrobić». Wiele lat później uświadomiłem sobie, że
jego słowa dały mi życie”7.

Rodzic w procesie wychowania powinien zatem
uwzględniać element samowychowania, które umożliwia
dziecku uzyskanie w dorosłym życiu większej pewności siebie
w różnych sytuacjach wymagających podjęcia decyzji. W ten
sposób ojciec pomógł Jeanowi budować wiarę w swoją intuicję.
Należy pamiętać, że autorytet ojca w dużej mierze zależy od
jego jedności z małżonką. Dziecko obserwuje i ocenia nie tylko
postawy moralne rodziców, lecz także relację ojca z matką8.

Początkowo rodzic jest troskliwym opiekunem, co wy-
daje się zrozumiałe. Kiedy dziecko dojrzewa i staje się doro-
słym, powinien jednak przygotować się do przyjęcia postawy
przyjaciela, która nie wyklucza jednocześnie troski wynikają-
cej z miłości rodzicielskiej. Stanie się przyjacielem dziecka
oznacza wejście z nim w dialog i poruszenie tematu podej-
mowania ważnych decyzji. Rodzic powinien stopniowo od-
rzucać od siebie postawę zaborczą. Ta sama zasada dotyczy
autorytetu założyciela danej wspólnoty. W pewnym momen-
cie powinien on przekazać swoje miejsce komuś innemu, a
sam stać się doradcą9.

Doświadczenie autorytetu rodzicielskiego wpływa na
obraz przewodnika wspólnoty społecznej, jaki dziecko uzyska
w dorosłym życiu. Omawiając zagadnienie autorytetu ojca i
matki, trzeba za Jeanem Vanierem stwierdzić, że to, jak rodzic

7 J. Vanier, Każda osoba jest historią świętą,tłum. K. i P. Wierzcho-
sławscy, Poznań 1999, s. 109.

8 Por. J. Vanier, La comunità…, dz. cyt., s. 234; A. Piskorowska, Od-
mienność autorytetu rodzicielskiego matki i ojca, [online]
http://pedkat.pl/images/czasopisma/pk14/08.pdf, [dostęp:
21.01.2020]; M. Dłucik, L. Lubińska, Dialog i autorytet w rodzinie, „Na-
uczyciel i Szkoła”, 1995, nr 3–4, s. 60, za: E. Olszewska, dz. cyt., s. 249.

9 Por. J. Vanier, La comunità…,dz. cyt.,s. 135.

http://pedkat.pl/images/czasopisma/pk14/08.pdf
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spełnia swoją rolę, zależy również od doświadczenia wynie-
sionego z domu rodzinnego. Nie chodzi wyłącznie o to, jaki
obraz ojca i matki zachował w pamięci dorosły człowiek, ale
także o to, czy sam przyjął autorytet rodzica i uczył się na
podstawie jego doświadczenia. W roli ojca odnajduje się zatem
ten, kto sam umiał być synem. Właściwie wydawać polecenia
może ten, kto jest zdolny do słuchania i posłuszeństwa. Ta
zasada nie dotyczy oczywiście tylko wspólnoty rodziny i au-
torytetu rodzicielskiego, ale także innych kontekstów społecz-
no-kulturowych i autorytetu związanego z władzą w ogóle10.

2. Znamiona właściwej wizji autorytetu
Co to znaczy być autorytetem, liderem, pierwszym od-

powiedzialnym za konkretną wspólnotę? To przede wszyst-
kim bycie odpowiedzialnym za rozwój tych, którymi się kieru-
je. Nie oznacza ona czuwania nad tym, czy ktoś nie przekracza
prawa. Nie to powinno być priorytetem autorytetu. Istnieje
również błędna wizja, w której autorytet jest wyłącznie nadzo-
rującym. Wówczas wywołuje on tylko lęk. Co przyczynia się
do wytworzenia takiego obrazu autorytetu? Jedną z nich może
być zachowana pamięć o doświadczeniu rodzica, który ce-
chował się autorytarną postawą. Może nią być również – jak
zauważa Vanier – oddzielanie miłości od autorytetu i czynie-
nie jej legalistyczną, co wydaje się znakiem naszych czasów.
Być liderem to mieć wpływ, ten z kolei zakłada relację. Praw-
dziwa relacja osób nie polega tylko na kontrolowaniu i kara-
niu. Osoby, dla których jest się liderem, przewodnikiem, wy-
konującym władzę, nie są własnością, którą można zarządzać
według własnego uznania. Oddzielenie miłości od autorytetu
dotyka również roli ojca. Jean Vanier podaje przykład matki,
która w razie nieposłuszeństwa dziecka, wzywa ojca, by ten
dopełnił swojej roli poprzez wyznaczenie mu granic. Matka

10 Por. tamże.
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mówi wtedy: „powiedz mu coś”. Według Vaniera najważniej-
szy element roli ojca, czyli „zachęcanie dziecka do dojrzewa-
nia na poziomie własnego sumienia”11, zostaje wówczas prze-
sunięty na drugi plan. Być prawdziwym autorytetem to umieć
słuchać, podejmować dialog i wspólną refleksję. Autorytet –
zdaniem Vaniera – powinien mieć świadomość prawdy, że
miłość i współczucie są najważniejszym prawem12.

Każdy akt władzy, każda rola związana z liderstwem
powinny być związane z gestami autorytetu i miłości. Jean
Vanier dzieli się tym przemyśleniem na podstawie własnego
doświadczenia osoby odpowiedzialnej za wspólnotę: „Gdy
mówię do Pauline, żeby nie biła innych, nie mogę ograniczyć
się do wyrecytowania prawa: «Tak się nie robi i już!». Muszę
wejść z nią w prawdziwy dialog: «Dlaczego tak się zachowa-
łaś? Zdajesz sobie sprawę z tego, co czuje uderzona osoba?
Tak nie można, przemoc nie jest rozwiązaniem. Mówię ci o
tym, abyś mogła przeżywać lepiej relacje z innymi». Autorytet
istnieje po to, aby ludzie mogli żyć lepiej”13. Dialog jest ko-
nieczny do właściwego spełniania się w roli autorytetu. Vanier
dzieli się też inną historią. W pewnej firmie, w trakcie zebrań,
dyrektor cały czas przemawiał na dany temat. Nie przynosiło
to jednak upragnionych efektów. Gdy zastępował go wicedy-
rektor – prosił pracowników, by sami się wypowiedzieli. Każ-
dy z nich mógł także zadać pytania. Pierwszy przykład jest
sposobem na sprawowanie władzy, drugi natomiast ukazuje
rolę autorytetu. Dialog nie wyklucza także – gdy jest to po-
trzebne – przypomnienia podstawowych zasad albo skarcenia
nieadekwatnych zachowań14.

11 J. Vanier, Znaki. Siedem opowieści o nadziei, tłum. A. Zielińska,
Kraków 2013, s. 94.

12 Por. J. Vanier, La comunità…, dz. cyt., s. 235.
13 Tamże, s. 95.
14 Por. tamże, s. 96–97.
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Jedną z przyczyn braku dialogu może być mniemanie,
że fakt posiadania władzy wystarczy, by osiągnąć zamierzony
cel. Vanier określa to mianem kompulsywności władzy:
„Władza, która nie jest przeżywana jako autorytet wspólnoty,
staje się celem samym w sobie i jest bardzo niebezpieczna”15.
Dialog zakłada zdolność słuchania, a ta z kolei – pokory. Czy
zdolność słuchania, a w konsekwencji pokora i bycie gotowym
na upokorzenia, można pogodzić z wizją władzy? Dialog nie-
sie za sobą gotowość na przyjęcie własnych błędów. W dialo-
gu ktoś może przekazać nam prawdę o nas samych, uświa-
domić, gdzie błądzimy. To właśnie gotowość do upokorzeń,
jaką powinien odznaczać się autorytet w związku z pełnioną
funkcją – zdolność do samokrytyki. W przeciwnym razie ma-
my do czynienia z chorobą czucia się niezastąpionym, a ta z
kolei wynika z patologii władzy, choroby narcyza16.

Prawdziwy autorytet jest sprawiedliwy w stosunku do
każdego, w szczególności do bezbronnych. W rodzinie i we
wspólnocie poza sprawiedliwością i prawdą autorytet powi-
nien również cechować się delikatnością, zdolnością słuchania,
przebaczenia w relacjach międzyludzkich oraz wzbudzać za-
ufanie. To wszystko nie wyklucza stanowczości, która również
jest niezbędna i może być wyrażana zarówno w odpowiedni,
jak i nieodpowiedni sposób. Vanier dzieli się w tym kontekście
osobistym przemyśleniem: „Kiedy chcę odnieść się do czyje-
goś zachowania w momencie nie odpowiednim, zbyt szybko,
to raczej zniechęcam drugiego niż mu pomagam. Moje działa-
nie wynika wtedy bardziej z mojego strapienia, złości niż z
chęci pomocy drugiemu we wzroście”17. Nieodpowiedni spo-

15 Tamże, s. 98.
16 Por. tamże, s. 99, Franciszek, Rachunek sumienia. Przemówienie do

członków Kurii Rzymskiej, [online]
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowieni
a/kuria_22122014.html, [dostęp” 21.01.2020].

17 J. Vanier, Uomo e donna Dio li creò, Bologna 2010, s. 56.
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sób bycia stanowczym może wynikać z różnych przyczyn.
Vanier wymienia wśród nich: nadmierny aktywizm, zmęcze-
nie, oddalenie od ducha modlitwy, zbytnie pochłonięcie w
codziennych troskach bez odpowiedniego dystansu18.

Zauważa też, że autorytet jest często mylony z legali-
styczną funkcją kierującego wspólnotą- podejmowaniem de-
cyzji, działaniem i wyznaczaniem zajęć i obowiązków. Tym-
czasem autorytet jest przede wszystkim punktem odniesienia
zapewniającym wsparcie: „Autorytet spełnia funkcję prze-
wodnika, który pomaga innym ludziom znaleźć właściwą
drogę życiową, stanowiąc dla nich źródło pomocy, oparcia i
nadziei, wskazując określone postawy i sposoby myślenia jako
cenne i możliwe do zrealizowania”19. Przewodnik kieruje, ale
tak, aby każdy mógł podążać swoją właściwą drogą życiową20.

Jean Vanier – przedstawiając obraz autorytetu – odwołu-
je się do cech Dobrego Pasterza z Ewangelii według św. Jana (J
10,1-15). Jezus mówi o sobie jako o Dobrym Pasterzu. Właśnie
nimi powinien odznaczać się ten, kto kieruje wspólnotą. Pa-
sterz jest odpowiedzialny za owczarnię, wyznacza jej drogę,
powinien zatem znać każdego po imieniu. W biblijnej wizji
imię oznaczało dar i powołanie albo misję danej osoby. Pasterz
powinien zatem dbać o osobistą relację z każdym podopiecz-
nym, znać jego talenty, a także lęki i ograniczenia, aby wspie-
rać go w nieustannym rozwoju21.

Przywódca powinien organizować wspólnotę tak, aby
każdy z członków odnalazł w niej własne swoje miejsce, a tak-
że dbać o pokój. Członkowie wspólnoty muszą czuć, czy lider
jest opanowany, przekonany do swoich decyzji, czy w nich
wierzy, pragnie ich rozwoju, czy też narzuca prawo i własne

18 Por. La comunità…,dz. cyt., s. 235–236.
19 B. Tuziak, Autorytet jako zjawisko społeczne. Wymiar lokalny,

„Studia Socjologiczne” 2010, nr 197, s. 73.
20 Por. J. Vanier, La comunità…,dz. cyt., s. 236.
21 Por. tamże.
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wizje. Kierować wspólnotą oznacza osądzać sytuacje i podej-
mować mądre decyzje. Osądu dokonuje się zawsze według
kryteriów, które wyznaczają cele konkretnej wspólnoty. Va-
nier podkreśla wyraźnie, że przewodnik powinien mieć przed
oczami podstawowy cel swojej wspólnoty, a najlepiej żyć nim
i misją wspólnoty. Opat klasztoru musi być człowiekiem mo-
dlitwy. Liderzy wspólnot Arki muszą kochać towarzystwo
osób z niepełnosprawnością umysłową i odnajdywać nim
źródło życia. Przywódca jest więc zawsze wzorem i uczy bar-
dziej swoim życiem niż słowem22.

Cel wspólnoty jednoczy tych, którzy przynależą do danej
wspólnoty. Każdy jednak dąży do niego na własny sposób. Każ-
dy jest inny, ma inne talenty i ograniczenia. Lider powinien mieć
to zatem na uwadze. Pierwszą wspólnotą, której doświadcza
człowiek, jest rodzina. Opiera się ona na różnorodności poszcze-
gólnych członków23. Różnice te dotyczą choćby aspektów fizycz-
nych. Wzajemnie się jednak rozpoznają. Obydwoje żyją dla dzie-
ci i z nimi. Lider nie powinien próbować tworzyć we wspólnocie
jednolitości, co jest pokusą niejednej z nich, zwłaszcza młodej.
Jednolitość miałaby – jak zauważa Vanier – błędnie odpowiadać
na potrzebę bezpieczeństwa. Ta jest tymczasem cechą sekt.
Przywódca takich pseudo wspólnot ma wszystkie prawa i jest
postrzegany niemal jako prorok. Jest jedynym punktem odnie-
sienia i wymaga bezwarunkowego posłuszeństwa. Cechą praw-
dziwej wspólnoty jest natomiast „wolność i wzrost każdego

22 Por. tamże, s. 237.
23 „Wspólnota potrzebuje konkretnych talentów specyficznych dla

każdego mężczyzny i kobiety, potrzebuje talentów dziecka, jak i osoby
w podeszłym wieku. Potrzebuje także talentów osób z niepełnospraw-
nością umysłową. W ten sam sposób wspólnota światowa potrzebuje
każdego mężczyzny, każdej kobiety, każdego dziecka i przedstawiciela
każdej narodowości” (J. Vanier, Uomo…, dz. cyt., s. 78).
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członka”24. To z kolei wymaga zaangażowania się w relacje i
szacunku do różnorodności25.

Jean Vanier dzieli się również swoimi doświadczeniami
związanymi z przytłoczeniem problemami dotykającymi
członków jego wspólnot. Wymienia wśród nich: kryzys które-
goś z podopiecznych, trudności w odnalezieniu się we wspól-
nocie, niezgodności (np. wtedy, gdy któraś z grup asystentów
stawiała się w opozycji do głoszonych przez niego potrzeb)
czy wewnętrzne podziały (w szczególności między tymi, któ-
rzy – czując się specjalistami – oczekiwali więcej kompetencji
w dziedzinie pedagogiki specjalnej a tymi, którzy potrzebowa-
li rozwoju duchowego. Vanier podkreśla, że nie można wów-
czas traktować tych problemów zbyt poważnie i w konse-
kwencji dramatyzować. Należy poznać i oswoić te trudności,
nie uciekać i nie udawać, że nie istnieją. Lider powinien w
takiej sytuacji pamiętać, że nie on sam jest tylko powinien wy-
jaśniać i rozstrzygać spory, gdyż nie jest jedynym członkiem
wspólnoty. Dopełnieniem tej zasady Vanier czyni element
wiary w to, że istnieje Bóg, który zawsze przychodzi w po-
trzebie. Lider powinien zatem uświadomić sobie, co się wokół
niego dzieje, co należy zrobić, a następnie konsekwentnie
działać, robiąc mały krok do przodu. W obliczu kłopotów li-
der powinien zachować serce dziecka. Vanier ma tu na myśli
zaufanie przede wszystkim Bogu, który pomoże w rozwiąza-
niu problemu. Sekretem autorytetu jest –jego zdaniem – pozo-
stanie zawsze młodym, otwartym i potrafiącym się zachwy-
cać. We wspólnocie nie będzie panowało szczęście, gdy lider
będzie zmartwiony, niespokojny, zbyt poważny i zamknięty w
sobie. Według Vaniera bycie przywódcą cieszącym się autory-
tetem jest krzyżem, ale niesionym w radości26.

24 Tamże,s. 75.
25 Por. tamże.
26 J. Vanier, La comunità…, dz. cyt.,s. 239.
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Dzieląc się swoimi doświadczeniami związanymi z rolą
przewodnika, a – co więcej – autorytetem, założyciela i wie-
rzącego, podkreśla potrzebę otwarcia się na Ducha Świętego.
Na miejscu przywódcy należy uznać własne ograniczenia i
jednocześnie Mu zaufać. Vanier odwołuje się do przykładów z
Pisma Świętego, aby ukazać potrzebę zaufania pomimo ogra-
niczeń: Mojżesz zabił Egipcjanina, Piotr zaparł się Jezusa, Pa-
weł uczestniczył w ukamienowaniu pierwszego męczennika
Szczepana. Wszyscy mieli słabości i z ludzkiego punktu wi-
dzenia nie byli godni zaufania27.

Osoba odgrywająca rolę autorytetu we wspólnocie niesie
ze sobą pewną część samotności, nawet kiedy jest wspierana
przez współpracowników i doradców. To ona staje zawsze
przed ostateczną decyzją. Owa samotność – zdaniem Vaniera
– to krzyż odpowiedzialnego, ale jednocześnie pewność obec-
ności i pomocy Boga. Dlatego chwile spędzone sam na sam ze
sobą są niezbędne, aby podjąć refleksję nad istotnymi spra-
wami, z dystansem i pomocą boską. W momentach samotno-
ści i wewnętrznego pokoju rodzą się inspiracje oraz podpo-
wiedzi. Vanier zachęca, aby im zaufać, a następnie dzielić się
nimi z innymi, aby znalazły potwierdzenie. W sytuacjach
trudnych potrzeba czasu na refleksję. Właśnie wtedy przy-
wódca musi zgromadzić jak najwięcej informacji, aby znaleźć
właściwe rozwiązanie konfliktu. W ostateczności jednak po-
winien zaufać intuicji. To jedyny sposób na pozostanie wol-
nym. Wolność pozwala podążać dalej wybraną drogą i po-
dejmować decyzje bez lęku przed niepowodzeniem28.

27 Por. tamże; E. Domagała-Zyśk, Wymiary budowania wspólnoty w
pedagogice Jeana Vaniera, [w:] Nieoceniona wartość osoby, red. A. Jasnos,
M. Loyola Opiela, Lublin 2018, s. 110.

28 Por. J. Vanier, La comunità…, dz. cyt., s. 240.
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3. Służebny charakter autorytetu
Istnieją wizje autorytetu, w których jego sprawowanie

przypomina rolę wojskowego dowódcę, kierownika przedsię-
biorstwa bądź odpowiedzialnego za wspólnotę: „Generał ma
na celu zwycięstwo, kierownik przedsiębiorstwa – zysk, a od-
powiedzialny za wspólnotę – rozwój poszczególnych osób w
miłości i prawdzie”29. Dla przywódcy najistotniejsze jest bycie
sługą. Zdaniem Vaniera ten, kto dąży do przywództwa tylko z
racji swoich talentów albo dlatego, że uważa swoją wizję pro-
wadzenia za najwłaściwszą, bądź też dąży do przywilejów,
zaszczytów i znajdowania się w centrum uwagi, będzie pełnił
tę rolę niewłaściwie. Dlaczego? Vanier odpowiada krótko: nie
ma w świadomości elementu służby30.

Jak zatem prawidłowo wybierać liderów i pierwszych
odpowiedzialnych za wspólnoty? Wybór ten nie powinien być
dyktowany wyłącznie faktem posiadania przez daną osobę
zdolności przywódczych bądź skłonności wynikających z
temperamentu. Racją pierwszorzędną powinno być to, czy
dana osoba stawia interesy wspólnoty ponad własne: „Lepszy
jest ktoś nawet nieśmiały albo nie posiadający wszystkich zalet
przywódcy, ale gotowy służyć innym i wspólnocie, niż ktoś
utalentowany, lecz zajęty jedynie sobą”31. Lider – a tak na-
prawdę każdy – powinien służyć przede wszystkim sprawie
komunii, która jest czymś znacznie głębszym niż czysta
współpraca32.

Co oznacza według Vaniera bycie przywódcą-sługą?
Mianowicie – interesować się bardziej osobą niż instytucją, w
której się tę funkcję pełni. Oczywiste jest, że element instytu-

29 J. Vanier, Wspólnota miejscem radości i przebaczenia, tłum. K. i P.
Wierzchosławscy, Poznań 2011, s. 175.

30 Tamże, s. 175–176.
31 Tamże, s. 176.
32 Por. tamże; K. Spink, Cud, przesłanie i historia. Jean Vanier i Arka,

tłum. D. Waszkiewicz, Kraków 2008, s. 215.
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cjonalny jest równie ważny: prace muszą posuwać się do
przodu, należy prowadzić księgowość, kontrolować, czy
wszystko się zgadza. Niemniej jednak nie powinno być tak, że
lider jest bardziej zatroskany o element instytucjonalny czy
administracyjny niż o rozwój członków. „Zły przywódca
troszczy się wyłącznie o reguły i prawo. Nie stara się dowie-
dzieć, w jakim punkcie rozwoju znajdują się osoby. Łatwo jest
ukryć swój brak zdolności zrozumienia i słuchania za nakła-
daniem prawa. Narzuca się prawo wtedy, gdy ma się lęk
przed ludźmi”33. Vanier podaje przykład zaczerpnięty z wła-
snej wspólnoty, Arki. Tam wymiar instytucjonalny jest skie-
rowany do osób z niepełnosprawnością i nastawiony na: speł-
nianie ich potrzeb, specjalistyczną pomoc oraz edukację. Mimo
to Vanier ostrzegał asystentów przed większą troską o aspekty
organizacyjne niż o członków wspólnoty34.

Autorytetowi słudze Vanier przeciwstawia obraz lidera,
który w wyniku niepewności tworzy mury między sobą a in-
nymi, dając im do zrozumienia, że jest zajęty niedostępny,
oraz wzbudza poczucie, że jako najważniejszy nie może
utrzymywać relacji z każdym. Ten typ przywódcy – zdaniem
Vaniera –wywołuje u innych lęk. Prawdziwy przywódca jest
otwarty. Daje ludziom okazje do spotkania się z nim i do roz-
mowy jak z bratem. Ważne, aby autorytet dał się poznać taki,
jakim jest i dzielił się swoimi słabościami. Jeśli ukryje przed
innymi swoje ograniczenia, istnieje niebezpieczeństwo, że ci
uznają go za wzór niemożliwy do naśladowania. Gdy z kolei
sami odkryją jego ograniczenia, z pewnością się na nim za-
wiodą. Ważne, aby lidera postrzegano jako kogoś, kto ufa so-
bie oraz innym i pracuje, aby wzrastać. Autorytet powinien
być sługą. W tym celu powinien żyć w komunii z innymi nie
jako przywódca, lecz jako osoba. Przywódca nie sprawuje

33 J. Vanier, La comunità…, dz. cyt. ,s. 255.
34 Por. tamże,s. 244.
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swojego urzędu z góry. Vanier podaje przykład wizji wspól-
noty jako kręgu i przeciwstawia go modelowi wspólnoty jako
piramidy. Przywódca wspólnoty jest bowiem za nią odpowie-
dzialny z innymi i pośród innych. „Doświadczenie wielu asy-
stentów w Arce pokazuje, że odpowiedzialność za wspólnotę,
jako służba, jest ważną drogą do osiągnięcia dojrzałości. Nig-
dy nie jest jednak drogą łatwą. Znalezienie właściwej drogi
między ucieczką przed sytuacjami trudnymi i konfliktowymi
oraz potrzebą narzucania się i dominowania zakłada pewien
dystans, wewnętrzne skupienie, siłę, wewnętrzny pokój, zdol-
ność słuchania i dialogu, umiejętność współpracy z innymi dla
dobra wspólnego, które nas wszystkich przekracza. Umiejęt-
ności te nie są zastrzeżone dla kilku osób. Są one niezbędne
dla każdej formy władzy i każdego autorytetu, poczynając od
władzy rodzicielskiej. Aby je posiąść, potrzeba czasu, pomocy
przyjaciół i osób towarzyszących, z którymi można porozma-
wiać w zaufaniu”35. Stawanie się autorytetem w związku z
pełnioną funkcją jest szkołą dojrzewania36.

4. Niebezpieczeństwo pychy
Vanier nie ukrywa, że człowiek zajmujący miejsce przy-

wódcy jest narażony na silną pokusę rządzenia dla samego
zaszczytu, podziwu czy też, dlatego, aby samemu sobie coś
dowieść. Wynika to z pragnienia bycia wielkim. Człowiek,
który wyraźnie przekracza granice w realizacji pragnienia
bycia wielkim, uznaje się za eksperta we wszystkich dziedzi-
nach, ciągle rozkazuje a nawet wszystkiego podejmuje się
osobiście37.

Człowiek błędnie rozumiejący władzę chce realizować
własne pomysły – dotyczące nie jego samego, lecz zbiorowości

35 J. Vanier, Każda osoba…, dz. cyt., s. 133.
36 Por. J. Vanier, La comunità…, dz. cyt., s. 256–257; J. Vanier, Le

grandi domande della vita, Brescia 2018, s. 191.
37 Por. J. Vanier, Wspólnota miejscem…, dz. cyt., s. 177–178.
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– bez zasięgania rady u innych,. Ludzie tworzący wspólnotę
stają się jego „własnością”. Vanier zauważa, że podobne błędy
mogą przeniknąć również do władzy religijnej. Chrześcijani-
nowi grozi pokusa popadnięcia w tyranię ukrytą pod płasz-
czykiem cnoty i słusznego celu. Istotą jest odnalezienie złotego
środka między autorytaryzmem a pobłażaniem, a to nie jest
łatwe. „Każdemu zwierzchnikowi grozi tak wielkie niebezpie-
czeństwo pychy i chęci panowania, że potrzeba mu bariery,
potrzebne mu są słupy graniczne, które wyznaczałyby teryto-
rium jego władzy, oraz systemy kontroli, które pomagałyby
mu być obiektywnym i naprawdę służyć wspólnocie”38. Mniej
podatny na niebezpieczeństwo pychy jest ten, kto doświadczył
bycia sługą, zanim stał się przewodnikiem39.

Vanier pisał o występującej między ludźmi rywalizacji i
zazdrości o władzę. Podobne spory pojawiały się nawet we
wspólnocie apostołów (por. Mk 10, 41). Jezus odpowiedział na
nie gestem umycia nóg. Służba jest zatem najlepszą drogą
wyjścia z destruktywnej rywalizacji o władzę bądź o zaszczyt-
ne miejsca. Spory mogą wynikać z błędnego utożsamiania
funkcji, daru i osoby, kiedy to wydaje się, że bez danej funkcji
człowiek przestaje istnieć40.

Podsumowanie
Założyciel wspólnot Arki oraz Wiara i Światło głosił

przesłanie, które pozostaje żywe w założonych przez niego
wspólnotach, do których ciągle dołączają się ludzie chcący
wspierać osoby z niepełnosprawnością umysłową i ubogacać
dzięki temu własne człowieczeństwo.

Autorytet związany z pełnioną funkcją jest nie tylko
szkołą towarzyszenia innym, lecz także szkołą ludzkiego
wzrastania we własnym człowieczeństwie, które dokonuje się

38 Tamże, s. 178.
39 Por. tamże, s. 178.
40 Por. tamże, s. 180.
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w spotkaniu z drugim. Osoba będąca liderem powinna pamię-
tać o pewnych zasadach41, które mogą posłużyć jako synteza
najistotniejszych zagadnień przedstawionych w niniejszym
artykule. Są to:

– zasada realizmu –należy umieć przyjąć to, co znajduje
się wokół człowieka i skupiać się na tym, co pozytywne. Nie
powinno się trzymać kurczowo przyjętych wcześniej idei i
działać bez refleksji, z przekonaniem: „tak zawsze było”.
Ważne jest uświadomienie sobie własnego systemu obronnego
sprzyjającego negowaniu rzeczywistości.

– zasada wzrostu –należy umieć czekać i stać się przyja-
cielem czasu, gdyż człowiek nie może wykonać wszystkiego
w jednym momencie. Każdy podlega rozwojowi, także ten, w
stosunku, do którego żywi się uczucie gniewu.

– zasada celowości – celem ludzkiego rozwoju ducho-
wego jest komunia. Należy wspólnie odkrywać własne czło-
wieczeństwo, dbać o to, aby na świecie było więcej komunii i
współczucia, a także stosować właściwe środki i dokonywać
właściwych wyborów. Przede wszystkim jednak należy być
pewnym swego celu.

W roku 2020 zakończył się wewnętrzny proces na proś-
bę wspólnoty Arka, mający na celu zbadanie oskarżeń kiero-
wanych pod adresem dominikanina, Thomasa Philippe, który
był kierownikiem duchowym Jeana Vaniera42. Chciano też
dowiedzieć się, czy Jean Vanier wiedział o łamaniu ślubu czy-
stości przez swojego kierownika duchowego a jeżeli tak, to co
zrobił, aby temu zapobiec. Wyniki procesu okazały się ciężką i
bolesną prawda, że założyciel popełniał te same błędy, w kon-
tekście kierownictwa duchowego kobiet. Jeżeli jakiś autorytet
upadnie, społeczeństwo nie przechodzi obok tego obojętnie

41 Zob. J. Vanier, Każda osoba…, dz. cyt., s. 180.
42 Zob. https://www.larche.org.pl/wp-

content/uploads/LA_docs/Int/2020_02_22_Inquiry-Summary_Report-
Final_EN.pdf [dostęp: 24.02.2020].

www.larche.org.pl/wp-


45

ale czuje się oszukane. Dowodzi to jeszcze bardziej, jak bardzo
świat potrzebuje prawdziwych autorytetów. Z pewnością
można odwoływać się do dzieła wspólnot Arka oraz Wiara i
Światło, w których na co dzień ludzie bezinteresownie próbują
poświęcać swój czas i siły drugiemu człowiekowi i tym sa-
mym czynić społeczeństwo bardziej ludzkie. Te wspólnoty
także są szkołą dla młodych ludzi, jak być prawdziwym lide-
rem- sługą. Choć założyciel popełnił błędy, które jednoznacz-
nie musza być potępione, to dzieło kontynuowane przez wielu
ludzi jest jednym z wielu godnych uznania wkładów w czy-
nienie świata bardziej lepszym.

Streszczenie:
Autorytet powinien czuć się odpowiedzialny nie tylko

za przestrzeganie prawa – jakby miał tylko funkcję legali-
styczną –lecz przede wszystkim za każdego z członków – ich
doskonalenie się, odkrywanie i rozwijanie talentów. Zadaniem
autorytetu jest dążenie do wytworzenia jedności. Każdy bo-
wiem ma inne cechy, talenty i ograniczenia. Jedność buduje się
na wzajemnym zaufaniu, to z kolei – na wysłuchiwaniu się i
zrozumieniu.

Autor przedstawia koncepcję autorytetu w ujęciu Jeana
Vaniera, który dzieli się swoimi przemyśleniami nie tylko na
podstawie refleksji naukowej, lecz przede wszystkim na pod-
stawie doświadczenia zdobytego dzięki działalności w stwo-
rzonych przez siebie wspólnotach (Arka, Wiara i Światło).

Słowa kluczowe: Jean Vanier, autorytet, lider, służba,
wspólnota, wzrastanie.

Summary:
Jean Vanier’s Point of View on Authority
An authority should feel responsible not only for obey-

ing the law, as if he performed purely legalistic function. First
of all, he should feel responsible for all the members of the
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community, their growth, their discovery and realizing their
talents. An authority should strive for unity, but not for uni-
formity – everyone is different, everyone has their own talents
and limitations. Unity is built on mutual trust, and this in turn
is built on listening to each other and on mutual understand-
ing. The author presents the concept of authority as seen by
Jean Vanier who shares his thoughts. on the issue. They result
not only from the scientific reflection but primarily from the
experience that he acquired within the communities he had
founded (L'Arche, Faith and Light).

Key words: Jean Vanier, authority, leader, service, com-
munity, development.
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Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska

Autorytet a władza polityczna w nauczaniu papieży
Jana Pawła II i Benedykta XVI – analiza w świetle

paradygmatu myśli filozoficznej Maxa Webera

,,Prawdziwa doskonałość leży w nieustannym ulepszaniu,
stałym dopełnianiu, wzbogacaniu, pojawianiu sięnowych rzeczy,

właściwości, wartości. Gdyby świat był tak doskonały,
że nie zostawiałby miejsca na rzeczy nowe, to nie miałby

największej doskonałości: gdyby więc był doskonały,
to nie byłby doskonały”.

W. Tatarkiewicz, O doskonałości, Warszawa 1976, s. 16.

Wstęp
Powstały w ciągu kilku stuleci w południowo-

zachodniej i środkowej Europie Kościół rzymskokatolicki jest
de facto sukcesorem kulturowym cesarstwa rzymskiego. Po-
cząwszy od IV w. po Chrystusie stało się ono wielkim impe-
rium chrześcijańskim, ale w szczególności odmienności geopo-
lityczne pomiędzy wschodem cesarstwa i jego zachodem
spowodowały konflikt doktrynalny i ostateczne zerwanie w
1054 r. Z kolei rzymski model imperium przetrwał w Europie
do XX w. W Kościele katolickim łacińskość widoczna jest w
centraliźmie tj. instytucji papiestwa, czy prawnej interpretacji
powinności wiernych. Aktualnie obecny jest kryzys autoryte-
tów przy jednoczesnym zaznaczeniu, że są one w porządku
publicznym czymś cennym – wskazywane są jako mechani-
zmy porządkujące. Moria Bar-Maoz pisze w swoim artykule
pt. On religion and the politics of security: how reli-
gion’sinvolvement in domestic politics affects national security ma-
king: ,,The greater the convergence between the political power
and a single religious tradition, the more the protection of the
dominance and superiority of the state religion (as interpreted
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by the political elites) becomes the main axis of national secu-
rity policies”1. W encyklice Laborem exercens Jan Paweł II zde-
finiował ,,politykę” jako „roztropną troskę o dobro wspólne"2.
Trudno nie zgodzić się z Janem Pawłem II, że ze względu na
zasadę dobra wspólnego działalność polityczna powinna pod-
legać rozwojowi w związku z dynamicznym kształtowaniem
życia publicznego. Jan Paweł II w swoich dwóch encyklikach:
wspomnianej powyżej „Laborem exercens”i „Contesimus an-
nus”3 odwoływał się także do kwestii pracy człowieka, i jej
otoczenia instytucjonalnego. Papież dostrzegł zmianę proble-
mów współczesnego mu człowieka, któryna przestrzeni lat
przestał być uwikłany w walkę klas, kosztem problemów z
nierównościami, głównie w dostępie do pracy i jej wytworów.
Jak zaznacza M. Novak, w encyklice „Centesimus annus” wy-
stępuje potrzeba zatarcia wpływu religii na ekonomię4. M.
Weber zajmował się w szczególności etyką gospodarczą religii
światowych: indyjskiej, chińskiej, czy żydowskiej, a także róż-
nymi odłamami protestantyzmu. Główna teza Webera zazna-
cza rolę etyki protestanckiej, sakralizującej zawód i nadającej
mu charakter życiowego powołania. Doktryna predestynacji
uzmysławia wierzącemu, że miarą bliskości Boga jest powo-

1 Zob. M. Bar-Maoz, On religion and the politics of security: how reli-
gion’s involvement in domestic politics affects national security making,
”The review of faith & international affairs”, t. 16, 2018, nr 2, s. 36.
Por. B.Gökarıksel, A. Secor, Post-secular geographies and the problem of
pluralism: Religion and everyday life in Istanbul, Turkey, ”Political Geo-
graphy”, 2015, t. 46, s. 21-30; P. Burgoński, M. Gierycz, (red.), Religia
i polityka. Zarys problematyki, Warszawa 2014, s. 33.

2 Zob. Jan Paweł II, Laborem exercens: tekst i komentarze, red. J. Gał-
kowski, Lublin 1986, s. 56.

3 Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”, [w:] tegoż, Ency-
kliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1996, s. 619-702.

4 M. Novak, The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism, The Free
Press, New York 1993, s. 106-107.



51

dzenie w świecie doczesnym, głównie powodzenie ekono-
miczne, i w ten sposób redukuje napięcie między obawą o
zbawienie a dbałością o ziemski zysk5. Niewątpliwie prote-
stantyzm w wersji kalwińskiej, a w szczególności purytańskiej
wpłynął na rozwój kapitalizmu i biurokracji.

Religia jest dla M. Webera etyczną interpretacją rzeczywi-
stości, która przyczynia się do „odczarowania świata”6. Kontro-
wersje związane z tezą Webera zainspirowały teologów do pod-
jęcia badań teoretyczno-empirycznych nad rolą i funkcjami religii
w społeczeństwach zurbanizowanych. Papież Jan Paweł II pod-
kreślał potrzebę solidarnego uczestnictwa we wspólnocie poli-
tycznej na rzecz prawdziwego rozwoju człowieka7.
,,Rozszerzenie naszej koncepcji rozumu i posługiwania się nim”8

jest niezbędne, aby właściwie wskazać pojęcia dotyczące kwestii
rozwoju i rozwiązania problemów społeczno-ekonomicznych.
Dwie encykliki Jana Pawła II tj. „Ut unum sint”9 i „Ecclesia de Eu-
charistia“10 umożliwiły wyznawanie przez stronę protestancką
doktryny katolickiej na temat Eucharystii. Encykliki te mogą sta-
nowić normy interpretacji kanonu 844 § 3 Kodeksu Prawa Kano-
nicznego11 w zgodzie z nauczaniem II Soboru Watykańskiego.

5 W. Morawski, Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria,
PWN, Warszawa 2001, s. 76-77.

6 M. Weber, Racjonalność, władza, odczarowanie, Poznań 2004, s. 50-52.
7 Słusznie pisze ks. T. Merton: ,,W czasach, kiedy ludzie pozbawiają

miłość całej jej mocy i treści. Kościół nie może nie pozostać jej ostatnim
obrońcą”, zob. T. Merton, Nikt nie jest samotną wyspą, Poznań 2017, s. 227.

8 Benedykt XVI, Wykład na Uniwersytecie w Ratyzbonie (12
wrzesnia 2006),
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/podroze/b
en16-ratyzbona_12092006.html(10.03.2020).

9 Jan Paweł II, Encyklika ,,Ut unum sint” , Pallottinum 1995, s. 80.
10 Jan Paweł II, Encyklika ,,Ecclesia de Eucharistia“, Wyd. WAM,

2003, s.40.
11 Zob. tekst kanonu 844 §3 Kodeksu Prawa Kanoniczne-

gohttp://www.zaufaj.com/prawo-kanoniczne/54.html (11.03.2020).



52

Opublikowany we wrześniu 2019 r. dokument niemieckiej Eku-
menicznej Grupy Roboczej, której przewodzi biskup Limburga
Georg Bätzing łączy w sobie doświadczenia dialogu ekumenicz-
nego i zaleca, aby katolicy i protestanci przystępowali wspólnie
do Stołu Pańskiego. Dokument nie umożliwia jednak stworzenia
wspólnej liturgii, ale zaprasza „do już istniejących tradycji” litur-
gicznych12. Co istotne sakramenty są świadectwami wiary. Dla
luteranina istotna jest obecność Chrystusa w Eucharystii, co wy-
maga szerszej debaty teologicznej z protestantami liberalnymi i
kalwinistami. Trzeba podkreślić, że prawodawca odnosi się w
kanonie 844 § 3 KPK do chrześcijan wschodnich, którzy w świe-
cie zachodnim żyją w diasporach, a więc mają dostęp do szafarza
utrudniony.

Niewątpliwie stosowanie tego kanonu do protestantów
jest możliwe w przypadku niebezpieczeństwa nagłej śmierci.
Najliczniejszą grupę w Niemczech stanowią katolicy liczący
23,58 mln osób (28,5 proc.) i mający niedużą liczebną przewa-
gę nad ewangelikami, którzy stanowią 21,92 mln (26,5 proc.)
niemieckiej społeczności13. W encyklice ,,Ut unum sint” pod
numerem 46 wyrażnie jest wskazane: „Można z radością
przypomnieć, że w pewnych szczególnych przypadkach du-
chowni katoliccy mogą udzielać Sakramentu Eucharystii, Po-
kuty i Namaszczenia chorych innym chrześcijanom, którzy nie
są w pełnej komunii z Kościołem katolickim, ale gorąco pra-
gną je przyjąć, dobrowolnie o nie proszą i przejawiają wiarę,
jaką Kościół katolicki wyznaje w tych sakramentach”. Nato-
miast w encyklice „Ecclesia de Eucharistia“, pod numerem 45,

12 T. Kycia, Niemcy: debata o interkomunii katolików i protestantów,
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2020-01/niemcy-

debata-o-interkomunii-katolikow-i-protestantow.html(10.03.2020).
13 A. Jarecka, Zaskakujące dane: więcej katolików i ewangelików w Niem-

czech, https://www.dw.com/pl/zaskakuj%C4%85ce-dane-
wi%C4%99cej-katolik%C3%B3w-i-ewangelik%C3%B3w-w-
niemczech/a-39848464 (10.03.2020).

http://www.zaufaj.com/prawo-kanoniczne/54.html
www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2020-01/niemcy-
www.dw.com/pl/zaskakuj%C4%85ce-dane-
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czytamy: „Chociaż w żadnym wypadku nie jest upoważniona
koncelebracja, gdy brak pełnej jedności, nie dotyczy to jednak
w szczególnych przypadkach pojedynczych osób przyjmują-
cych Eucharystię, a należących do Kościołów lub Wspólnot
kościelnych nie pozostających w pełnej jedności z Kościołem
katolickim. W tym przypadku bowiem celem jest zaspokojenie
poważnej potrzeby duchowej dla zbawienia wiecznego po-
szczególnych wiernych”.

Chrześcijanin nie może ograniczyć się tylko do proble-
mów, nawet szczególnie skomplikowanych, we własnym pań-
stwie, ale powinien czuć się solidarny z krajami mniej rozwinię-
tymi14. Niewątpliwie w twórczości Jana Pawła II, Josepha Rat-
zingera i nauczaniu Benedykta XVI znajduje się bogactwo nowa-
torskich i bardzo inspirujących treści teologicznych, filozoficz-
nych, w tym z zakresu teologii fundamentalnej i eklezjologii fun-
damentalnej. Współcześnie są one w Polsce wciąż badane15.

Co ciekawe pojawiają się też głosy negujące potrzebę ist-
nienia autorytetu w systemach demokratycznych16. Papież Jan

14 Obecność religii w stosunkach międzynarodowych w XIX i XX
w. uwidoczniła się w powołaniu do życia Międzynarodowego Komi-
tetu Czerwonego Krzyża, udziale misjonarzy katolickich, jak rów-
nież protestanckich w modernizowaniu państw pozaeuropejskich,
aktywnej roli dyplomacji Stolicy Apostolskiej w czasie i po drugiej
wojnie światowej (udział w obalaniu komunizmu, zaangażowanie w
integrację europejską, mediacje), religijnych aspektach wielu konflik-
tów etnicznych i międzynarodowych (konflikt izraelsko- palestyński,
Bałkany, Kaukaz, Sri Lanka, Sudan itd.).

15 K. Kaucha, J. Mastej (red.), Teologia fundamentalna w twórczości
Josepha Ratzingera, Lublin 2017, s. 67. Por. J. Poniewierski, Jan Paweł
II: polityk czy prorok? Próba bilansu politycznej działalności Papieża, „Ost-
West. Perspektywy europejskie” 2006, wyd. specjalne, s. 21.

16 Udziałem Kościoła katolickiego w tworzeniu demokracji jest
refleksja nad jej etycznymi fundamentami. Kościół szuka
odpowiedzi na pytanie o to, co w istocie różni „prawdziwą” i
„pozorną” demokrację. Niewątpliwie dobro zmieszane ze złem
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Paweł II w swoich encyklikach zaznaczał: „historia uczy, że de-
mokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zaka-
muflowany totalitaryzm”17. Jan Paweł II zwracając się do UNE-
SCO konstatował: ,,Zbyt często zdarza się, że nauka, zamiast
pozostawać w służbie ludzkiego życia, zostaje wprzęgnięta w
zniszczenie prawdziwej godności człowieka i jego życia (…).
Dzieje się to zarówno w dziedzinie manipulacji genetycznych i
doświadczeń biologicznych, jak też w dziedzinie broni chemicz-
nej, bakteriologicznej czy nuklearnej”18. Z kolei według J. Ratzin-
gera „[w] Kościele chodzi o wolność w najgłębszym sensie tego
słowa, o możność uczestnictwa w bycie Bożym”19. Chrzest

sprawia, że ludzie łatwiej dają się zwieść pozorom, zob.F. deLa Ro-
chefoucauld, Rozważania i uwagi moralne, Kraków 1992, s. 69.Por. F.
deLa Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne, tłum. Tadeusz
Boy-Żeleński, De Agostini, „Altaya” Polska, Warszawa 2003, s. 45.

17 J. Paweł II, Encyklika ‚ ,,Centesimus annus“ 1991; Jan Paweł II pisał,
że „Kościół docenia demokrację jako system, który zapewnia udział
obywateli w decyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje
możliwość wyboru oraz kontrolowania własnych rządów, a także -
kiedy należy to uczynić - zastępowania ich w sposób pokojowy innymi.
Nie może zaś demokracja sprzyjać powstawaniu wąskich grup
kierowniczych, które dla własnych partykularnych korzyści albo dla
celów ideologicznych przywłaszczają sobie władzę w państwie”. Warto
też pamiętać, iż encyklika ,,Centesimus annus“opublikowana została w
dniu 1.5.1991 roku dla upamiętnienia 100-lecia ogłoszenia encykliki
Leona XIII ,,Rerum Novarum”.

18 Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w siedzibie UNESCO,
Paryż, 2 czerwca 1980 r., [w:] Europa, wyd. PUK komp-ART, s. 23-
24. Por. M.M. Drozdowski, Chrześcijański etos życia publicznego w in-
terpretacji Jana Pawła II i Benedykta XVI, [w:] Myśl społeczno-polityczna
Jana Pawła II. Wskazania dla polityków. Konferencja zorganizowana przez
Komisję Kultury i Środków Przekazu Senatu RP 15 kwietnia 2011 r.,
oprac. M. Lipińska, Warszawa 2011, s. 109.

19 J. Ratzinger, Opera omnia, t. VIII/1, s. 408. Według Henryka
Seweryniaka Ratzinger jest współczesnym Ojcem Kościoła i jest to
określenie właściwe, H. Seweryniak, Teologiczna droga Josepha
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uwalnia dziecko od grzechu pierworodnego, a dorosłych także
od grzechów uczynkowych. Sakrament Pokuty i Pojednania jest
także sakramentem wolności i wyzwalania.

Kościół w Polsce zawsze, także w czasie komunizmu,
wspierał dążenia niepodległościowe społeczeństwa. W wolnej
Polsce nie znikło pragnienie wyzwalania. W porządku publicz-
nym pojawiły się nowe uzależnienia np. od środków farmako-
logicznych, hazardu, pornografii, urządzeń elektronicznych,
mediów społecznościowych obok zawsze funkcjonujących tj.
pracoholizmu, alkoholizmu, czy narkomanii20. Wśród zagrożeń
dla współczesnych demokracji Kościół wskazuje rozpowszech-
nienie się relatywizmu etycznego, uniemożliwiającego trwałe
zakorzenienie zasad demokratycznych w porządku moral-
nym21. W tym kontekście prowadzonych rozważań można za-
dać pytanie o to, jakie wartości powinny stanowić podstawę
demokracji oraz gdzie znajduje się ich źródło? W związku z
tym, że demokracja opiera się na zasadzie większości, można

Ratzingera-papieża i współczesnego Ojca Kościoła [w:] H. Seweryniak, K.
Sitkowska, P. Artemiuk(red.), Niedźwiedź biskupa Korbiniana. W kręgu
myśli teologicznej Benedykta XVI, Płock 2011, s. 15-74.

20 ,,Tragiczne wydarzenia wskazują na to, że przerażająca epide-
mia zna najszersze rozgałęzienia i jest ożywiana przez haniebny
rynek, który przekracza granice narodów i kontynentów (…), a jego
powiązania z przeszłością i światem przestępczym sa tak liczne, że
stanowią jeden z głównych czynników ogólnej dekadencji”, zob. Jan
Paweł II, Przemówienie do wspólnot terapeutycznych (7 września 1984
r.), [w:] ,,Insegnamenti di Giovanni Paolo” II, VII/2, 1984, s. 347.

21 É. Durkheim, twórca jednej z definicji religii, definiuje ją jako „sys-
tem powiązanych ze sobą wierzeń i praktyk odnoszących się do rzeczy
świętych, to znaczy rzeczy wyodrębnionych i zakazanych, wierzeń i
praktyk łączących wszystkich wyznawców w jedną wspólnotę moralną
zwaną kościołem”, É. Durkheim, Professional Ethics and Civil Morals,
Routledge & Kegan Paul, Londyn 1992, s. 41. Poza tym uznaje on religię
za jeden z trzech obok ideologii społecznych i ruchów nacjonalistycz-
nych czynników integrujących społeczeństwo.
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stwierdzić, że w obszarze aksjologii prawomocność można wy-
jaśnić na drodze woli większości. Obecnie taki właśnie punkt
widzenia występuje w polityce.

Obserwując głowę współczesnego Kościoła katolickiego
fundamentalnym problemem zdaje się być to, jak połączyć
postulat boskiego pochodzenia władzy z faktem, że władza
musi posiadać określoną formę demokratycznej legitymizacji.
Kwestia ta została ukazana w odniesieniu do personalizmu
chrześcijańskiego, który rozwinął koncepcję, opartą o założe-
nie, że demokracja może de facto działać odpowiednio wów-
czas, gdy oparta jest o chrześcijańskie zasady moralne.

Do aksjologicznego zestawu wartości etycznych w polity-
ce, należy zaliczyć następujące normy, będące częścią prawa na-
turalnego: wartość rodziny opartej na monogamicznym małżeń-
stwie osób przeciwnej płci, prawo do życia od chwili poczęcia aż
po jego naturalny kres, wolna wola rodziców w wychowaniu
swoich dzieci, służąca realizacji zasady dobra współnego, ochro-
na społeczna nieletnich, prawo do wolności religijnej, oraz i po-
kój. Dla Anthony’ ego Giddensa ,,globalizacja” oznacza proces
rozłożenia stosunków politycznych, społecznych, czy kulturo-
wych na obszar całego świata22. W tym przypadku powstaje
sprzężenie zwrotne: wydarzenia lokalne są kształtowane na dro-
dze użycia mechanizmów, jakie mają miejsce w innej części glo-
bu i same zwrotnie na nie oddziałują. Co istotne A. Giddens
przestrzega przed niewłaściwym rozumieniem pojęcia
,,globalizacji” jako związków obejmujących cały świat. A. Gid-
dens, określając obszar późnej nowoczesności, pisze: „reorgani-

22 A. Giddens, The Consequences od Modernity, Cambridge 1990,
s.64. Ja stawiam tezę, na podstawie której można stwierdzić, że w
warunkach globalizacji występuje z jednej strony wiele podmiotów
domagających się gwarancji i przestrzegania wolności, z drugiej zaś
Friedmanowski wolnościowy świata lexusa oraz drzewa oliwnego,
zob. T. L. Friedman, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację,
przekł. T. Hornowski, Poznań 2001, s. 65.



57

zacja czasu i przestrzeni, mechanizmy wykorzeniające i reflek-
syjność nowoczesności zakładają uniwersalizm, który tłumaczy
ekspansywność i iskrzenie nowoczesnego życia społecznego w
zetknięciu z tradycyjnie ustalonymi praktykami”23. W tym zna-
czeniu zakłada on charakterystyczne określanie ,,globalizacji”
rozumianej jako „zjawisko dialektyczne, w obrębie którego wy-
darzenia na jednym biegunie rozsuniętej relacji często powodują
wystąpienie odmiennych czy wręcz odwrotnych zjawisk na dru-
gim biegunie”24.

Jak podkreśla Jan Paweł II „we współczesnej kulturze
demokratycznej szeroko rozpowszechnił się pogląd, wedle
którego porządek prawny społeczeństwa powinien ograniczać
się do utrwalania i przyswajania sobie przekonań większości i
w konsekwencji winien być zbudowany wyłącznie na tym, co
większość obywateli stosuje i uznaje za moralne” 25.

Jan Paweł II zaznaczał w encyklice Centesimus annus, że
społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w spra-
wy wewnętrzne społeczności niższego rzędu, pozbawiając ją
kompetencji, ale powinna wspierać ją w razie konieczności dla
dobra wspólnego26. Można zatem stwierdzić, że kryterium
większości może posłużyć jako swoisty fundament wspoma-
gający proces rozstrzygania aksjologicznych sporów w sytu-
acji wystąpienia sceptycyzmu poznawczego co do zastanej
rzeczywistości. Natomiast jednostka, która jest całkowicie

23 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, „Ja” i społeczeństwo w epoce
późnej nowoczesności, przekł. A. Szulżycka, Warszawa 2010, s.38.

24 Ibidem.
25 Encyklika ”Evangelium vitae“ Ojca Świętego Jana Pawła II do bi-

skupów, kapłanów i diakonów, zakonników i zakonnic, do katoli-
ków świeckich i wszytkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaru-
szalności życia ludzkiego,  [w:] Encykliki Ojca Świetego..., Kraków
1996, s. 620.

26 Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”, [w:] tegoż, Encykliki
Ojca Świętego…, Kraków 1996, s. 619-702.
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przekonana, że poznała prawdę w jakiejś istotnej kwestii, na
podstawie której życie polityczne powinno przebiegać według
zaplanowanego schematu – może być zagrożeniem dla demo-
kracji. Jan Paweł II konstatował: „uczy tego także historia naj-
nowsza wieku XX”27. W społeczeństwach opartych na racjona-
liźmie znacząco zmienił się stosunek do autorytetów. W cza-
sach swobodnie wyrażanej wolności człowieka wiele autoryte-
tów ulega odrzuceniu, a czasami powstaje niepewność co do
ich słuszności.

Niekiedy doktryna nauk społecznych podejmuje rozważa-
nia nad dewaluacją autorytetu, ale rzadko nad ważką rolą jaką
może on spełniać w życiu jednostki i w porządku publicznym.
Dla człowieka żyjącego w XXI w., w świecie postępującej dyna-
micznie globalizacji, coraz częściej nie mają znaczenia podsta-
wowe wartości przekazywane na drodze wychowania przez
rodzinę czy nauczycieli, a także instytucje np. Kościoł katolicki,
czy organizacje społeczne. Współcześnie ich miejsce zajmują
,,eksperci“ wyjaśniający zastany świat oraz nierzadko nakłaniają-
cy jednostkę do kierowania się własnym systemem wartości28.

27 Jan Paweł II, Przemówienie we włoskim Parlamencie
(14.11.2002 r.), [w:] Kościelne prawo publiczne, s. 449.

28 Z pewnością rozwojowi cywilizacji towarzyszą zagrożenia natu-
ralne, które ustępują miejsca tym, tworzonym przez samego człowieka.
Za jedne z takich niebezpieczeństw współczesności należy uznać socja-
lizację bezrefleksyjności oraz konformizm. Socjalizacja bezrefleksyjności,
opisana przez D. Dolińskiego, oznacza proces socjalizacji, który sprzyja
późniejszej uległości wobec poleceń i nakazów formułowanych przez
podmioty postrzegane jako autorytety, zob. na ten temat: D. Doliński, R.
Nawrat, Fear-then-relief' procedure for inducing compliance. Beware when the
dangeris over, ,,Journal of Experimental Social Psychology”, 1998, nr 34, s.
27-50. Por. A. G. Miller, B.E. Collins, D. E. Brief, Perspectives on obedience
to authority: The legacy of the Milgram experiments, ,,Journal of Social Issu-
es”,1995, t. 51 nr 3, s. 1-19; U. Hess, S. Blairy, R. E. Kleck, The intensity of
emotional facial expressions and decoding accuracy, ,,Journal ofNonverbal
Behavior”, 1997, t. 21, nr 4, s. 241-257. Aktualnie istotną kwestią jest
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Autorytet de facto jako mechanizm przekazu tego, co zakorzenio-
ne w tradycji29, jednoczy społeczeństwo w Kościele katolickim w
wyrażaniu sprzeciwu30 wobec przejawów demoralizacji31 czy
relatywizmu moralnego32. W warunkach modernizacji społecz-
nej dynamicznym procesom przemian podlegają te dziedziny
egzystencji człowieka, które były zorientowane przede wszyst-
kim na tradycję. W życiu codziennym występują napięcia po-
między zinstytucjonalizowanymi, wychodzącymi z tradycji wzo-
rami zachowań a wyzwaniami szarej rzeszywistości. Pluralizm
społeczno-kulturowy, który jest też czynnikiem oddziałującym
na sekularyzację33, powoduje osłabienie oddziaływania religii i

umiejętność odróżnianiaautorytetów prawomocnych od nieprawomoc-
nych, a w konsekwencji także akceptowalnego wpływu od manipulacji.

29 Postmodernizm odnosi się w sposób nieufny do przeszłości, do
tego wszystkiego co związane z tradycją, co z kolei wskazuje na
powierzchowność takiego sposobu myślenia, zob. J. Macquarrie,
Postmodernism in Philosophy of Religion and Theology, ,,International
Journal for Philosophy of Religion”, t. 50, nr 1/3, Issues in Contem-
porary Philosophy of Religion (Dec., 2001), s. 9-28.

30 Na ten temat zobacz: M. Rzeszutko-Piotrowska, Rola prawa kar-
nego w ograniczaniu patologii społecznych - analiza z uwzględnieniem
wybranych koncepcji filozoficznych, [w:] A. Drabarek, Z. Król, Efekt
Lucyfera w perspektywie naukowej. Jak nauka może uczestniczyć w odpo-
wiedzi na pytanie: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Warszawa 2013,
Wyd. Akademii Obrony Narodowej, s. 246-265.

31 Demoralizacja ‒ upadek moralności, rozwiązłość obyczajow, ze-
psucie wrażliwości na wartości moralne, brak karności i dyscypliny.

32 Relatywizm moralny – normy i oceny moralne przyjmują cha-
rakter względny, subiektywny.

33 Z oświeceniową modernizacją pojawiła się w Europie sekularyza-
cja rozumiana jako utrata przez instytucje religijno-kościelne wpływu
na społeczeństwo, jak i osłabienie wiarygodności religijnych wyjaśnień i
interpretacji w swiadomości ludzi wierzących. Zanikanie religii inter-
pretowano jako odwrotną stronę postępu społecznego, a weberowskie
,,odczarowanie świata“ jako nieuchronny los nowoczesnych społe-
czeństw przemysłowych., zob. ,,Ten świat jest, zwłaszcza w naszym
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Kościoła na społeczne postawy moralne, mające swoją legitymi-
zację w tradycji. Socjolog amerykański hiszpańskiego pochodze-
nia José Casanova zadaje pytanie: ,,Czy w katolickiej Polsce położonej w
postchrześcijańskiej Europie ma miejsce świecka normalizacja czy wiel-
ka misja apolstolska?34.

Autorytety zinstytucjonalizowane w społeczeństwie są
określane nie zawsze jako instancje wydające rozkazy, ale jako
umożliwiające podejmowanie decyzji lub coś proponujące lub do

kręgu cywilizacyjnym, zdawałoby się bardzo zeświecczały dominuje
tak się mówi - sekularyzacja, ale równocześnie poprzez to doświadcze-
nie wyczuwa sie oczekiwanie, oczekiwanie na świadectwo wyznawców
Chrystusa, uczniów Chrystusa“, zob. Przemówienie Jana Pawła II w
dniu 8.06. 1987 r. w Warszawie na spotkaniu z przedstawicielami Ko-
ściołów chrześcijańskich, ,,L’Osservatore Romano 1987, t. 8, nr 5, s. 6.

34 W okresie powojennym Polska pozostawała pod rządami komu-
nistycznymi i dokonywało się w społeczeństwie polskim ożywienie
religijne. Europa Zachodnia przeżywała proces sekularyzacji. Jak pi-
sze J. Casanova: ,,Powtórne przyłączenie katolickiej Polski do zsekula-
ryzowanej Europymoże być więc widziane jako trudne wyzwanie
i/lub wielkie zadanie apostolskie. Przewidując zagrożenie ze strony“
sekularyzacji, integrystyczne kręgi polskiego katolicyzmu zajęły nega-
tywne stanowisko względem integracji europejskiej. Z kolei przywód-
cy polskiego Kościołą, zachęceni przez polskiego papieża, przyjęli
integrację europejską jako wielkie apostolskie zadanie“, zob. J. Casa-
nova, Religia, europejskie tożsamości świeckie i integracja europejska,
,,Wokół Współczesności“2004, nr 2, s. 54. O kluczowej roli papieża
Jana Pawła II w integracji Polski z Unią Europejską mówił w Słubicach
6 lutego 2020 r. na międzynarodowej konferencji Europa XXI w. Günt-
er Verheugen - komisarz UE ds. rozszerzenia w latach 1999-2004, który
bezpośrednio uczestniczył w rozmowach z papieżem Polakiem na ten
temat, o czym poinformował publicznie na niniejszej Konferencji. Na
tej konferencji wygłosiłam referat pt: ,,Zjawisko migracji ludności a
zderzenie kultur w przestrzeni społecznej - analiza w świetle prze-
mówień papieża Jana Pawła II“, zob. zdjęcie mojego autorstwa z ni-
niejszej Konferencji, na której jest obecny komisarz Günter Verheugen w
debacie na temat członkostwa Polski w UE.
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czegoś zachęcające. Tradycyjne propozycje, jakie przynosi religia,
nie są już przyjmowane automatycznie, lecz fakultatywnie w
ramach indywidualnych decyzji. Jeżeli nawet w państwach za-
chodnich autorytet moralny Kościoła stracił na znaczeniu, a sy-
tuację kościelną opisuje się w kategoriach kryzysu, to jednak
zsekularyzowane społeczeństwa współczesne potrzebują warto-
ści i norm, których same nie są w stanie ustanowić35.

Fot. 1. Pierwszy z lewej strony Günter Verheugen, komisarz UE ds. rozsze-
rzenia w latach 1999-2004, na międzynarodowej Konferencji Europa XXI
w., Słubice 6 lutego 2020 r., fot. M. Rzeszutko-Piotrowska

Następca Jana Pawła II w swych wystąpieniach podkre-
ślał, że naczelnym postulatem władzy państwowej powinna
być szczególna troska o dobro osoby ludzkiej. Podkreślał on,
że społeczeństwo powinno być ukształtowane w taki sposób,
aby ludzie mogli żyć godnie. Benedykt XVI zwracał się do
rządzących, aby mieli odwagę mówić „prawdę o człowieku”,
czyli przypominać o istocie człowieczeństwa. Zewnętrzne,
utrudniające przekazywanie owej „prawdy”, ograniczenia
papież widział w takich czynnikach, jak: narkomania dążenie
do władzy i zysku za wszelką cenę oraz nieuznawanie ludz-

35 T. Herr, Patient Kirche-was ist mit der Kirche los?, Eine sozialwis-
senschaftliche Untersuchung. Bonifatius, Paderborn 2001, s. s. 99-103.
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kiej istoty na wszystkich etapach jej życia36. W świecie, w któ-
rym rządzi pieniądz, mówi się wiele o prawach człowieka, ale
jest dystans wobec godności ludzkiej. W tym kontekście spo-
łecznym także papież Franciszek mówi o różnych formach
wykluczenia we wpółczesnych społeczeństwach, m.in. o
uchodźcach i wysiedleńcach. Papież Franciszek zwraca także
uwagę na kwestię handlu istotami ludzkimi, którego po-
krzywdzonymi coraz częściej są dzieci padające ofiarą różnych
form wyzysku, a często są zmuszane do uczestniczenia w kon-
fliktach zbrojnych. Handel ludźmi papież określa jako działal-
ność nikczemną, jako hańbę społeczeństw, które uważają się
za cywilizowane37. Zaginięcie bliskiej osoby38 to jedno z naj-
bardziej dramatycznych wydarzeń, jakie może dotknąć czło-
wieka. Ludzie giną bez względu na wiek, płeć, status społecz-
ny, czy wykształcenie. W tak trudnej sytuacji to wiara jest je-
dynym i niepodważalnym gwarantem bezpieczeństwa ludz-
kiego i źródłem oparcia dla rodziny osoby zaginionej.

Stąd celem tego artykułu będzie rekonstrukcja idei wła-
dzy politycznej w nauczaniu papieża Jana Pawła II i papieża
Benedykta XVI na drodze analizy paradygmatu myślowego
Maxa Webera. Myśl teologiczna papieży poparta autorytetem

36 Benedykt XVI, Pomagajcie ludziom budować lepsze życie,
,,L’Osservatore Romano”, 2007, nr 5, wyd. pol, s. 36-37.

37 Zob. przemówienie Papieża Franciszka podczas audiencji dla
uczestników Sesji Plenarnej papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa
Migrantów i Podróżujących z dnia 24 maja 2013 roku,
,,Społeczeństwo, Studia prace badawcze, dokumenty z zakresu na-
uki społecznej Kościoła“. t. 23, 2013, nr 4, s. 145-146.

38 Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że co roku ginie
ok. 7-8 tys. osób małoletnich w różnych okolicznościach np. są ofia-
rami przestępstw, zob. D. Wojtowicz, Zaginięcia dzieci w Polsce. Jak
duży jest to problem i ile zaginionych nie udaje się niestety odnaleźć?,
https://natemat.pl/278943,zaginione-dzieci-w-polsce-jak-
wygladaja-statystyki-zaginiec (3.03.2020).
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Kościoła pozwala nie tylko uniknąć zasadzek współczesności,
ale przede wszystkim ukazuje alternatywne drogi wyjścia z
kryzysu moralności. Kościół katolicki podczas pontyfikatu
Jana Pawła II wyrażał przekonanie, że autorytet można zbu-
dować w drodze dialogu w przestrzeni publicznej. Zdaniem
niemieckiego teologa i znawcy religii świata H. Waldenfelsa:
,,W dialogu między różnymi partnerami trzeba mówić zarów-
no o tym, co łączy, jak i o tym, co dzieli. Dotyczy to także reli-
gii. O różnicach należy mówić choćby dlatego, że ujawnia się
w nich inna tożsamość i odmienność roszczeń innych religii, a
wymienianie różnic pozwala przynajmniej poznawczo po-
strzegać innego jako innego“39. 26 lipca 2016 r. został zamor-
dowany w brutalny sposób przez muzułmańskich dżihady-
stów, identyfikujacych się z tzw. Państwem Islamskim, osiem-
dziesięciosześcioletni ks. Jacques Hamel. Europejczycy zoba-
czyli, że Państwo Islamskie, dokonując pierwszego morder-
stwa w europejskim kościele, nie tylko toczy walkę ze światem
zachodnim, ale wypowiada wojnę chrześcijaństwu. W związ-
ku z tym powstaje pytanie o naturę Islamu40.

Benedykt XVI twierdzi: ,,Istotnie, dzisiaj często zabija się
w święte imię Boga, jak wielokrotnie to podkreślał i ubolewał
nad tym mój poprzednik Jan Paweł II oraz ja sam osobiście.
Przemoc hamuje autentyczny rozwój i przeszkadza w dążeniu
narodów do większego dobrobytu społeczno-ekonomicznego i
duchowego. Odnosi się to szczególnie do terroryzmu o za-
barwieniu fundamentalistycznym, przynoszącym cierpienie,
zniszczenie i śmierć, blokującym dialog między narodami i
uniemożliwiającym pokojowe i cywilne korzystanie z zasa-

39 Zob. H. Waldenfels, Fenomen chrześcijaństwa wśród religii świata,
Warszawa 1995, s. 70. Por. T. Michel, M. Fitzgerald (red.), Recognize
the Spiritual Bonds which Unite us. 16 years of Christian-Muslim Dialo-
gue, Watykan 1994, s. 55.

40 Zob. P. Artemiuk, W obronie spraw najważniejszych. Szkice o apo-
logii, Poznań 2019, s. 104.
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bów“41. J. Gray zaznacza, iż radykalni islamiści w swoim świa-
topoglądzie nie różnią się nie tylko od komunistów, ale także
neoliberałów. Jak stwierdza: „w nowym świecie przewidywa-
nym przez Al-Kaidę władza i konflikt znikną. Jest to wytwór
rewolucyjnej wyobraźni, względem nowy świat Al-Kaidy nie
różni się od fantazji Marksa i Bakunina, Leninai Mao, a także
neoliberalnych ewangelistów, którzy nie tak dawno obwieścili
koniec historii”42.

Zdaniem Jana Pawła II chrześcijanie, Żydzi i muzułma-
nie są duchowymi dziedzicami Abrahama. Łączącym polem w
dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim jest wiara w jedynego
Boga Stwórcę43, modlitwa, otwarcie się na Boże miłosierdzie,
wielka cześć dla świętych ksiąg Koramu i Biblii44, postać

41 Cyt. za: Encyklika „Caritas in veritate” Ojca Świętego Benedykta
XVI do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowa-
nych i wszystkich wiernych świeckich, o integralnym rozwoju ludz-
kim w miłości i prawdzie, Pallotinum 2009, s. 40.

42 J. Gray, Al-Kaida i korzenie nowoczesności, przeł. W. Madej, War-
szawa 2006, s. 11-12.

43 E. Sakowicz, Warto rozmawiać. Dialog z islamem, ,,Misyjne Dro-
gi”2016, nr 5, s.34.

44 Istota władzy politycznej stanowi jeden z istotnych przedmio-
tów zainteresowania nauki społecznej Kościoła. Źródło pierwotnych
wskazań odnośnie tego, jaki powinien być stosunek chrześcijan do
władzy, twórcy Kościoła upatrują właśnie w Biblii. Na kartach Biblii
czytamy, że Jezus odrzuca władzę tych, którzy ciemiężą narody. Nie
podważał on legitymacji ówczesnych władz politycznych (Mk 10, 42;
Łk 22, 25). Obok spisanych w Ewangeliach słów Jezusa biblijne od-
niesienie do zagadnienia władzy politycznej występuje w refleksji
św. Pawła. Apostoł wskazał zasady stosunku do władzy. Stał on na
stanowisku, że chrześcijanin powinien podporządkować się władzy,
ale nie w sposób bierny.Warunki brzegowe podporządkowania po-
winno wyznaczać sumienie, które pozwala dostrzec ustanowiony
przez Boga porządek (Rz 13,1-7). Zalecana przez św. Pawła modli-
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Abrahama. Dialog międzyreligijny oznacza ,,spotkanie prze-
ciwnych stron w celu znalezienia współnej płaszczyzny poro-
zumienia dla stworzenia lepszej perspektywy oraz atmosfery
pokojowej koegzystencji“45. Jest to oczywiste dla chrześcijan
po dziejowych procesach różnej interpretacji religii w obliczu
oddziaływania na emocje ludzi wierzących. Takimi przykła-
dami może być nihilizm, relatywizm moralny, groźne w skut-
kach myślenie ideologiczne, nienawiść rasowa, religijna, kul-
turowa uprawomocniona przez demokratycznie ustanowiony
narodowy socjalizm Adolfa Hitlera. Kryzys autorytetu spo-
łecznego Kościoła katolickiego w społeczeństwie polskim od-
działuje na kryzys autorytetu religijnego i odwrotnie, a me-
chanizm tej wzajemnej zależności jest trudny do empiryczne-
go zbadania w sposób precyzyjny.

1. Ustalenia terminologiczne a autorytet autentyczny
Ewolucja znaczenia terminu „autorytet” i proces zmian w

określaniu jego definicji pozwala przyjąć tezę, że pojęcie to od-
czytujemyw dwojaki sposób. Z jednej strony mamy do czynienia
z rozumieniem ,,autorytetu“ jako cechy osób lub instytucji, której
jest on przypisany na drodze mandatu społecznego, zaś z drugiej
– jako skutek poznania płaszczyzny relacji międzyludzkich. W
pierwszym przypadku mamy do czynienia z autorytetem narzu-
conym odgórnie, który oznacza w szczególności zwierzchność
jednej jednostki nad drugą. W drugiej zaś sytuacji człowiek lub
ugrupowanie z nieprzymuszonej woli poszukuje i darzy jakąś
instytucję polityczną czy religijną pełnym zaufaniem, w związku
z posiadanym przez nią systemem norm i wartości. ,,Autorytet“
(łac. aucotratis) zatem oznaczać może powagę władzy lub jed-

twa za rządzących wskazuje minimum, jakie władza polityczna po-
winna zagwarantować wiernym (1 Tm 2, 1-2).

45 Tak twierdzi D.H. Aslan, Koncepcja dialogu chrześcijańsko-
muzułmańskiego w islamie, [w:] M. Lewicka, Cz. Łapicz(red.),Dialog chrze-
sciajńsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, Toruń 2012, s. 45-46.
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nostki, którą należy łączyć z ich wpływem na życie zarówno
zewnętrzne, jak i/lub wewnętrzne poszczególnych osób oraz
społeczności. W tym znaczeniu nie chodzi o rozumienie
,,autorytetu“ w aspekcie władzy, ponieważ ta często autorytet
instytucji przekształca w autorytarny system rządzenia, który
nakazuje posłuszeństwo na drodze bezwzględnego oddziaływa-
nia rządzących na społeczeństwo46. ,,Autorytet” jest terminem,
który aktualnie w języku nauk społecznych traci swoje znaczenie
w wyjaśnianiu zależności mających miejsce pomiędzy poszcze-
gólnymi osobami, a także pomiędzy jednostkami i grupami spo-
łecznymi. Pojęcie ,,autorytet“ jest nierzadko używane, a nawet
nadużywane, co może skutkować utratą właściwego znaczenia
zarówno w sensie aksjologicznym, jaki semantycznym.

Pierwszą definicję autorytetu utworzył Denis Diderot w
Wielkiej encyklopedii francuskiej w 1751 roku47. Niepewność po-
wstaje co do określania ,,autorytetu“ jako zdolności do defi-
niowania najistotniejszych wartości łączących wspólnoty, a
więc możliwości odkrycia dobra wspólnego, co oznacza koja-
rzenie autorytetu z możliwością zachowania tożsamości gru-
py. Z kolei pojęcie ,,tożsamości jednostkowej” związane jest z
kategorią podmiotowości. To oznacza samopoznanie i świa-
domość „ja”, jest to także wynik autorefleksji, która jest cechą
istoty świadomej swoich własnych czynów. Z pewnością
podmiotowość jest atrybutem człowieka.

46 Na ten temat, zob. B. Marcińczyk, Z badań nad autorytetem oso-
bowym, „Ruch Pedagogiczny”1990, nr 1-2. Por. J. Tischner, O człowie-
ku. Wybór pism filozoficznych, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wro-
cław-Warszawa 2003, s. 45.

47 I .Wagner,Stałość czy zmienność autorytetów. Pedagogiczno-
społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym
się społeczeństwie, Kraków, s. 36-37. Po raz pierwszy użycie terminu
,,autorytet“ w języku polskim wiąże się z niemieckim określeniem
autorität tłumaczonym jako ,,powaga“, zob. J. Ziółkowski, Autorytet
polityczny, Warszawa 2012, s. 21-22.
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W początkach socjologii amerykańskiej obserwacja
podmiotu społecznego związana była z przekonaniem, że w
analizach jego interakcji społecznej trzeba uwzględnić oddzia-
ływanie jednostki na grupę. Jako pierwszy J. M. Baldwin
sformułował także myśl o wpływie „innego” na autodefinicję
podmiotu48. Wielu filozofów, teologów, socjologów debatuje o
erozji tradycyjnych chrześcijańskich wartości moralnych,
związanych z cywilizacją zachodnią tj. K. Dobbelaere, P.
Koslowski, D. Martin, B. R. Wilson, inni badacze wskazują na
dominację hedonizmu kosztem altruizmu np. U. Wickert, na
odchodzenie od solidarności obywatelskiej i ludzkiej np. H.
Lübbe, na erozję religijną np. M. Zehetmair, na zanik wielu cnót
np. patriotyzmu narodowego. Współcześnie tak rozumiana toż-
samość może być swoistą machiną do porządkowania myśli
teologicznej i filozoficznej przez przypisywanie jednostek do
określonych społeczno-kulturowych układów. Niewątpliwie
kryzys tożsamościowy, jaki można spostrzec w słabej kondycji
psychicznej współczesnego człowieka i w braku jego poczucia
wspólnotowości, wymaga głębszej refleksji. Niektóre środowi-
ska społeczne na drodze ideologicznej starają się tę tożsamość
kształtować na drodze wychowania, poszukiwania autoryte-
tów49, oraz przez prawną ochronę podzielanych przekonań.

48 D. Hothersall, History of Psychology, New York, 2004, s. 67.
49 J. Habermas w swojej teorii moralności wskazuje na elementy

optymistyczne, wynikające z założenia o kształtowaniu się konsensualnych norm
moralnych w sytuacji wolnego od przymusu dyskursu międzyludzkiego, ale
dostrzega także niebezpieczeństwo utraty pewności w kwestiach moralnych oraz
siły moralności dla zachowań indywidualnych, J. Habermas, Faktyczność i
obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego
państwa prawnego, red. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005, s.
56. Swoje nauczanie odnoszące się do władzy politycznej papież
Benedykt XVI wykładał w kontekście zagadnienia demokracji. System
ten gwarantować powinien poszanowanie praw człowieka,
transparentny system rządów, istnienie niezawisłego sądownictwa oraz
skuteczne działąnie instytucji wspierających człowieka. Celem lepszego
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W kontekście analizowanej problematyki nie sposób
pominąć opinii É. Durkheima, który wiązał autorytet z wy-
chowaniem. Zdaniem Durkheima autorytet i wychowanie to
fundamentalne formy nacisku wspólnot na jednostki, jednak
wychowanie jest podstawą funkcjonowania autorytetu w spo-
łeczeństwie. W obszarach, gdzie nie działa właściwie system
wychowawczy, czyli nacisk społeczny wpływający na wybór i
szacunek wobec określonego katalogu wartości, tam brakuje
podstaw kulturowych do funkcjonowania autorytetów. Nie
sposób mówić o autorytecie władzy bez przywołania klasycz-
nej koncepcji Maxa Webera, który zakładał, że autorytet wła-
dzy jest realizowany jako panowanie – „wiarę w jej prawo-
mocność”, uzasadnionego przekonania, że panujący i ich wola
są prawomocni w danym porządku panowania50.

W literaturze anglosaskiej pojęcie autorytet – authority –
jest przyjmowane jako uprawomocniona władza, którą darzy
się zaufaniem na podstawie określonych norm. Debatę o auto-
rytecie nauczyciela w czasach nowożytnych rozpoczęli J. J.
Rousseau (1712‒1778) oraz J. F. Herbart (1766‒1841). Niewąt-

zrozumienia poglądów Benedykta XVI na demokrację, trzeba
przeanalizować toczoną przez niego w 2004 r. debatę z J. Habermasem.
W jej ramach pokazany został rozdzierający Europę podział na kulturę
wiary chrześcijańskiej i świeckiej racjonalności. Debata między
filozofami potwierdziła tezę, że sprzeczność między dwoma typami
europejskiej racjonalności (chrześcijańskim i świeckim) nie leży w
interpretacji zasad, wedle których powinno funkcjonować współczesne
demokratyczne społeczeństwo, ale w definicji ich źródeł. Co istotne,
Habermas twierdził, że konieczne jest stworzenie zasad współżycia
społecznego na drodze dyskusji. J. Ratzinger uważał zaś, że reguł nie
trzeba tworzyć, tylko ponownie odnaleźć, gdyż obecne są one w
chrześcijańskich korzeniach Europy, zob. J. Habermas, J. Ratzinger, Dia-
lektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, Freiburg 2005, s. 67.

50 M. Weber, Trzy czyste typy prawomocnego panowania, [w:] W.
Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjolo-
gicznych, Warszawa 1975, s. 537-539.
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pliwie autentyczny autorytet, jest pojęciem złożonym, który
kształtuje się w procesie łączenia się różnych współzależnych
od siebie elementów. Do nich można zaliczyć podstawowe
wartości jak: mądrość, prawość, wolność i wiarygodność. To
one są właściwościami każdego autorytetu, bez względu, czy
będzie to autorytet epistemiczny, czy autorytet deontyczny,
czy też kwestię autorytetu osoby lub instytucji posiadającej
zaufanie społeczne będzie się rozumiało w pewnych kontek-
stach pozwalających unikać pojmowania go w kategoriach
ogólnych, odnosząc tylko do określonych sekwencji, jak np.
autorytet władzy politycznej, ekonomicznej, militarnej, auto-
rytet instytucji wyznaniowych, naukowych, zawodowych,
pedagogicznych oraz osób je reprezentujących. Wspomniane
wartości są po prostu aksjologicznymi właściwościami każde-
go autorytetu. W tradycji chrześcijańskiej przyjęto z czasów
antycznych założenie, że autorytet oznacza zdolność „świad-
czenia o treści rozumnej rzeczywistości, sprawność do prowa-
dzenia ku celowi właściwemu wszystkim ludziom”51 oraz
działania na rzecz ładu, umacnianie religii i tradycji. Autorytet
powinien w tym rozumieniu pełnić funkcje wychowawcze, ale
także przewodnika, czy dobrego pasterza.

J. M. Bocheński wyodrębnił dwa typy autorytetow:
(1) autorytet epistemiczny (zwany też autorytetem intelek-

tualnym), który przypisany jest osobom posiadającym gruntow-
ną wiedzę w określonej dziedzinie nauki, kultury, sztuki, religii,
filozofii. Osoby takie są specjalistami we wspomnianych zakre-
sach, gdyż w przekazie poświadczają pewną przewagę, tzn.
wiedzą więcej niż osoby uznające je za autorytety;

(2) autorytet deontyczny (dawniej nazywany autoryte-
tem przełożonego), którego posiadaczami są osoby pełniące
określone funkcje, realizujące konkretne zadania kierownicze.

51 B. Szlachta, Autorytet, [w:] B. Szlachta(red.), Słownik społeczny,
Kraków 2004, s. 28.



70

Tym autorytetom podporządkowują się podwładni ze wzglę-
dow uznaniowych wobec zwierzchnika lub z obawy przed
ponoszeniem sankcji lub kary52.

Co istotne, autorytet należy postrzegać jako relację in-
terpersonalną, która związana jest z wyższością osoby obda-
rzonej autorytetem nad tymi, którzy są gotowi do podporząd-
kowania się jemu. Podejście niniejsze może skłaniać do zada-
nia pytania: czy gotowość człowieka do uznania autorytetu
epistemicznego i deontycznego jest prawdziwa, tj. czy pocho-
dzi ona z jego wewnętrznej woli? Poszukiwanie odpowiedzi
na to, jak i inne zbieżne pytania pokazuje problem w rozu-
mieniu istoty terminu ,,autorytet“, a tym samym uświadamia,
że mamy w tej sytuacji do czynienia z jego wieloznacznością.

Jednostka poszukuje wartości, które są elementami kon-
stytutywnymi autorytetów. Z pewnością autorytetami dla
tych, którzy ich na drodze osobistego doświadczenia szukają,
są instytucje udowadniające swoją działalnością to, co jawi im
się jako mądrość. J. Maritain określił propozycję trzech typów
wiedzy: naukowej, metafizycznej i mistycznej. Jako istotny
element jednoczący przyjął mądrość dotyczącą wszelkich form
poznania świata53. Ze względu na źródła mądrość może być
przyrodzona, jeżeli człowiek dochodzi do niej naturalnymi
siłami poznawczymi, lub nadprzyrodzona, gdy jest darowana
jednostce przez Boga. W tej kwestii ciekawe są myśli m.in.
takich filozofów jak Platon i jego bezpośredni uczeń Arystote-
les. Jakkolwiek obydwaj filozofowie kierowali się rozumem,
ale mieli oni różne poglądy m.in. w kwestii tego, czy kierować
się autorytetem nauczyciela? W przypadku Platona nauczycie-
lem tym był Sokrates. Ten ostatni sam niczego nie napisał i
informacje o jego mądrości mogą budzić kontrowersje w opi-

52 Por. J.M. Bocheński, Was ist Autoritat? Einfurung in die Logik der
Autoritat, Freiburg 1974, s. 37.

53 J. Maritain, De la sagesse augustinienne, „Mélanges augusti-
niens“, 1931, s. 385- 411.
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nii różnych ludzi, a więc dla jednych ta jego mądrość będzie
wątpliwa, a dla innych śmieszna. W związku z tym rozważa-
nia w stosunku do jego poglądów w jakimś stopniu opierają
się na domysłach. Niewątpliwie do krytyków Sokratesa nie
należał jednak Platon. Sokrates z dialogów Platona jest inny
niż u np. filozofa Arystofanesa. Odmienności te są wyjaśniane
zarówno cechami samych autorów (w przeciwieństwie do
Arystofanesa, Platon był filozofem i poglądy Sokratesa znał
doskonale), jak i odnoszeniem się do innego okresu życia So-
kratesa. Sokrates w poglądach Arystofanesa jest osobą około
czterdziestoletnią, natomiast w dialogach Platona Sokrates jest
już u schyłku życia, gdy jego poglądy uległy znacznym prze-
mianom54. W nawiązaniu do przedstawianej przez Platona
myśli o Sokratesie można stwierdzić, że filozof ten był intelek-
tualnym autorytetem Platona, jedynym „prawdziwym mędr-
cem i wychowawcą ludzi, jedynym prawdziwym politykiem,
jaki był kiedykolwiek w Atenach”55. Na tym etapie rozważań
można także zadać pytanie: czy to, co napisał Platon o mądro-
ści Sokratesa jest na tyle niezaprzeczalne, aby potraktować
jego myśl za realną? Pytanie to może podlegać różnorodnej
argumentacji56. Niewątpliwie świadectwem o Sokratesie jest

54 D. Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 2012,
s. 78.

55 „[…] tę z okresu swojej młodości, tę z okresu dojrzałego i część
doktryny z okresu starości (Fileb), a jest pewne, że w większości nie
są to doktryny głoszone przez Sokratesa, lecz przemyślenia,
poszerzenia, a nawet całkowicie nowe wytwory Platona”, G. Reale,
Historia filozofii starożytnej, przeł. E. I. Zieliński, RW KUL, Lublin
2005, t. II, s. 306.

56 Identyczne pytanie można postawić w odniesieniu do tego, co
napisał Erazm z Rotterdamu o głupocie i odnieść to do naszych cza-
sów. Erazm z Rotterdamu swoją wiedzę zdobywał w przyklasztor-
nej szkole w opactwie św. Lebuina w Dewenter, później w klasztorze
w Hertogenbosch i w paryskiej Sorbonie. Realizowany w klasztorze
Hertogenbosch system edukacji Erazm z Rotterdamu nazwał później
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komedia Chmury Arystofanesa, wystawiona w 423 p.n.e., czyli
za życia Sokratesa, przedstawiająca go jako siłę niszczącą ład
społeczny. Komedia ta nie jest dziełem filozoficznym, lecz
prześmiewczą krytyką sofistów i Sokratesa57. Stosunek Sokra-
tesa do własnej wiedzy określa przypisywane mu zdanie
„Wiem, że nic nie wiem” znane z zapisu łacińskiego (scio me
nihil scire lub scio me nescire). Sokrates twierdził, że jest miło-
śnikiem mądrości i poszukiwaczem prawdy, i nie posiada
wiedzy, której mógłby nauczać. W tym względzie odróżniał
się od sofistów, którzy uważali się (zdaniem Sokratesa nie-
słusznie) za znających prawdę i proponowali jej nauczanie.

Mądrość kształtuje harmonię pomiędzy światem ze-
wnętrznym a światem wewnętrznym przez całe życie jednost-
ki. Do cech konstytutywnych mądrości, która jest podstawą
autorytetu, zaliczyć należy takie cnoty, jak: roztropność, poko-
ra, cierpliwość, a nawet męstwo. W odniesieniu do tematu
niniejszego artykułu, trzeba by zastanowić się, czy obecnie
Kościół odpowiada woli Boga i czy jest dobry, prawdomówny,
sprawiedliwy, prosty, pokorny, pomagający, służebny itd.
Niniejsze pytanie dotyczy roli Eklezji w Polsce jako całości, a

(w swoim Antibarbarum liber)„szkołą łamania charakterów”, a swo-
ich nauczycieli „barbarzyńcami”. Po zakończeniu tej edukacji miał
on wiele możliwości do polemizowania z różnymi szkołami w
chrześcijańskiej teologii.Najsławniejsza jego rozprawa Pochwała głu-
poty jest satyrą na ówczesne społeczeństwo. Jako przeciwnik schola-
styki, krytykował ją za odejście od ewangelicznej prostoty i sprowa-
dzenie orędzia Chrystusa do akademickich dysput. W 1516 r. opra-
cował pierwsze greckie wydanie Nowego Testamentu(Novum In-
strumentum omne). Namawiał, aby Pismo Święte było czytane przez
osoby świeckie w języku narodowym. Opublikował krytyczne wy-
dania dzieł klasyków: Arystotelesa, Cycerona, Seneki, a także Ojców
Kościoła: Ambrożego, Orygenesa, Augustyna, zob. H. Tuchle, Histo-
ria Kościoła, t. 3 (1500-1715), Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa
1986, s. 32-33.

57 I. Krońska, Sokrates, Warszawa, Wiedza Powszechna 2001, s. 65.
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także wszystkich jej stanów, Kościołów lokalnych, wspólnot,
zrzeszeń katolickich, środowisk i ich członków. Poszukiwanie
odpowiedzina to pytanie jest krokiem wiodącym badacza na-
uki nie tylko do właściwego określania wiarygodności Kościo-
ła w społeczeństwie, lecz także jej budowania w trudnym cza-
sie dla autorytetów moralnych w XX w. Ten krok naprzód
istotnie przyczyniłby się też do ujmowania tożsamości Kościo-
ła w Polsce i określenia nadrzędnych celów jego działalności
aktualnie i w przyszłości. Moim zdaniem mądrość Kościoła
ma wpływ na jego wiarygodność w przestrzeni społecznej.
Wiarygodność sprawdza się na drodze miłości miłosiernej i
współczującej58. Dla przykładu Benedykt XVI szuka funda-
mentów wiary oraz Kościoła, przez co wnosi do teologii głębię
poznania wiary, którą trzeba zastosować w postrzeganiu wia-
rygodności Kościoła w dzisiejszej Polsce. Jednymi z najważ-
niejszych poglądów u Benedykta XVI jest jego metoda konso-
lidacji polegająca na skupieniu myśli wokół istoty rzeczy oraz
rozumienia wiarygodności Kościoła. Antropologia chrześci-
jańska nadaje ludzkiemu życiu wartość, jest źródłem nadziei i
szczęścia dla jednostki, jak i społeczeństwa. Chrześcijańska
wizja człowieka jest ze swojej natury wspólnototwórcza i ta jej
cecha jest elementem wiarygodności społecznej. W teologii
katolickiej istnieje łączenie wiarygodności Kościoła z rozumie-
niem erudycją. W teologii wiarygodność Kościoła jest budo-
wana w szczególności przez Boga i jest odbiciem wiarygodno-
ści Jego samego, którą można odrzucić, lecz której nie można
zniszczyć59.

Znaczącym wyrazem wiarygodności Kościoła katolickiego
jest aktywność jego członkóww życiu politycznym, jak i ich nie-
zależność od nacisków politycznych. W tej kwestii Kościół w

58 Papież Franciszek, Bulla „Misericordiae vultus”, Watykan 2015, s. 10.
59 T. Kostecki, Kościół drogą życia każdego człowieka. Antropologiczna

wiarygodność Kościoła i jej uzasadnianie w świetle nauczania Jana Pawła
II, Międzyrzec Podlaski 2015, s. 56.
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Polsce zdobył wiarygodność w okresie komunizmu. W czasie
komunistycznych represji wobec Kościoła i społeczeństw. Pry-
mas Stefan Wyszyński60 bronił chrześcijańskiej tożsamości naro-
du. Był inicjatorem politycznego ułożenia stosunków z władzami
państwa. W 1950 r. doszło do podpisania porozumienia kształtu-
jącego stosunki państwo - Kościół. Rząd gwarantował m.in. na-
uczanie religii w szkołach oraz istnienie KUL i wydziałów teolo-
gicznych w Krakowie oraz Warszawie. Kościół zobowiązał się
wezwać duchowieństwo do uszanowania władzy, do kooperacji
nad odbudową państwa i popierać wszelkie inicjatywy zmierza-
jące do utrwalenia pokoju. Kościół katolicki ma powody do du-
my, których symbolem jest Prymas Stefan Wyszyński, który
przeciwstawiał się marksistowskiej koncepcji życia społecznego,
bronił godności i praw człowieka. Zawsze twierdził on, że należy
podejmować trud tworzenia lepszej przyszłości. Można pokusić
się w tym miejscu o pytanie: jaki był wpływ prymasa kardynała
Stefana Wyszyńskiego na duchowość księdza Jerzego Popiełusz-
ki? Ten wpływ był istotny. Jerzy Popiełuszko trafił do warszaw-
skiego seminarium, gdy arcybiskupem warszawskim był kardy-
nał Stefan Wyszyński. 28 maja 1972 r. kardynał Wyszyński udzie-
lił święceń kapłańskich księdzu Jerzemu Popiełuszce61. W okresie
kapłaństwa księdza Popiełuszki nauka kardynała Stefana Wy-
szyńskiego miała dla niego dużą wartość jako sługi Boga i Ko-
ścioła oraz wolności tych, którzy tak jak on byli ciemiężeni i upo-
korzeni. Ksiądz Jerzy Popiełuszko wiele razy w swoich kaza-
niach zaznaczał, że nie przekazuje niczego innego niż prymas i
papież Jan Paweł II. Ksiądz Jerzy dosłownie cytował ich wypo-
wiedzi, co wpływało drażniąco na władze komunistyczne, któ-
rym zapewne trudno było zwalczać kapłana nawiązującego w
swoich wypowiedziach do słów Ewangelii głoszonej przez pa-

60 E. K. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków
2013, s. 45.

61 Patrz: E. K. Czaczkowska, T. Wiścicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Wiara, nadzieja, miłość. Biografia błogosławionego, Kraków 2017, s. 34.
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pieża i prymasa. W moim przekonaniu nie było to głównym
celem księdza Popiełuszki, ale dowodem jego przywiązania do
myśli chrzęsciajńskiej tych dwóch autorytetów, które uważał za
istotę nauczania Kościoła w Polsce. Smierć księdza Jerzego Po-
piełuszki w październiku 1984 r. była etycznym zwycięstwem
dobra nad złem. Historyk N. Davies stwierdził: ,, jeśli ktoś jeszcze
do tej pory nie rozumiał, o co toczy się walka w Polsce, ofiara
życia Księdza Jerzego musiała przekonać najbardziej tępych lu-
dzi“62. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został zamordowany, ponieważ
uparcie, ale w sposób pokojowy domagał się obecności wartości
ewangelicznych w życiu społecznym. Wartości te – ogólnoludz-
kie- ukazujące zło systemu komunistycznego były dla tego sys-
temu zagrożeniem. Obecnie sytuacja polityczna w Polsce jest
inna. Nie zmienia to oczekiwań wiernych względem Kościoła:
jego członkowie powinni uczestniczyć w życiu politycznym przy
niepodatności na próbę podporządkowania sobie Kościoła przez
polityków. W tym właśnie przejawia się wiarygodność Eklezji.

2. Współczesne zagrożenia systemu politycznego de-
mokracji a nauczanie papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI

Chrześcijaństwo wprowadziło dualistyczną koncepcję re-
lacji między religią i polityką. Fundamentem tego paradygmatu
jest chrześcijański uniwersalizm oraz rozróżnienie tego co „bo-
skie” i tego co „cesarskie” czyli dwóch porządków: doczesnego i
duchowego. Obszary religii i polityki odbierane są jako niezależ-
ne od siebie, gdyż służyć mają innym celom. Działania podej-
mowane w wymiarze religijnym prowadzą do rozwoju we-
wnętrznego człowieka, zaś inicjatywy polityczne skupione są na
sferze życia społecznego, politycznego i ekonomicznego. Istot-
nym wydarzeniem z perspektywy znaczenia religii w życiu spo-
łecznym był Sobór Watykański II (1962- 1965) redefiniujący pod-

62 N. Davies, Boże igrzysko, Kraków 2002, s. 75.
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stawę Kościoła katolickiego63 wobec świata. Skutkiem soboru
była m. in późniejsza demokratyzacja Polski, Hiszpanii, Portuga-
lii, a następnie niezwykle dynamiczna działalność Jana Pawła II,
uznawanego powszechnie za jednego z najbardziej wpływowych
przywódców świata. W państwach Europy Zachodniej proces
laicyzacji poszedł tak daleko, iż zabrania się wolnym obywate-
lom noszenia symboli religijnych m.in. krzyża, w celu ochrony
obywateli niewierzących. W mojej ocenie to zjawisko prowadzi
ostatecznie do zniewolenia tych, którzy będąc ludźmi wierzący-
mi zmuszeni są do ukrywania swojej wiary, a w skutkach są izo-
lowani od społeczeństwa. Słowo religio oznacza więź. W tym
miejscu rozważań zasadne wydaje się zadanie pytania: jak moż-
na tworzyć relację z innymi ludźmi wierzącymi, skoro nie można
wyrazić w sferze publicznej swojej religijności? Ojcowie Soboru
Watykańskiego zaznaczali: ,,Obecny Sobór Watykański oświad-
cza, iż osoba ludzka ma prawo do wolności religijnej”64.

Papieże Jan XXII i Paweł VI nie rozwinęli de facto szerokie-
go nauczania o wspólnej Europie65. Natomiast dla Jana Paweł II
był to priorytetowy temat do dyskusji, którego jeden z aspektów

63 Początek nowożytnej formy nauki społecznej Kościoła łączony
jest z encykliką „Rerum novarum” ogłoszoną przez papieża Leona
XIII w 1891 r. Istotne dokonania katolickiej nauki społecznej przypa-
dają na XX w.Władza polityczna, określana jako władza państwowa,
stanowi jedno z centralnych pojęć nauki o polityce. Według klasycz-
nej definicji M. Webera ,,władza“ to szansa przeprowadzenia swojej
woli nawet w sytuacji oporu, w ramach pewnego stosunku społecz-
nego, M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumieją-
cej, przeł. D. Lachowska, Warszawa 2002, s.39.

64 Deklaracja o wolności religijnej ,,Dignitatis humanae”, [w:] I. Bo-
kwa (red.), ,,Breviarium Fidei”, Poznań 2007, nr 1312.

65 Papież Jan XXII podkreślał relację między Europą i innymi
kontynentami. Uznawał on koniecznośćrozwoju jedności Europy po
to, aby można było właściwie działać na rzecz pokoju
powszechnego. Paweł VI był entuzjastą idei zjednoczonej Europy dla
pomocy regionom świata, które są mniej uprzywilejowane.
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określony został w czasie jego homilii na Wzgórzu Lecha w trak-
cie pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Integracja –jak
podkreślił Jan Paweł II- otwiera partnerów, nawet bez ich szcze-
gólnych zabiegów, na wartości ewangeliczne, na „orędzie […]
wiary chrześcijańskiej, (…) która wzywa nas, abyśmy byli cisi,
cierpliwi, miłosierni, wprowadzający pokój, czystego serca, ubo-
dzy duchem, łaknący i pragnący sprawiedliwości”66. Co istotne
w szukaniu źródeł tego, co nazywa „duchem Europy”, był dla
Jana Pawła II67 cel poszukiwania jedności przez państwa euro-
pejskie. W Orędziu na XXI Światowy Dzień Pokoju pt. ,,Wolność
religijna warunkiem pokojowego współżycia” Jan Paweł II za-
znaczył: ,,Podstawą i celem porządku społecznego jest osoba
ludzka jako podmiot niezbywalnych praw, których nie otrzyma-
ła z zewnątrz, lecz które wypływają z jej natury: nic i nikt nie
może ich zniszczyć, żadna zewnętrzna siła unicestwić, bowiem
ich korzenie tkwią w tym, co jest najgłębiej ludzkie. Analogicz-
nie, osoba ludzka jest czymś, co wyrasta ponad uwarunkowania
społeczne, kulturalne i historyczne, bowiem właśnie człowiek,
istota obdarzona duszą, dąży do celu, który pozostaje transcen-
dentny wobec zmiennych warunków jego egzystencji. Żadna
ludzka władza nie może się przeciwstawiać realizacji człowieka
jako osoby”68.

Nauczanie Jana Pawła II skierowane do świata polity-
ków dotyczyło takich zagadnień jak m.in. poszukiwanie i gło-
szenie prawdy69 w imię prawa objawionego przez Boga; idei

66 Jan Paweł II, Przemówienie do Prezydium Parlamentu Europejskie-
go, Rzym 5.04.1979.

67 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2002, 4-7, 12-
15: AAS 94 (2002), 134-136, 138-140. Por. Benedykt XVI, Orędzie na
Światowy Dzień Pokoju 2006, 9-10: AAS 98 (2006), 60-61.

68 ,,L’Osservatore Romano” 1988, nr 1 (9), s. 3.
69 Nauczał: ,,Urzeczywistniać prawdę, umacniając pokój, oznacza w

polityce mieć odwagę ujawniania w porę ukrytych sprzeczności, otwie-
rania na nowo w odpowiednim momencie akt dotyczących problemów
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godności człowieka; budowanie dobra wspólnego. Jan Paweł
II był przekonany, że Europa zjednoczona na duchowych
podstawach, odnowiona w swojej tożsamości, będzie mogła w
pełni zjednoczyć wszystkie narody kontynentu, nie zamykając
się w kręgu państw wysokorozwiniętych. Z kolei na długo
przed upadkiem bloku wschodniego, Jan Paweł II w swoich
przemówieniach do polityków europejskich wyrażał przeko-
nanie, że cały kontynent będzie „mógł dojść do solidarności i
zjednoczenia się w ramach Wspólnoty europejskich naro-
dów”70; cały kontynent, „aż do granic, jakie jej wyznacza geo-
grafia, a bardziej jeszcze historia”71.

Aktualnie występuje mieszanie wartości, które przez stule-
cia budowały cywilizację zachodnioeuropejską na fundamencie
starożytnej filozofii greckiej, prawie rzymskim i kulturze będącej
kolebką wartości judeochrześcijańskich. W tym miejscu rozwa-
żań ponownie odniosę się do myśli filozoficznej Platona zadając

chwilowo zażegnanych dzięki normom prawnym i porozumieniom,
które pozwoliłyby uniknąć pogorszenia się sytuacji”, zob. W encyklice
SRS(30.12.1987 r.) Jan Paweł II wymienił zbiór wartości, które stanowią
naturalną podstawę pełnego rozwoju osoby ludzkiej, tworząc jej aksjolo-
giczny fundament. Należą do nich: prawda, dobro, wolność, pomocni-
czość i solidarność. W encyklice ,,Veńtatis Splendor” (VSpl, 6.08.1993 r.)
Jana Pawła II czytamy: ,,W odniesieniu do dziedziny polityki należy pod-
kreślić, że uczciwość w kontaktach między rządzącymi a rządzonymi,
jawność w administracji publicznej, bezstronność w rozstrzyganiu spraw
publicznych, poszanowanie praw przeciwników politycznych, ochrona
praw ludzi oskarżonych w procesach i sądach doraźnych, sprawiedliwe i
uczciwe wykorzystanie pieniędzy publicznych,odrzucenie niegodziwych
metod zdobywania, utrzymywania i poszerzania władzy za wszelką cenę
- to zasady, które znajdują swe najgłębsze (..)”, zob. Jan Paweł II, Yeritatis
splendor. Tekst i komentarze, red. A. Szostek, Lublin 1995.

70 Jan Paweł II, Przemówienie do zrzeszenia dziennikarzy euro-
pejskich, Rzym 25.10.1985.

71 Jan Paweł II, Przemówienie w Parlamencie Europejskim, Stras-
bourg 11.10.1988.
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pytanie: Skoro w ustroju demokratycznym tak duży jest zachwyt
nad wolnością jednostki, dlaczego Platon określa tą wolność w
odniesieniu do dyktatury? Jego myśli są kluczowe w temacie
wolności. Zdaniem Platona to nie z innego ustroju powstaje dyk-
tatura, jak właśnie z demokracji. Jako że nadmiar czegoś np. bo-
gactwo może w jednej chwili niczym koło fortuny obrócić się w
swoje przeciwieństwo. Jeśli w demokracji wolno w zasadzie
wszystko, są w niej także korzenie dyktatury. Zwolennicy de-
mokracji nie są niebezpieczni tak długo, jak długo społeczeństwo
ceni sobie wolność, tzn. może ponieść ofiarę w obronie ojczyzny.
Jednakże dusza narodu demokratycznego,, (...) robi się tak deli-
katna i wrażliwa, że choćby im ktoś tylko odrobinę przymusu
próbował narzucić, gniewają się i nie znoszą”72, nie będą mogli
podjąć żadnych działań w obronie wolności i w tym aspekcie
pojawia się niebezpieczeństwo ewolucji demokracji w jej przeci-
wieństwo. Jeśli jakieś ustroje i dotyczące ich rodzaje rozumienia
polityki określimy jako niszczące dla ludzkości, nawet jeżeli (albo
jeszcze) nie stosuje się w nich siły czy agresji do regulowania
porządku publicznego, wciąż aktualne jest pytanie, w jakim pań-
stwie żyć chcemy jako chrześcijanie i jaką politykę chcielibysmy
uprawiać? Jan Paweł II stwierdził: „Charakter moralny demokra-
cji nie ujawnia się samoczynnie, ale zależy od jej zgodności z
prawem moralnym, któremu musi być podporządkowana, po-
dobnie jak każda inna ludzka działalność: zależy zatem od mo-
ralności celów, do których zmierza, i środków, jakimi się posłu-
guje. Jeśli wartość demokracji jest dziś prawie powszechnie
uznawana, to należy w tym widzieć pozytywny znak czasów
(…) ale wartość demokracji rodzi się albo znika wraz z warto-
ściami, które ona wyraża i popiera (...)”73.

72 Platon, Państwo, Wyd. Antyk, Kęty 2003, s. 536.
73 Jan Paweł II, Encyklika ,,Evangelium vitae“ Ojca Świętego Jana

Pawła II do biskupów, kapłanów i diakonów, zakonników i zakon-
nic, do katolików świeckich i wszytkich ludzi dobrej woli o wartości
i nienaruszalności życia ludzkiego, [w:] Encykliki Ojca Swiętego…,
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Niewątpliwie Unia Europejska jest otwarta na państwa
postkomunistyczne i w Traktacie o Unii Europejskiej w wersji
po Lizbonie zadeklarowała oparcie swojej konstrukcji na war-
tościach, konsekwentne oparła się na odwołaniu do Boga, a
nawet chrześcijaństwa, w preambule swego Traktatu, o co
wielokrotnie prosił Jan Paweł II na przełomie XX i XXI w. Na-
tomiast Benedykt XVI mówił już wprost o kryzysie moralnym
Europy, wyrażającym się w moralnej niedojrzałości do osią-
gniętego poziomu technicznego. Zdaniem Benedykta XVI w
nim swe źródła mają nie tylko takie zjawiska jak terroryzm,
ale także – nękające Europę – narkomania, aborcja, eutanazja
czy klonowanie. Fakt społecznego przyzwolenia na ich wystę-
powanie, a nierzadko wręcz prawnej legalizacji w państwach
Starego Kontynentu, niejako wskazuje dynamicznie zwiększa-
jące się w Europie zagubienie zasadniczej intuicji dotyczącej
„moralnego charakteru samego bytu i koniecznego współ-
brzmienia istoty ludzkiej z przesłaniem natury”74. Etyczny
deficyt Europy związany jest z nowym modelem kultury bę-
dącym „w absolutnej sprzeczności nie tylko z chrześcijań-
stwem, ale z religijnymi i moralnymi tradycjami ludzkości”75.

Realne spojrzenie na kulturowe przemiany Europy, po-
zwala spostrzec, że staje się ona jakby własnym przeciwień-
stwem dekalarowanych przez siebie wartości. Dla przykładu
widoczne to jest w odniesieniu do kwestii poszanowania god-
ności człowieka. Ciężko Europejczykom rozpoznać w życiu
ludzkim nienaruszalną wartość. Zaczyna się ją widzieć jako

Kraków 1996. Należy podkreślić, że wielu ludzi, zwłaszcza na laic-
kim Zachodzie, nie mogło zrozumieć, dlaczego strajkujący w 1980 r.
w Stoczni Gdańskiej trzymali w rękach portrety Jana Pawła II i wize-
runki Matki Boskiej.

74 J. Ratzinger, Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata,
Kraków 2002, s. 25.

75 J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, wyd. św. Pawła,
Częstochowa 2005, s. 48.
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kategorię względną tj. zależną od posiadanych przez człowie-
ka atrybutów, tudzież od materialności życia. Kontynent, z
którego wyszło na świat uniwersalne przesłanie o nienaru-
szalnym charakterze ludzkiej godności i związanych z nią
prawach, zaczyna, mimo deklarowania poszanowania i pro-
mocji praw fundamentalnych, w praktyce obracać się prze-
ciwko tejże godności i prawom. W swoim papieskim naucza-
niu o integracji europejskiej, Benedykt XVI powracał do ko-
nieczności oparcia integracji o wartości poszanowania prawa
naturalnego76. W 2007 r. mówił: „Wspólny dom europejski
będzie miejscem dobrym do zamieszkania tylko wówczas, gdy
zostanie zbudowany na solidnym kulturalnym i moralnym
fundamencie wspólnych wartości, jaki przekazały mu jego
dzieje i tradycja. Europa nie może wypierać się tych wartości,
nie wolno jej tego zrobić. Stanowią one zaczyn naszej cywili-
zacji na drodze w trzecie tysiąclecie. Chrześcijaństwo głęboko
naznaczyło ten kontynent, czego świadectwem są nie tylko
liczne kościoły, ale także wielu ludzi, którzy dzięki wierze żyli
nadzieją, miłością i miłosierdziem”77.

Wskazując w tym miejscu na filozoficzne refleksje ks. P.
Mazanki można zacytować jego słowa: „Max Weber już w
1915 roku wyliczył kilka etapów racjonalizacji religii: od pier-
wotnych magicznych form religijnych, poprzez politeizm (czy-
li personifikację potężnych sił przyrody) do monoteizmu – idei
Boga jednoosobowego. Ostatnim etapem racjonalizacji religii
ma być eliminacja wszystkich elementów magicznych, co dzie-
je się w protestantyzmie. Ostatecznie ewolucja religii prowa-
dzi do jej samopodważenia”78. Z kolei w tym kontekście Z.

76 J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dziś i jutro, Kielce 2005, s. 29.
77 Benedykt XVI, Benedykt XVI w Austrii, ,,Kościół w Europie”,nr

31/2007, s. 1.
78 P. Mazanka, Refleksje o filozoficznych źródłach sekularyzacji i seku-

laryzmu, [w:] „Studia Nauk Teologicznych PAN”, tom IX, Olsztyn
2014, s. 60.
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Drozdowicz79 wymienia dwa ważne założenia myśli Webe-
rowskiej: badanie zjawisk społecznych w szerokiej perspekty-
wie kulturowej i badanie zjawisk w ich historycznej zmienno-
ści (historyzm). Do tej tradycji należy również znana metoda
typologizacji. W świetle metody typologizacji można wspo-
mniane pojęcie charyzmy uszczegółowić, wyróżniając chary-
zmę wojownika, szamana i literata. Z pewnością twórczość
Maxa Webera była w dużej mierze inspirowana niemieckim
idealizmem, a w szczególności neokantyzmem. Z tym ostat-
nim kierunkiem Weber zetknął się przez swojego kolegę z
Uniwersytetu we Fryburgu Heinricha Rickerta. Z neokanty-
zmu M. Weber wyniósł m.in. wizję rzeczywistości jako cha-
otycznej i niezrozumiałej. Zdaniem Webera racjonalny porzą-
dek jest pochodną działalności ludzkiego umysłu, który sku-
pia uwagę na pewnych aspektach rzeczywistości, organizując
je w aktach percepcjj.

Innym źródłem inspiracji weberowskich była etyka kan-
towska, którą mimo to M. Weber uważał za przestarzałą we
współczesnym, zsekularyzowanym społeczeństwie. Na taką
jego opinię oddziaływanie miała filozofia F. Nietzschego.
Między wywodzonymi z kantyzmu imperatywami moralny-
mi, a nietzscheańską diagnozą współczesnej kultury wystę-
powało wyraźne napięcie, które nadało pewnien rys etyczne-
mu światopoglądowi Webera. Trudno też nie odnieść wraże-
nia, że religia, jako jedna ze sfer życia społecznego, była dla
M.Webera jednym z zagadnień najbardziej przyciągających
uwagę. Dowodem na potwierdzenie tej tezy są tytuły i podty-
tuły najważniejszych jego dzieł, jak znana Etyka protestancka a
duch kapitalizmu, monumentalna (i nieskończona) Etyka gospo-
darcza religii światowych (w której znajdują się analizy juda-
izmu, hinduizmu i buddyzmu oraz taoizmu i konfucjonizmu)

79 Z. Drozdowicz, Religia i religijność w ujęciu M. Webera, [w:] O ra-
cjonalności w religii i religijności (raz jeszcze), Poznań 2010, s. 32.
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czy Szkice z socjologii religii80. Warto w tym kontekście przyj-
rzeć się poglądom autora Etyki protestanckiej i ducha kapitali-
zmu. Weber twierdzi, że „nauka zrywająca z zależnością od
religii i w tym sensie bezzałożeniowa, rzeczywiście nie zna
cudu i objawienia”, a „odczarowani dawni bogowie przybie-
rają postać bezosobowych mocy, powstają z grobów, dążą do
zapanowania nad naszym życiem i ponownie zaczynają ze
sobą odwieczną walkę”81. Widoczne w myśli Webera jest
określanie współczesnych ludzi wierzących jako irracjonali-
stów. M. Weber zachowywał pewną powściągliwość w kon-
tekście wyrażania swoich poglądów odnośnie ateizmu, mate-
rializmu czy neopogaństwa.

Odnosząc się do współczesności warto wskazać, że kilka
lat temu Papieska Rada do spraw Kultury stworzyła inicjaty-
wę inspirowaną myślą Benedykta XVI: dialog z ateistami,
agnostykami i obojętnymi religijnie. Brak rozmowy z ateista-
mi, czy agnostykami może zamknąć ludzi wierzących w prze-
żywaniu świata, który będzie ich izolował od społeczeństwa.
Niewątpliwie problemów świata, czy narodu nie rozwiąże
jedna tylko grupa: np. jedynie chrześcijanie albo wyłącznie
ludzie religijni albo tylko ateiści. Istnieje zatem potrzeba
wspólnego wysiłku w budowaniu świata. Na dobrych warto-
ściach. Autonomia natury ludzkiej, w imię której zanegowano
istnienie Boga w ateiźmie XX wieku, aktualnie przyjmuje inną
formę, trudną do jednoznacznego uchwycenia82. Co istotne w
dużych systemach ateistycznych walczono z Bogiem w imię

80 M. Weber, Socjologia religii. Dzieła zebrane. Etyka gospodarcza reli-
gii światowych, Kraków 2006.

81 R. Piekarski, Odczarowanie świata a pytanie o przyszłość religii. Sekula-
ryzacja jako problem filozoficzny, https://teologiapolityczna.pl/romuald-
piekarski-odczarowanie-swiata-a-pytanie-o-przyszlosc-religii-
sekularyzacja-jako-problem-filozoficzny(4.03.2020).

82 W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, tłum. J. Tyrawa, Wyd. Wro-
cławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1996, s. 28-29.
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dobra człowieka, o tyle współcześnie ignoruje się istnienie
Boga, jakby był on nieistotny. Dla zachowania odpowiedniej
międzyludzkiej komunikacji konieczny jest dialog. W swojej
strukturze posiada on dwie podstawowe składowe. Pierwszą
z nich jest nawiązanie kontaktu przez uczestników dialogu. Z
kolei drugą jest poszukiwanie prawdy i w skutkach odnale-
zienie jej.

Inspiracji dla dialogu w polityce możemy szukać w my-
śli filozoficznej M.Webera, który pisał: „Na razie jeszcze nikt
nie wie, kto będzie mieszkał w przyszłości w tej budowli i czy,
u kresu tego niesamowitego rozwoju, nie pojawią się całkiem
nowi prorocy lub nie nastąpi potężne odrodzenie starych idei.
Albo – jeśli nie nastąpi ani jedno, ani drugie – czy dojdzie do
mechanicznego, upiększonego rodzajem zarozumiałości, za-
stygnięcia idei”83. W tekście Webera pt. Polityka jako zawód i
powołanie pojawia się koncepcja dychotomii pomiędzy etyką
przekonań a etyką odpowiedzialności. Pierwszą z nich M.
Weber przedstawia, odwołując się do chrześcijańskiego przy-
kładu religioznawczego: „Kazanie na Górze – innymi słowy:
absolutna etyka Ewangelii – to poważniejsza sprawa niż sądzą
ci, którzy chętnie dziś cytują owe przekonania. Z nią nie ma
żartów. Dotyczy jej to, co powiedziano o przyczynowości w
nauce: to nie jest dorożka, którą można dowolnie zatrzymać,
by wedle uznania wsiadać i wysiadać. Tylko wszystko albo
nic, taki właśnie jest jej sens (...). A więc na przykład bogaty
młodzieniec: odszedł zasmucony, miał bowiem majętności
wiele. Przykazanie Ewangelii jest bezwarunkowe i jedno-
znaczne: oddaj co masz – po prostu wszystko. Polityk powie:
żądanie społecznie bezsensowne, dopóki nie zostanie przefor-
sowane przez wszystkich”84. Badając wnikliwie prace Webera

83 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. J. Miziński,
Wyd. TEST, Lublin 1994, s. 181-182.

84 M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998, s. 101. Zob.
N. Modnicka, Małe światy polskiego ewangelikalizmu, Łódź 2013. Istnieją
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można stwierdzić, że nie zgodziłby się on z teologią wyzwole-
nia, ale można jak sądzę zaliczyć go do prekursorów tzw. teo-
logii politycznej. Uzasadniając etykę przekonań na przykła-
dzie chrześcijańskiej Ewangelii, M. Weber konstatował: „Kto
chce działać według etyki Ewangelii, niech powstrzyma się od
strajków (...) przede wszystkim niech nie mówi o rewolucji.
Albowiem ta etyka nie naucza chyba, że właśnie wojna do-
mowa jest jedyną prawomocną wojną. Postępujący według
Ewangelii pacyfista nie przyjmie broni albo ją odrzuci (...) z
etycznego obowiązku, aby położyć kres wojnie – tej i każdej
innej. Polityk powie: jedynym środkiem służącym zdyskredy-
towaniu wojny w dającej się przewidzieć przyszłości byłby
pokój oparty na status quo”85. Weberowska interpretacja
Ewangelii przedstawia jej aspekt pacyfistyczny. Pozostaje to w
zgodzie z protestanckimi odczytaniami religijnej myśli ewan-
gelicznej, np. w teologii politycznej Martina Luthera Kinga86.

W wypowiedziach Benedykta XVI skierowanych do dy-
plomatów możemu znaleźć wyjaśnienie pojęcia prawdy moral-
nej. Oznacza ona: uczciwość, prawdę, i szacunek w kontaktach z

jednak również interpretacje religijne chrześcijaństwa w duchu niepacy-
fistycznym, np. teologia wyzwolenia, której rzecznicy wyciągają ze
spuścizny ewangelicznej zupełnie odmienne wnioski: „Tylko radykalne
zerwanie ze status quo, to jest głęboka przemiana systemu opartego na
własności prywatnej, dojście do władzy klasy wyzyskiwanej oraz rewo-
lucja społeczna, która zniosłaby istniejące zależności, może doprowa-
dzić do zmiany i do stworzenia nowego społeczeństwa, społeczeństwa
socjalistycznego”, cyt. za: G. Gutierrez, Teologia wyzwolenia. Historia,
polityka i zbawienie, Warszawa 1976, s. 35-36, cyt. za: G. Kepel, Zemsta
Boga. Religijna rekonkwista świata, Warszawa 2010, s. 10.

85 Ibidem, s. 101.
86 Naczelne kierunki reformy protestanckiej konsekwentnie zmierza-

ły w stronęwyeliminowania magicznych elementów kultury ludowej
(niem. termin M. Webera entzauberung – „odczarowanie”), a antropolo-
gia nadal wykazuje silnątendencjędo tropienia pozostałości prelogicz-
nego myślenia w kulturze.
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innymi ludźmi i państwami, które powinny być podstawą dzia-
łań dyplomaty87. Dla chrześcijan poszukiwanie prawdy moralnej
ma miejsce w oparciu o wiarę. Ma ona główną rolę w rozwijaniu
duchowego dziedzictwa wielu narodów. Przenikające się du-
chowe i kulturowe wartości pomogły w ukształtowaniu się toż-
samości wielu narodów. Trzeba podkreślić, że obok kwestii
prawdy o człowieku i wizji polityki na niej opartej, w światopo-
glądzie Benedykta XVI pojawiło się także tak ważne pojęcie, jak
„wolność”. Ojciec Święty stał na stanowisku, że wolność to z
punktu widzenia rozwoju człowieka we wspólnocie politycznej
kwestia podstawowa. Definiował ją jako podążanie drogą praw-
dy, w zgodzie z sumieniem i ze świadomością, że po śmierci
nasze uczynki zostaną ocenione. Papież podkreślał także, że dro-
ga dobrego postępowania nie jest łatwa, ale wiąże się z wieloma
wymaganiami i trudami88. Niewątpliwie odnosząc się do poglą-
dów Benedykta XVI, należy zwrócić uwagę, że w większości
stanowią one nawiązanie do tez katolickiej nauki społecznej.
Nowym aspektem myśli filozoficznej następcy Jana Pawła II jest
w szczególności poszerzenie rozumienia zasady solidarności jako
„solidarności globalnej”, która powinna być motorem likwidacji
ubóstwa przez rządzących.

Obok zagadnienia pochodzenia i posłuszeństwa władzy
Benedykt XVI prowadził rozważania, w jaki sposób powinna być
ona sprawowana. W związku z tym odwołuje się on do formu-
łowanego w katolickiej nauce społecznej postulatu komplemen-
tarności. Kardynał Ratzinger zaznaczał w swoich poglądach, że
w uznaniu autorytetu władzy występuje boski porządek świata,

87 Benedykt XVI, Trzy sposoby propagowania prawdy moralnej w życiu
publicznym. Spotkanie z władzami i korpusem dyplomatycznym
(5.06.2010 r.), „L’Osservatore Romano”, wyd. Pol. nr 8-9, 2010, s. 10-11.

88 Benedykt XVI, Prawa człowieka są wyrazem sprawiedliwości, Wizy-
ta w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych (18.04.2008 r.),
„L’Osservatore Romano”, wydanie polskie nr 5, 2008, s. 55-58.
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w którym człowiek jako jednostka może partycypować89. Należy
dodać, że brak podporządkowania władzy musi nieść ze sobą
negatywne skutki. W takim przypadku, jak kostatuje Benedykt
XVI, podejmować aktywne działania powinny instytucje pań-
stwa, które w związku z faktem posiadania bożej legitymacji
mają prawo do zwalczania zła w obszarze polityki. W myśli do-
tyczącej moralnego charakteru władzy Benedykt XVI, utrzymał
swój artykułowany pogląd (odwołujący się do św.Pawła), że
władza ma głównie charakter moralny, który dotyczy rządzą-
cych oraz rządzonych90. Co istotne, Benedykt XVI podkreślał, że
w osobie polityka można wyróżnić jednocześnie tożsamość
Chrystusową i narodową. Odpowiedzialność rządzących wobec
społeczeństwa dotyczy dwóch ważkich kwestii. Po pierwsze
troski o przestrzeganie praw człowieka w ramach społeczności
narodowej; po drugie obrony oraz rozwoju tradycji narodowej.
Problemu pielęgnowania wymienionych wartości Benedykt XVI
nie zostawia tylko w rękach państw narodowych. Zaznacza on,
że na zasadach określonych w prawie międzynarodowym mogą
one liczyć na pomoc ze strony organizacji międzynarodowych
oraz innych państw91.

Podsumowanie
M. Weber w swojej myśli filozoficznej zajmował się ba-

daniem rozwoju kapitalizmu. Podkreślał on, że to religia jest
czynnikiem kształtującym stosunek człowieka do świata. Jest
to założenie zbieżne z nauką Kościoła katolickiego. Analiza
komparatystyczna umożliwiła Weberowi wyróżnienie religii

89 J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dziś i jutro, Kielce. Jedność
2005, s. 53.

90 J. Ratzinger, Urząd nauczycielski Kościoła-wiara-moralność, [w:]
Podstawy moralności chrześcijańskiej, Poznań 1999, s. 48-51.

91 Benedykt XVI, Prawa człowieka są wyrazem sprawiedliwości, Wizy-
ta w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych (18.04.2008 r.),
„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 5, 2008, s. 57.
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odznaczających się otwartością na problemy świata i na dzia-
łaniew świecie traktowane jako doskonalenie, czyli tzw. asceza
wewnątrzświatowa (przykładem religiitego rodzaju było dla
Webera przede wszystkim chrześcijaństwo, a głównie okre-
ślone nurty protestantyzmu). Drugi rodzaj religii nastawiony
jest eskapistycznie wobec świata, czyli reprezentuje tzw. asce-
zę zewnątrz światową (w tej grupie Weber umieszczał religie
Dalekiego Wschodu).

Nauczanie Kościoła jest precyzyjne i niezmienne, gdy
mówimy o sprawach dotyczących wiary i moralności. Jan Pa-
weł II mówiąc o polityce pokazuje, że nie jest to rola Kościoła,
aby pełnić rolę twórcy idealnych, czy chociaż optymalnych
systemów politycznych, czy ekonomicznych. Papież Jan Paweł
II badając doświadczenia historii świata i filozofii patrzył na te
systemy pod kątem jakiego człowieka one promują i od tego
uzależniał swoją ocenę systemu. Bycie dojrzałym katolikiem
oznacza chronienie swojej wiary przed stworzeniem w pew-
nym sensie z niej ideologii. Niewątpliwie Jan Paweł II, tak
samo jak Benedykt XVI, nie był politykiem, ale prorokiem
Ewangelii. W swoich nowatorskich poglądach nie obawiał się
nawoływać do rozwiązań, które politykom wydawały się nie-
realne do spełnienia. Narzędziem, które w ocenie Benedykta
XVI może ochronić społeczeństwo przed obaleniem demokra-
cji, jest akt prawny konstytucji. Powinien on regulować dzia-
łanie mechanizmów państwowych, określać pozycję obywate-
la w strukturach władzy oraz służyć budowie jedności spo-
łecznej. Dzięki ustawie zasadniczej łatwiejsza jest ochrona
podmiotowości jednostki. Benedykt XVI podkreśla, że w
przepisach samego aktu muszą znaleźć się wskazania, które
ograniczą zakres ingerencji państwa w życie człowieka, aby
ten mógł zachować wolności, które są warunkiem godności92.

92 Benedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw prawa,
„L’Osservatore Romano“2011, nr 10-11 (wyd. pol.), s. 38-41.
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Warte podkreślenia jest, że Benedykt XVI wprost zaznacza
swoje poparcie dla systemów demokratycznych, dystansując
się od innego typu rozwiązań politycznych dotyczących za-
rządzania państwem93. Z pewnością bowiem wiara i przeko-
nania religijne muszą uwzględniać wielość poglądów i prze-
konań politycznych panujących w państwie demokratycznym.

Stosunek do wartości ludzkiego życia jest niemałym pro-
blemem współczesności, która otwiera przed człowiekiem wiel-
kie możliwości, ale wraz z nimi stwarza istotne zagrożenia. Z
jednej strony chroni się życie jako najwyższą wartość, a z drugiej
społeczeństwa Europy godzą się na eutanazję, aborcję, zapłod-
nienia in vitro, podczas których zamraża się nadliczbowe zarod-
ki ludzkie, narażając je na śmierć.

Do tego dochodzą wciąż aktualne zagrożenia takie jak:
głód, nierówny podział dóbr, wojny, dynamicznie rozwijający
się w sposób niekontrolowany sektor medyczny. Kościół kato-
licki jako autorytet moralny dla społeczeństwa sprzeciwia się
eksperymentom na embrionach ludzkich w celach nauko-
wych, jak również badaniom prenatalnym podjętym w celu
eugenicznym oraz tworzeniu hybryd ludzko-zwierzęcych w
celu reprodukcyjnym, widząc w tych działaniach naruszenie
ludzkiej godności. Popierając chrześcijańskie zasady etyczne
związane z wartością życia ludzkiego, nie można odwrócić się
od trosk, których doświadczają osoby przeżywające dramat
np. aborcji, czy eutanazji. ,,Każdy człowiek mający serce, i
oczywiście każdy chrześcijanin, stosownie do swoich możli-
wości powinien być gotowy do użycia wszelkich możliwych
środków przeciw tym nieszczęściom. Domaga się tego popro-
stu przykazanie miłości, której zawsze pierwszą troską jest
umocnienie sprawiedliwości. Chociaż przerywanie ciąży nig-
dy nie może zostać dopuszczone, to przede wszystkim należy

93 J. Ratzinger, Europa Benedykta…, Częstochowa 2008, s. 42.
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jednak usunąć jego przyczyny”94. Wymaga to –jak jest napisa-
ne w cytowanym dokumencie– działań politycznych. ,,Trzeba
przy tym jednocześnie oddziaływać na obyczaje a także wielo-
rakimi sposobami przychodzić ze skuteczną pomocą rodzi-
nom, matkom i dzieciom”95.

Streszczenie:
Kościół katolicki podczas pontyfikatu Jana Pawła II wy-

rażał przekonanie, że autorytet można zbudować w drodze
dialogu w przestrzeni publicznej. Jest to zrozumiałe dla chrze-
ścijan po dziejowych procesach manipulowania religią w dro-
dze oddziaływania na emocje ludzi wierzących. Takimi przy-
kładami może być nienawiść rasowa, religijna, kulturowa
uprawomocniona przez demokratycznie ustanowiony naro-
dowy socjalizm Adolfa Hitlera. Kryzys autorytetu społeczne-
go Kościoła katolickiego w społeczeństwie polskim oddziałuje
na kryzys autorytetu religijnego i odwrotnie, a mechanizm tej
wzajemnej interakcji jest trudny do empirycznego zbadania w
sposóbprecyzyjny. Autorka artykułu chce dokonać rekon-
strukcji idei władzy politycznej w nauczaniu papieża Jana
Pawła II i papieża Benedykta XVI. Poza tym rozbudowane
zostały badania stosunku niniejszych papieży do systemu po-
litycznego demokracji w świetle paradygmatu myśli filozo-
ficznej Maxa Webera.

94 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja ,,Qaestio de abortu”,
Wrocław 1993, s.26.

95 Ibidem. „Kościół wie, jak wiele czynników mogło wpłynąć na
waszą decyzję, i nie wątpi, że w wielu przypadkach była to decyzja
bolesna, może nawet dramatyczna. Zapewne rana w waszych ser-
cach jeszcze się nie zabliźniła”, zob. Jan Paweł II, Encyklika
,,Evangelium vitae”, o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego,
25.03.1995.
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Alina Błaszczyk

Budowanie autorytetu i wiarygodności nauczyciela-
wykładowcy oraz lidera

Trzeba od każdego wymagać tego, co on może wykonać.
Autorytet polega przede wszystkim na rozsądku.

Antoine de Saint-Exupery, „Mały Książę”

Wstęp
Współcześnie żyjemy w wyjątkowym okresie, gdyż jest

to życie dużo łatwiejsze niż naszych przodków, ale bardzo
łatwo można się w tym życiu zagubić. Jednakże jest to czas,
który szybko pędzi i ciągła pogoń za nieokreślonymi celami,
bądź w ogóle bez celu. W związku z tym można zaobserwo-
wać poczucie zagubienia i specyficznego duchowego osiero-
cenia1. Jeżeli zwracamy uwagę na wartości materialne i kon-
sumpcję, dążymy do tego, aby poszukiwać nowości i otrzy-
mywać nowe wrażenia oraz koncentrujemy się na czerpaniu
korzyści z życia, to możemy nie zauważyć autorytetów2.

Temat autorytetu przewija się w wielu opracowaniach3.
Jednakże autorytetu potrzebują wszyscy: dorośli, młodzież i
dzieci. Dorośli, oprócz tego, że sami potrzebują autorytetu, to
również są nim dla młodszych, nie tylko jako nauczyciele,
wykładowcy, ale również jako wzory godne naśladowania.

1 A. Chudzik., Wstęp, [w:] A. Chudzik. (red.), Współczesne zagroże-
nia rozwojowe dzieci i młodzieży, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistycz-
no-Ekonomicznej, Łódź 2008, s. 7.

2 Z. Remiszewska, Refleksje o poszukiwaniu autorytetu w wychowa-
niu, Zeszyty Naukowe „Pedagogika”, 12/2016, s. 53.

3 M.in.: J. Zimny (red.), Autorytet. Oblicze – Misterium – Tajemnica,
Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką, Katowice 2019.
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Aby być wzorem, budują długo swój autorytet i swoją wiary-
godność, by później w błahy sposób jej nie stracić.

Budowanie osobistej wiarygodności to taktyka, w której
nauczyciel – wykładowca i lider stawiają wymagania sami
sobie, a dla innych są wzorem. Testowanie tej wiarygodności
dzieje się codziennie i albo ten test się przejdzie albo nie. Jeżeli
jest negatywny wynik tego testu, to nauczyciel – wykładowca
czy lider może utracić zaufanie podwładnych raz na zawsze.

Celem rozprawy jest zwrócenie uwagi jak ważny jest au-
torytet nauczyciela – wykładowcy oraz lidera, a także jak wy-
gląda budowanie autorytetu i wiarygodności tych osób. W
nauczaniu początkowym w szkole podstawowej nauczyciel
jest autorytetem dla uczniów a później jest on stopniowo za-
tracany. Nauczyciele – wykładowcy we współczesnym świecie
natrafiają na wiele trudności by być autorytetem, natomiast
łatwiej jest posiadać autorytet liderowi zespołu.

1. Czym jest autorytet?
Na temat etymologii słowa „autorytet” oraz klasyfikacji

autorytetu wiadomości znaleźć można m.in. w autorki artyku-
le pt. „Autorytet wychowawcy oraz nauczyciela we współcze-
snej szkole”4. „Autorytet to rama, sposób, w jaki jest się po-
strzeganym”5. Nie chodzi tutaj tylko o prawdziwość i auten-
tyczność, ale o formę przekazu,czyli uczucia również decydują
o tym, kogo uznamy za autorytet. Autorytet posiada osoba,
która jest wzorem i ekspertem w danej dziedzinie, a zatem ma
też uznanie innych i szacunek. Jest osobą budzącą zaufanie,
cieszącą się poważaniem, mającą wpływ na zachowania i my-

4 A. Błaszczyk., Autorytet wychowawcy oraz nauczyciela we współczesnej
szkole, [w:] Zimny J. (red.), Autorytet. Oblicze – Misterium – Tajemnica,
Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką, Katowice 2019, s. 371- 392.

5 M. Grzesiak., Wyjątkowy nauczyciel. Szkolenia XXII wieku, Druk-
Intro SA, Inowrocław 2009, s. 38.
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ślenie innych ludzi. Zatem, aby zyskać uznanie i szacunek
osób, z którymi się komunikujemy potrzebujemy:6

• doświadczenia – kompetencji, umiejętności i pewności,
że je posiadamy,

• rezultatów – np. wystąpień, napisanych artykułów czy
książek, bo są one potwierdzeniem posiadanych kompetencji,
a więc jesteśmy ekspertem w jakimś obszarze,

• fizjologii – pewności siebie, gestykulacji, płynnego i
wyrównanego sposobu mówienia, który wciąga ludzi w ramę
autorytetu,

• sterowania wrażeniem publicznym – bycia postrzega-
nym przez innych tak, aby wzbudzać respekt i pociągać za
sobą innych.

Autorytet jest najważniejszym mechanizmem wywiera-
nia wpływu na innych. Jeżeli dodamy do tego wiedzę i bie-
głość w zarządzaniu procesem, to przekaz nasz będzie ideal-
ny. Nauczyciele – wykładowcy oraz liderzy powinni być:7

• autorytetem formalnym ze względu na pełnione funk-
cje zawodowe,

• autorytetem nieformalnym (naturalnym), który jest
wynikiem uznania społecznego, praktycznie rzecz biorąc,
ogólnie przyjętych zasad oceny wartości,

• autorytetem środowiskowym (dotyczy głównie na-
uczycieli szkół podstawowych oraz średnich), gdyż nauczycie-
le muszą podejmować współpracę z rodzicami i innymi insty-
tucjami odpowiedzialnymi za opiekę nad dziećmi,

• autorytetem szkolnym ze względu na oddziaływania
wychowawcze na terenie szkoły,

6 Tamże, s. 40 – 44.
7 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów, Impuls, Kraków

2005, s. 60; Kosmala J., Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjo-
logicznych, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1999,
s. 15 – 16.
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• autorytetem naukowym (intelektualnym), który doty-
czy przekazywania wiedzy, informacji i pomocy w samo-
dzielnej nauce, krytycznym myśleniu, udzielaniu wskazówek
podczas pracy i przygotowywaniu młodych ludzi do uczenia
się przez całe życie,

• autorytetem moralnym (wychowawczym) dotyczącym
dyspozycji kierunkowych w rozumieniu norm i zasad postę-
powania ucznia,

• autorytetem zewnętrznym, który jest charakterystycz-
ny dla nauczycieli (liderów) łakomych władzy, odczuwających
przyjemność rządzenia innymi osobami wynikającą z uzasad-
nionej potrzeby,

• autorytetem wewnętrznym, których charakteryzuje
działanie dla dobra młodych ludzi, mobilizowanie ich do dzia-
łania, pobudzanie do wysiłku i wytrwałości w osiąganiu za-
mierzonego celu, wydobywania pokładów twórczej ekspresji
oraz wzorem zachowania dla uczniów-studentów. Nauczycie-
le – wykładowcy i liderzy są darzeni pozytywnymi uczuciami
takimi jak: podziw, zaufanie czy chęć współdziałania,

• autorytetem wyzwalającym, ponieważ mobilizują i in-
spirują do konstruktywnego działania inne osoby,

• autorytetem ujarzmiającym, który jest rezultatem żą-
dzy posiadania władzy i nadzoru nad uczniami oraz egze-
kwowania posłuszeństwa karami, co prowadzi do hamowania
aktywności uczestników zajęć8.

Bogdan Nawroczyński9 w swoich dziełach nawiązuje do
autorytetu nauczyciela i wyraża troskę o nauczycieli, którzy
posiadają najwyższe kompetencje pedagogiczne i etyczność.
Jednak nie używa określenia autorytet, lecz talent, osobowość,

8 E. Badura., Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela,
Wyd. WSiP, Warszawa 1981, s. 45.

9 B. Nawroczyński., Dzieła wybrane, tom I i II, WSiP, Warszawa
1987.
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ideał nauczycielski. Nauczyciel przekazuje dzieciom i mło-
dzieży wiedzę, umiejętności i wartości. A zatem wydawać by
się mogło, że cieszy się wśród uczniów autorytetem. Ucznio-
wie powinni go obdarzać szacunkiem, podziwiać i stosować
się do stawianych wymagań. Tymczasem nie zawsze tak jest.
Współcześnie można odnotować upadek autorytetu, nie tylko,
nauczycieli10. Według Marii Kielar-Turskiej11 spowodowane
jest to wzrostem aktywizacji zawodowej kobiet, wydłużeniem
czasu pracy rodziców i w związku z tym przekazaniem spra-
wowania opieki nad dziećmi przedszkolom i szkołom oraz
nianiom. Rodzice nie interesują się tym, co dzieje się w życiu
ich dzieci i w szkole. Z drugiej strony nauczyciele nie potrafią
sobie poradzić z utratą autorytetu, ponieważ jest brak systemu
kar w szkole12. Powiedzieć o tym, co dzieje się w szkole kole-
żankom czy kolegom bądź dyrekcji się boją, bo utracą tym
bardziej nadszarpnięty już autorytet, albo zostanie to zamie-
cione pod dywan.

Najważniejszymi czynnikami budującymi autorytet są:13

• wiedza, umiejętności, doświadczenie, kompetencje.
Jeśli autorytet jest osadzony przede wszystkim na wie-

dzy to istnieje ryzyko jej szybkiego obniżenia. Dostęp do in-
formacji jest często nieograniczony, a wiedza szybko się aktu-

10 B. Skarga., Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Wyd. Znak, Kra-
ków 2007, s. 94 – 95.

11 Kielar-Turska M., Po co dziecku autorytet?. Pobrano z:
http://deon.pl/inteligentne-zycie/wychowanie-dziecka/art,548,po-
co-dziecku-autorytet.html (dostęp: 12.02.2020).

12 A. Malinowska., Uczniowie przed sądem, bo mówili o nauczycielce k....
Pobrano z:
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,7619936,Uczniowie_prz
ed_sadem__bo_mowili_o_nauczycielce_k___.html  (dostęp: 26.02.2020).

13 L. Sergiel., Autorytet szefa – jak budować autorytet w zespole?. Po-
brano z: https://witalni.pl/baza_wiedzy/autorytet-szefa-go-
budowac/ (dostęp: 11.02.2020).

http://deon.pl/inteligentne-zycie/wychowanie-dziecka/art
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alizuje. Autorytet budowany jest również poprzez przyznanie
się do braku wiedzy na dany temat, a więc powiedzenie po
prostu „nie wiem”, a nie blefowanie po podobnych tematach.
Budując autorytet z uwzględnieniem umiejętności liderzy zy-
skują w oczach swojego zespołu w przypadku umiejętności
praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności w stanie
rzeczywistym danej firmy. Autorytet to również sztuka bu-
dowania go poprzez wygląd zewnętrzny, postawę, mowę cia-
ła i stosowny styl ubierania, czyli strój.

Z autorytetem jest podobnie jak z dobrą opinią. Na po-
zytywną opinię pracuje się latami a utracić można w minutę.
Do czynników, które pozbawiają autorytetu należą:14

• charakter – plotkowanie, manipulowanie,
• młody wiek – brak doświadczenia,
• kompleksy i niska samoocena,
• brak wyciągania wniosków i ich powielanie
• kreowanie nieprawdziwego własnego wizerunku,
• niekompetentność,
• brak opanowania i brak stałości emocjonalnej.

2. Budowa wiarygodności i autorytetu nauczyciela –
wykładowcy

Najgorzej, gdy szkoła ucieka się do takich metod,
jak zastraszanie, przemoc czy sztuczny autorytet.

Metody te niszczą u uczniów naturalne odruchy, szczerość i wiarę w siebie,
czyniąc z nich ludzi uległych.

Albert Einstein

Według Zofii Żukowskiej15 nauczyciel to: zawód i powo-
łanie, zdolności wrodzone i wyuczone, odpowiedni zbiór cech

14 L. Sergiel., Autorytet szefa – jak budować autorytet w zespole?. Pobrano
z: https://witalni.pl/baza_wiedzy/autorytet-szefa-go-budowac/ (do-
stęp: 11.02.2020).
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osobowości i temperamentu, umiejętność poświęcania się dla
dobra innych osób oraz miłość do dzieci. Praca w zawodzie
nauczyciela musi przynosić mu radość i zadowolenie, nie
zważając na różne otoczki i sytuacje. W 2009 roku redaktorzy
czasopisma „Polityka” przeprowadzili ankietę „Czego oczeku-
ją uczniowie od nauczyciela”wśród uczniów klas gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. Z wyników ankiety można było
zauważyć, że uczniowie od nauczyciela oczekują by: rzetelnie
przekazał im wiedzę, dobrze potrafił przekazać wiedzę, na-
uczył ich tak, aby mogli pokonywać swobodnie kolejne etapy
edukacyjne, nauczył ich umiejętności rozwiązywania testów i
uzupełniania solidnego wiedzy w oparciu o nowoczesne tech-
nologie. Natomiast uczniowie nie oczekiwali by nauczyciel był
przewodnikiem po świecie doświadczeń, bądź mistrzem, któ-
ry pokazuje im nowe horyzonty.

Z autorytetem nauczyciela w szkole powiązany jest au-
torytet wykładowcy, czyli nauczyciela akademickiego. Lesław
Haber16 po analizie 326 ankiet przeprowadzonych wśród stu-
dentów państwowych i prywatnych uczelni nt. cech osobowo-
ściowych nauczyciela akademickiego, które są szczególnie
ważne do budowania autorytetu, wymienił następujące cechy:
profesjonalizm, komunikatywność, współpracę, obiektywizm,
wyrozumiałość. Natomiast Antoni Rumiński17 w swoich ba-
daniach ankietowych wśród nauczycieli krakowskich uczelni
podjął problem ułożenia hierarchicznego cech dobrego na-
uczyciela akademickiego.W opinii badanych nauczycieli cechy
te to w kolejności:

15 Z. Żukowska., Nauczyciel: człowiek – pedagog – specjalista, Wy-
chowanie Fizyczne i Zdrowie 4/1993, s. 13 – 16.

16 L. Haber., Poznawcze aspekty badań nad społecznością informacyjną,
[w:] Haber L. (red.), Mikrospołeczność informacyjna: na przykładzie mia-
steczka internetowego AGH, Kraków 2001, s. 38-41.

17 A. Rumiński., Nauczyciel akademicki wobec wartości życiowych,
Pedagogika Szkoły Wyższej, 7/1996, s. 81 – 92.
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• „posiadający duży zasób wiedzy,
• posiadający zdolności dydaktyczne,
• konsekwentny i wymagający,
• łatwo nawiązujący kontakt,
• mający wysoki poziom moralny, tolerancyjny,
• rzetelny i sumienny, twórczy intelektualnie,
• kochający swoją pracę, mający wysoką kulturę osobistą,
• mający autorytet i uznanie,
• pogodny, z poczuciem humoru”18.
Z badań nad autorytetem nauczyciela uniwersyteckiego

przeprowadzonych przez Jana Bogusza19 wynika, że studenci
cenią u wykładowców takie cechy, jak: cierpliwość i wyrozumia-
łość, sprawiedliwość, wymagalność, inteligencję, stanowczość,
wygląd estetyczny, precyzyjne wyrażanie myśli oraz poczucie
humoru. Natomiast niekorzystne dla budowania autorytetu jest:
bycie niesprawiedliwym, dwulicowym, nerwowym, ordynar-
nym, zarozumiałym, posiadanie dostrzegalnych luk w wiedzy
oraz brak zdolności przekazywania wiedzy.

Istotnym aspektem budowania wiarygodności i autory-
tetu intelektualnego nauczyciela jest sposób i treść przekaza-
nia wiedzy uczniom. Uczniowie jak i studenci cenią osoby,
które potrafią zaciekawić swoim przedmiotem, a nie tylko
zaprezentować formę wykładową, sposób przekazania tej
wiedzy, a nie tylko odczytanie z kartki monotonnym głosem
oraz cenią umiejętność odpowiedniego zaprezentowania tre-
ści. Jeśli nauczyciel – wykładowca jest kompetentny, zna ma-
teriał i zna się na procesie, to potrafi wywołać ciekawość i do-

18 S. Rębisz., G. Polański., Preferowane cechy nauczyciela akademic-
kiego kierunku pedagogika w opinii studentów. Krótki komunikat ze zwiadu
badawczego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pobrano z:
https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac1/s
ubor/Rebisz_Polanski.pdf (dostęp: 3.03.2020).

19 J. Bogusz., Autorytet nauczyciela akademickiego a wyniki kształcenia
i wychowania, Pedagogika Szkoły Wyższej, 4/1996, s. 15 – 27.

www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac1/s
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brą zabawę, które stanowią podstawę do dalszej nauki. Co
ciekawe, duża część osób wybiera potem studia i karierę za-
wodową, opierając się na wspomnieniach z młodszych lat,
powiązanych z przedmiotem, który polubili dzięki prowadzą-
cemu. A zatem los ucznia – studenta leży w rękach nauczycie-
la – wykładowcy.

Dlatego uczenie innych to powinna być misja i powoła-
nie. Nauczyciel nie jest zaprogramowany. Jeżeli posiada ta-
lent, bądź zdolności i umiejętności, to zawsze inwestuje w mo-
tywację i determinację w dążeniu do osiągania celów. Dzięki
nam (nauczycielom) nasi uczniowie – studenci stają się lepsi,
mają większą wiedzę, więcej potrafią. Zatem nauczanie jest
misją zmiany świata na lepszy. W pierwszych klasach szkoły
podstawowej uczniowie są zapatrzeni w nauczyciela i to co
powie jest dla nich „święte”. Natomiast dla starszych uczniów
musi stopniowo budować swój autorytet i przygotować się na
to, że przynajmniej część z nich będzie go podważać. Dla nie-
których uczniów jesteśmy autorytetem, doradcą i będą w jakiś
sposób próbowali nas naśladować, dlatego powinniśmy uczyć
się bez przerwy, dając podopiecznym przykład, gdyż „najlepsi
nauczyciele są najlepszymi uczniami”20. Nauczyciel musi być
dla ucznia wzorem osoby uczącej się przez całe życie, jeżeli
chce zachęcić uczniów pasją do nauki.

Autorytet nauczyciel musi wypracować poprzez wyniki
z młodzieżą. To nie nauczyciel decyduje, czy jest dla kogoś
autorytetem. On może autorytetem się stać i może być za nie-
go uznany. Budowanie autorytetu nauczyciela jest procesem
długofalowym, ponieważ sprawdzane i oceniane są kompe-
tencje merytoryczne i wychowawcze nauczyciela.Uczniowie
mający do czynienia z autorytetem, będą pracować, angażując
wszystkie siły w proces doskonalenia swoich umiejętności,

20 M. Grzesiak., Wyjątkowy nauczyciel… op. cit., s. 26 - 31.
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aby jak najlepiej przybliżyć się do swojego mistrza21. Beata
Zielińska-Rocha podała 10 wskazówek jak stać się autorytetem
dla uczniów:22

• „zapracuj na autorytet – budowanie autorytetu to pro-
ces długotrwały,

• w budowaniu autorytetu intelektualnego pamiętaj, że
ważne są kompetencje merytoryczne, umiejętność dopasowa-
nia lekcji do potrzeb i zainteresowań uczniów,

• okazuj entuzjazm w stosunku do przedmiotu naucza-
nia i staraj się uczniów zarażać swoim entuzjazmem,

• traktuj uczniów z szacunkiem,
• nie walcz o autorytet za wszelką cenę, bo skutki mogą

być odwrotne,
• daj sobie i uczniom prawo do popełnienia błędu i

wzięcia odpowiedzialności za jego naprawienie,
• bądź przewidywalny – jasno określaj oczekiwania oraz

normy i konsekwentnie je egzekwuj,
• bierz odpowiedzialność za jakość relacji z uczniami i

modeluj pożądane zachowania,
• buduj w klasie atmosferę zaufania i wsparcia,
• pomagaj uczniom, którzy pomocy potrzebują, ale nie

narzucaj ani pomocy ani gotowych rozwiązań”.
Wykładowcy często mają zbudowany autorytet poprzez

to, że występują na podwyższeniu, posiadają mikrofon oraz
tytuł naukowy. Im więcej posiadają tytułów, licencji czy certy-

21 J. Pietrzyk, A. Filipiak., Autorytet nauczyciela a wychowanie w
szkole. Pobrano z:
http://eid.edu.pl/publikacje/autorytet_nauczyciela_a_wychowanie
_w_szkole,123.html (dostęp: 5.03.2020).

22 B. Zielińska-Rocha., Jestem czy staję się autorytetem? O budowaniu
pozycji nauczyciela w klasie. Pobrano z:
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-zajec-
szkolnych/jestem-czy-staje-sie-autorytetem-o-budowaniu-pozycji-
nauczyciela-w-klasie-9617.html (dostęp: 8.02.2020).

http://eid.edu.pl/publikacje/autorytet_nauczyciela_a_wychowanie
www.portaloswiatowy.pl/organizacja-zajec-
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fikatów, tym większy wzbudzająpodziw i szacunek wśród
studentów. Będąc profesorem automatycznie wykładowca
staje się autorytetem. Marian Śnieżyński przyjął, następujące
wyznaczniki autorytetu akademickiego:23

• „rozległa wiedza i szerokie horyzonty umysłowe,
• wytyczanie nowych dróg w myśleniu i działaniu,
• odpowiednio duży dorobek naukowy,
• poważne osiągnięcia w tworzeniu wiedzy naukowej,
• umiejętność inspirowania innych do podejmowania

badań naukowych,
• doskonała znajomość warsztatu naukowego,
• mistrzostwo w organizowaniu działalności naukowej,
• uczciwość i rzetelność naukowa”.

3. Budowa wiarygodności autorytetu lidera
Nauka jest wszędzie, ponieważ rodzice uczą dzieci, dzieci

uczą się z reklam bądź filmów, są osoby uczące w szkole czy na
uczelni, ale również prowadzące koła naukowe czy zajęcia gru-
powe albo kursy, podpatrzenie stylu ubierania się od drugiej
osoby to również nauka, to samo dotyczy stylów muzycznych
czy artystycznych. Zatem nauczycielem jest każdy. Natomiast
można siebie nazwać również wykładowcą, coachem, liderem,
trenerem albo pedagogiem, bądź prowadzić zajęcia nie nazywa-
jąc tego tak. Jedno jest pewne, należy wziąć na siebie odpowie-
dzialność, jako doskonały talent każdego niepodważalnego lide-
ra. Wiedza daje pewność, że nie popełnimy świadomie błędu.
Tworzymy światy swoim słuchaczom i chcemy aby to była Zie-
mia Obiecana. Ponieważ wiedza to odpowiedzialność, a jej brak
powoduje krzywdę na świecie.

23 M. Śnieżyński., O autorytecie nauczyciela akademickiego. Pobrano z:
http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt3/sniezynski.html
(dostęp: 12.03.2020).

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt3/sniezynski.html
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Prowadząc szkolenia czy będąc liderem zespołu, rów-
nież powinniśmy być autorytetem. Im trudniejsze czy niebez-
pieczniejsze są zadania, tym bardziej pracownicy chcą mieć
pewność, że przywódca jest w stanie podjąć takie wyzwania.
Skuteczni liderzy, gdy mają okazję sprawdzenia samych sie-
bie, to są na to przygotowani. Nie chodzi o to by ciągle szukać
sposobu do potwierdzenia swojej wiarygodności, ale starają
się wykorzystać do tego nadarzające się okazje. Jeżeli chcemy
by ludzie, z którymi spędzamy czas uznali nas za autorytet i
wierzyli w to co robimy i mówimy, to musimy pokazać im
namacalne sukcesy, które osiągamy. Powinniśmy żyć w zgo-
dzie z samym sobą. Abyśmy byli szanowani, powinniśmy
szanować sami siebie. Zatem zmianę świata powinniśmy za-
cząć również od siebie samego, bo uczymy zewnętrzny świat
jak ma nas postrzegać i jak my traktujemy siebie.24 Obecnie
zawody medyczne i prawnicze cieszą się dużym autorytetem,
a więc jeżeli dla nich poprowadzimy jakieś szkolenie, to tym
bardziej podnosi to naszą wartość i staje się zasobem, a to bu-
duje też nasz autorytet i naszą wiarygodność.

Podczas prowadzenia szkolenia to my powinniśmy być
jedynymi prowadzącymi. Nikomu nie powinniśmy oddać
prowadzenia, bo wówczas podczas przerwy uczestnicy będą
negatywnie oceniać prowadzącego. Ktoś taki nie uzyska auto-
rytetu i nikt go nie będzie słuchał. Nie będzie ważne jaką bę-
dzie miał wiedzę i jakie będzie jego przygotowanie meryto-
ryczne. Prowadząc szkolenie powinniśmy zwracać uwagę na
każdy detal. Jeżeli komuś dzwoni telefon, to powinniśmy w
jego kierunku zwrócić swój wzrok i zatrzymać na chwilę swo-
je argumenty. Podobnie, jeżeli ktoś rozmawia. Świadczy to o
tym, że nic nie ujdzie naszej uwadze, a więc jesteśmy gotowi
na reakcję. To również rodzi zaufanie do naszych kompetencji

24 M. Grzesiak., Wyjątkowy nauczyciel…op. cit., s. 38.
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i pokazuje, że nam zależy i buduje autorytet oraz wzmacnia
pozycję lidera.

Na podwyższenie wiarygodności podczas prezentacji
daje odwoływanie się do badań bądź do autorytetów w danej
dziedzinie a także umiejętność przyznania się do błędu. Lepiej
przyznać się do błędu lub niewiedzy niż wdawać się w dysku-
sję i twierdzić, że jesteśmy nieomylni. Ważne jest też abyśmy
nie wywyższali się, bo tego nikt nie lubi, a to wpływa na obni-
żenie zaufania do lidera. Ważny jest również nasz wizerunek,
jak jesteśmy postrzegani w oczach innych. Prosta, skromna i
schludna aparycja pomoże w budowaniu autorytetu25.

Wiarygodność lidera opiera się na sześciu kryteriach:26

• przekonanie – pasja i zaangażowanie, któreliderprzed-
stawia w odniesieniu do swojegoplanu,

• charakter– rezultaty w działaniu, uczciwość, szacunek
dla innych i zaufanie,

• troska o ludzi– objawianie troski o osobiste i zawodo-
we dobro swoich podwładnych, budowanie poczucia bezpie-
czeństwa,tworzenie przyjaznej atmosfery,

• odwaga– dyspozycyjność, by stanąć w obronie swoich
poglądów oraz przyznać się do błędów,

• opanowanie– dbanie o swoje emocje, umiejętność za-
panowania nad strachem, nerwami i poruszeniem,

• umiejętności/kompetencje– posiadanie lub chęć roz-
woju kompetencji „twardych” i „miękkich”.

Szymon Ostrowski stworzył listę 12 zasad budowania
autorytetu:27

25 M. Maj-Osytek., Sztuka przemówień i wystąpień w administracji
publicznej, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2019, s. 59.

26 K. Jaśkiewicz., Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach
projektu: NAUKA – Nowoczesna Administracja Uczelni i Kadra
Akademicka „Zarządzanie zespołem”, Akademia Morska Szczecin.
Pobrano z: https://normanbenett.pl/zarzadzanie-zespolem-
budowanie-autorytetu-pozycji-przywodcy/ (dostęp: 10.02.2020).
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• punktualność,
• szacunek,
• odpowiadanie na pytania zespołu,
• komunikatywność,
• opanowanie,
• konsekwencja,
• spójność,
• umiejętność radzenia sobie, gdy się pomylisz,
• wybaczanie błędów sobie i innym,
• kompetencje,
• umiejętność podejmowania decyzji,
• dotrzymywanie słowa.
Podczas budowania autorytetu ważne są również relacje

jakie lider nawiązuje z podwładnymi, m.in. otwartość w komu-
nikacji interpersonalnej, szczerość, brak plotkowania oraz zawie-
ranie ugody z wybranymi członkami zespołu28. Budowanie auto-
rytetu opiera się także na byciu dobrym mówcą, który nie boi się
wystąpień publicznych. Ludzie lubią osoby, które mówią o
wszystkim otwarcie, wypowiadają się nawet w trudnych spra-
wach bez strachu i uczciwie. Kiedy unikają odpowiedzi na pyta-
nie czy zarzut lub nie wyrażają się jasno, to można podejrzewać,
że coś przed podwładnymi ukrywają lub nie przygotowali się
należycie do dyskusji. A zatem cechami kompetentnego mówcy
są: otwarcie, wiarygodna postawa, wyrażanie troski o pracowni-
ków oraz brak obaw przed odpowiadaniem na pytania.29 Efek-

27 S. Ostrowski., 12 cech, które pomogą Ci zbudować autorytet
szefa wśród pracowników. Pobrano z: https://biznesnaostro.pl/12-
cech-ktore-pomoga-ci-zbudowac-autorytet-szefa-wsrod-
pracownikow/ (dostęp: 10.02.2020).

28 L. Sergiel, Autorytet szefa – jak budować autorytet w zespole?. Po-
brano z: https://witalni.pl/baza_wiedzy/autorytet-szefa-go-
budowac/ (dostęp: 11.02.2020).

29 https://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/rola-
autorytetu (dostęp: 13.02.2020).

www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/rola-
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tywny i wiarygodny lider bierze na siebie odpowiedzialność i
potrafi przyznać się do błędu. Zyskuje w ten sposób ogromny
szacunek swoich podwładnych.

Kolejnym dowodem wiarygodności lidera jest podej-
mowanie trudnych wyzwań, pomaganie innym w problemo-
wych sytuacjach. Zazwyczaj zanim lider zajmie się proble-
mem, musi się upewnić, czy jego działanie może pomóc. Na-
tomiast współpracownicy lubią takie osoby, ponieważ działają
oni dla dobra zespołu, biorąc dodatkowe obowiązki.

Skuteczni liderzy potrafią kontrolować swoje emocje, ale
także radzą sobie z emocjami innych osób. Pracownicy ocze-
kują, że lider będzie panował nad swoim temperamentem, a
także uchroni ich przed niespodziewanymi wybuchami in-
nych pracowników. Zatem współpracownikom imponują lide-
rzy, którzy potrafią wytrzymać silne emocje, mają poczucie
bezpieczeństwa i są postrzegani jako silni30.

Natomiast lidera dyskredytuje: kłamstwo, brak kontroli
emocjonalnej, unikanie lub przerzucanie na innych odpowie-
dzialności oraz kradzież cudzych pomysłów. Jeżeli osoba
prowadząca szkolenie jest dostępna dla uczestników tylko na
sali a poza nią w przerwach już nie, bo to jej czas, to brakuje
relacji, która jest fundamentem każdej współpracy. Taka osoba
jest dla zasad a nie dla uczestników. Przegrywa z nimi emo-
cjonalnie. Ludzie lubią wiedzieć, że mogą na nas liczyć i że
jesteśmy gotowi im pomóc, nie kosztem siebie, ale w ramach
wzajemnego układu. Powinno być oczywiste, że nie pieniądze
są najważniejsze, ale budowanie relacji z ludźmi. Wówczas
jesteśmy nie tylko liderem, trenerem, ale również autorytetem
i wtedy podążą za nami inni.

30 Tamże
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Podsumowanie
Reasumując, cechy nauczyciela – wykładowcy czy lide-

ra, będącego autorytetem, nie są stałe, nie tworzą zamkniętą
listę. One ewoluują i rozwijają się proporcjonalnie do poziomu
nauczyciela – wykładowcy czy lidera. Wielość sztuczek i za-
chowań jest tylko dodatkiem do kompetentnej osobowości
tych osób. Ucząc kogokolwiek, musimy wiedzieć po co to ro-
bimy oraz dlaczego to robimy. Sami nie możemy nic nie zmie-
niać w naszym prowadzeniu zajęć, ponieważ wcześniej czy
później my stracimy autorytet oraz pojawi się osoba, która
wyeliminuje nas z rynku. Aby zachować autorytet musimy
nauczyć się podnosić jakość naszych zajęć oraz aktualizować
wiedzę. Rolą nauczyciela – wykładowcy a także lidera jest
zadowolenie na twarzach uczestników spotkania a przez to
również budowanie naszego autorytetu i wiarygodności.W
konsekwencji nauczyciele – wykładowcy i liderzy budują swój
autorytet w oczach innych, a tym samym wyznaczają nowy
kierunek w jakości tego, czym się zajmują.

Budowanie autorytetu jest umiejętnością i gotowością do
kreowania własnego wizerunku tak, aby zdobyć zaufanie,
przychylność oraz szacunek ludzi, z którymi spotykamy się na
co dzień w szkole, w firmie czy na uczelni. Jest bardzo waż-
nym zagadnieniem w procesie zarządzania oraz ma na celu
rozwijanie relacji niezbędnych do oddziaływania na decyzje,
wybory oraz zachowania innych ludzi.

Streszczenie:
Współczesny świat jest nastawiony na konsumpcję i szyb-

kie życie. To powoduje, że nie zauważamy autorytetów oraz
wzorów godnych naśladowania, ponieważ młodzi wielokrotnie
ich nie potrzebują. Nauczyciele – wykładowcy, którzy jeszcze
kilka temu mieli autorytet zaczęli go tracić. Teraz ponownie za-
czyna się budowanie autorytetu i wiarygodności osób prowa-
dzących zajęcia. Najważniejszymi cechami jakimi obdarzony jest
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ktoś kto posiada autorytet to: wiedza, umiejętności i postawa. Do
tego należy dołączyć sposób przekazania treści i formę, zapre-
zentowanie danej treści oraz wygląd osoby prezentującej. Ważny
jest też sposób mówienia i gestykulowania.

Celem artykułu jest przedstawienie problemu zaniku au-
torytetów i budowania go od nowa ze szczególnym uwzględ-
nieniem cech, jakie dana grupa powinna posiadać aby zostać
autorytetem. Autorka skupiła się na autorytecie nauczycieli –
wykładowców oraz liderach, ponieważ jest jej to bliskie.

Słowa kluczowe: autorytet, wiarygodność, budowa au-
torytetu, budowa wiarygodności, zaufanie, nauczyciel, wy-
kładowca, lider

Summary:
Building the authority of the teacher - lecturer and leader
The modern world is focused on consumption and fast

life. This means that we do not notice authorities and role
models, because young people do not need them many times.
Teachers - lecturers who had authority a few years ago began
to lose him. Now, the authority and credibility of those con-
ducting the classes begins again. The most important qualities
endowed with someone who has authority: knowledge, skills
and attitude. To this should be attached the method of trans-
mission of content and form, presentation of the content and
appearance of the person presenting. The way of speaking and
gesturing is also important.

The purpose of the article is to present the problem of the
disappearance of authorities and building it again, with particu-
lar emphasis on the features that a given group should have to
become an authority. The author focused on the authority of
teachers - lecturers and leaders, because it is close to her.

Keywords: authority, credibility, authority building,
credibility building, trust, teacher, lecturer, leader
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Artur Lis

Kształtowanie się monarchii stanowej w Polsce –
analiza historycznoprawna

Wstęp
Prawo to zbiór reguł zachowania, na których straży stoi

aparat państwowy. Jest to jeden z systemów norm występują-
cy w społeczeństwie. Każdy z nich posiada system sankcji.
Sankcje zależą od modelu państwa. Prawo polskie w różnych
dzielnicach przewidywało nieco inne postanowienia. W czasie
rozbicia dzielnicowego teren Polski był niekiedy podzielony
nawet na kilkadziesiąt księstw, z których każde przyjęło inne
normy prawne. Ponadto obserwujemy również partykula-
ryzm osobowy co oznacza, że grupy społeczne dysponowały
innymi prawami. Zasada osobowości prawa mówi, iż każdy
rządzi się innymi prawem. Prawem pod którym się urodził, i
które „nosi ze sobą”. Oznacza to, że mieszkaniec np. wielko-
polski, który znajdzie się w Małopolsce będzie sądzony we-
dług prawa wielkopolskiego. Partykularyzm osobowy wiązał
się z wytworzeniem norm prawa dla każdej grupy społecznej:

1. Prawo kanoniczne – stosowane w stosunku do du-
chowieństwa,

2. System prawa ziemskiego – system prawa dla szlachty,
3. Prawo miejskie – dla mieszczan,
4. Prawo wiejskie – dla społeczności chłopskiej (było to

prawo tworzone przez właściciela dóbr ziemskich, czyli wła-
ściciel ten funkcjonuje jako ustawodawca),

5. System korporacyjny – daje on odrębność prawną ja-
kimś grupom społecznym (np. prawo dla żydów, Ormian;
może być też prawo dla jakiejś grupy zawodowej: górników,
bartników etc.).
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Prawo feudalne jest prawem przywilejów. O pozycji
społecznej jednostki decyduje przywilej. Różni się ono od
prawa nowożytnego, ponieważ dziś prawo cechuje się zasadą
powszechności tzn. jest równie dla wszystkich obywateli.

Temat niniejszej pracy pt. „Kształtowanie się monarchii
stanowej w Polsce” zostanie zawężony do analizy historycz-
noprawnej kilku wybranych przywilejów które były niezwy-
kle istotne na drodze przejścia od monarchii patrymonialnej
do monarchii stanowej.

1. Synod w Łęczycy w 1180 roku
Zjazd w Łęczycy doczekał się bogatej literatury przed-

miotu i różnych ocen wśród historyków1. Na zjeździe tym
poczyniono pewne ustępstwa na rzecz Kościoła: ograniczono
nadużycia podczas egzekwowania stanu2 i podwody3, uchy-
lono praktykę konfiskowania dóbr ruchomych po zmarłym
biskupie oraz zagwarantowano nienaruszalność majątku nie-
ruchomego biskupa w okresie sedeswakancji. Informację źró-
dłowe na ten temat posiadamy z bulli papieża Aleksandra III4,

1 Literaturę zestawia: W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński
Henryk Kietlicz (1199 – 1219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań
2005, s. 70-75.

2 Obowiązek goszczenia księcia, jego urzędników i możnych w
podróży po kraju. Por. A. Gąsiorowski, Stacje, [w:] Słownik starożyt-
ności słowiańskich, t. V, Wrocław 1975, s. 375 i n.

3 Dostarczanie koni i środków transportu w podróży po kraju.
Por. S. Russocki, Posługi komunikacyjne, [w:] Słownik starożytności
słowiańskich, t. IV, s. 246 i n.

4 A. Gieysztor, Nad statutem łęczyckim 1180 r., odnaleziony oryginał
bulli Aleksandra III z 1181 r., [w:] Księga pamiątkowa 150-lecia Archiwum
Głównego Akt Dawnych w Warszawie, red. M. Stebelski, Warszawa
1958, s. 206-207.
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odpowiedniego ustępu kroniki Wincentego Kadłubka (IV 9)5

oraz z przekazu Jana Długosza6. Spisane postanowienia zjaz-
du zostały w suplice wysłane do Rzymu, o czym mówi bulla
konfirmacyjna Aleksandra III z 28 marca 1181 r. Roman Gro-
decki biorąc pod uwagę powtórzenia w kronice Wincentego
niektórych charakterystycznych wyrażeń (pergere pompatice,
horrea pauperum, enervare caballos) i ze wspólnej obu tekstom
maniery wyrazów zdrobniałych (negociolum, beneficiolum)
stwierdził, że autorem supliki Kazimierza Sprawiedliwego był
Wincenty Kadłubek7. Pogląd ten w pełni przyjął Adam Vetu-
lani, domyślając się, iż różnice redakcyjne między tekstem
bulli i Kroniką mogą wynikać z braku odpowiedniego przygo-
towania prawnego Kadłubka przed 1180 r8. Prostsze rozwią-
zanie sformułował Aleksander Gieysztor - Kadłubek znał tekst
bulli, a jej podstawa suplika, wyszła z dworu książęcego, jako
utwór literacko-dyplomatyczny rodzimej szkoły retorycznej9.
Zofia Kozłowska-Budkowa referując dyskusję wokół zjazdu
łęczyckiego omówiła również zmiany rzeczowe, jakie wpro-
wadził Kadłubek: zamiast postanowienia, aby nikt z łupieżców
majątku zmarłego biskupa nie śmiał obejmować po nim katedry, do-
póki szkody nie zostaną zwrócone i dopóki łupieżcom nie zostanie
udzielona absolucja. Wincenty umieszcza zakaz obejmowania przez
kogokolwiek złupionego biskupstwa pod groźbą klątwy. Jeszcze bar-
dziej zmienia przepisy, odnoszące się do prawa stanu i podwód, do-

5 Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wyd.,
komentarz i wstęp M. Plezia, [w:] Monumenta Poloniae Historica, seria
II, t. 11, Kraków 1994, s. 149.

6 Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego,
ks. 5/6, s. 122-123.

7 R. Grodecki, Początek immunitetu w Polsce, Lwów 1930, s. 27.
8 A. Vetulani, Studia nad tekstem i znaczeniem statutu łęczyckiego z r.

1180, [w:] Studia nad historią prawa polskiego, red. O. Balzer, t. XIII, z.
3, Lwów 1932, i osobna odbitka, s. 4 i nn.

9 A. Gieysztor, Nad statutem łęczyckim 1180 r..., s. 197.
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dając zakazy zabierania ziarna i brania podwód wogóle, wyjąwszy
jeden tylko wypadek, gdy chodzi o doniesienie o grożącym napadzie
nieprzyjaciela10. Dla naszych rozważań te uwagi mają ogromne
znaczenie, najpewniej celem wprowadzonych przez Wincen-
tego zmian była lepsza ochrona dóbr Kościoła i zmniejszenie
obciążeń mieszkańców tych ziem. Nie da się także jedno-
znacznie zanegować redakcji wysłanej do Rzymu supliki
przez Wincentego Kadłubka11.

2. Synod w Borzykowej 1210 roku
Kolejnym etapem reformy była działalność kościelna i

polityczna arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza
(1199-1219). Aktywnie uczestniczył on w zjazdach: w Borzy-
kowej w lipcu 1210 roku (zjazd książąt przeciwko Władysła-
wowi Laskonogiemu; uzyskanie immunitetu dla Kościoła); w
Mstowie około marca 1212 roku (zakończenie sporu o elekcję
biskupa poznańskiego Pawła; ustalenie obowiązku tajemnicy
uchwał kapituły); w Mąkolnie w maju 1212 roku (prawdopo-
dobnie poruszano sprawę misji pruskiej oraz reformy zako-
nów norbertańskich w Polsce); w Sieradzu w czerwcu 1213
roku (przekazanie duchownym informacji o zwołaniu soboru
przez Innocentego III); w Wolborzu w 1215 roku (książęta:
Leszek Biały, Konrad Mazowiecki, Władysław Odonic i Kazi-
mierz Opolski wydali przywilej immunitetowy - m.in. nieza-
leżne sądownictwo nad ludnością osiadłą w dobrach Kościo-
ła); w Soborze Laterańskim IV (1215) oraz w synodach: w 1216
roku w Witowie (synod posoborowy), w Chalnie (postano-

10 Z. Kozłowska–Budkowa, Repertorium polskich dokumentów doby
piastowskiej, z. 1, Kraków 1937, s. nr 96, s. 98 – 99.

11 Zob. K. Ożóg, Formacja intelektualna biskupów krakowskich w śre-
dniowieczu, [w:] Cracovia – Polonia – Europa. Studia z dziejów średnio-
wiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę
urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. K. Baczkowski i in., Kra-
ków 1995, s. 165.
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wienia skierowane przeciw osobom naruszającym prawa ma-
jątkowe Kościoła) oraz w Kamieniu koło Kalisza w 1217 roku
(poprawa dyscypliny kleru i konsolidacja duchowieństwa)12.

Pierwszy istotny przywilej na rzecz Kościoła został wyda-
ny na synodzie w Borzykowej, który odbył się pod koniec lipca
1210 roku. Wśród uczestników synodu połączonego ze zjazdem
książęcym można wymienić hierarchów Kościoła arcybiskupa
gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza oraz biskupów: krakowskie-
go Wincentego Kadłubka, poznańskiego Arnolda, wrocławskie-
go Wawrzyńca, płockiego Gedkę, kujawskiego Ogierza i lubu-
skiego Wawrzyńca13. Z kolei ze strony książąt piastowskich
obecny był Leszek Biały, Konrad I Mazowiecki, Henryk Brodaty i
Władysław Odonic14. Przyczyną zjazdu było omówienie bieżącej
sytuacji politycznej związanej z wydaniem przez papieża Inno-
centego III bulli z 9 czerwca 1210 roku, przywracającej zasadę
senioratu. Wymienieni książęta nadali Kościołowi immunitet za
cenę poparcia dla rządów Leszka Białego. Określono nowe rela-
cje pomiędzy walczącym o emancypację Kościołem a władzą
państwową. O miejscu zjazdu i jego uczestnikach dowiadujemy
się z dyplomu Władysława Odonica wydanego 29 lipca 1210

12 W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup Henryk Kietlicz…, s. 181-184; A.
Vetulani, Statuty synodalne Henryka Kietlicza, Kraków 1939; M. Fąka,
Synody arcybiskupa Henryka Kietlicza (1199-1219), „Prawo Kanonicz-
ne” 1969, nr 12, s. 95-127; I. Subera, Synody prowincjonalne arcybisku-
pów gnieźnieńskich, Warszawa 1981, s. 34; S. Pelczar, Władysław Odo-
nic. Książę wielkopolski. Wygnaniec i protektor Kościoła (ok. 1193 – 1239),
Kraków 2013, s. 153-154; R. Grodecki, Dzieje wewnętrzne Polski XIII w.
[w:] idem, Polska piastowska, Warszawa 1969, s. 366-369.

13 A. Lis, Master Vincentius, Lublin 2016, s. 116 i n.
14 Ostatnio: S. Pelczar, Władysław Odonic. Książę wielkopolski. Wy-

gnaniec i protektor Kościoła (ok. 1193 – 1239), Kraków 2013, s. 146-149
tu dalsza literatura; B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warsza-
wa 2006; K. Witkowski, Władysław Odonic książę wielkopolski (ok. 1190-
1239), Kraków 2012. Starszą literaturę zbiera J. Umiński, Henryk arcy-
biskup gnieźnieński zwany Kietliczem, Lublin 1926 s. 84 i nn.
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roku fundującego klasztor cystersów w kasztelanii przemęckiej.
Podczas zjazdu politycznego nie uczestniczyli Władysław La-
skonogi oraz Mieszko Plątonogi. Zapewne juniorzy za cenę im-
munitetu dla Kościoła chcieli uzyskać cofnięcie postanowień
bulli z 9 czerwca 1210 roku15. O treści przywileju wydanego w
Borzykowej, dowiadujemy się z jego potwierdzenia przez papie-
ża z 21 kwietnia 1211 roku. Dokument wymienia ogólnie ecclesia-
stica liberales, pod którymi można się domyślać uzyskanie nieza-
leżności sądowej i wolności od ciężarów prawa książęcego. Z
bulli wynika, że młodsi książęta zrzekli się prawa do przejmo-
wania mienia po zmarłym biskupie. Zapewne w trakcie obrad
zapadła decyzja o wyjeździe arcybiskupa Henryka Kietlicza do
Rzymu. Jak słusznie podnosi Ignacy Subera: „Przywileje te nie
były w prawdzie zupełną nowością, ale sformułowane w zbio-
rowym akcie kilku książąt na rzecz Kościoła, nabierały znaczenia
jak gdyby ustawy zasadniczej. Mieściło się w nich najprawdopo-
dobniej również uchylenie inwestytury monarszej na biskupstwa
i zgodą na wolną elekcję kapitulną(…)16”.

3. Synod w Mąkolnie 24 maja 1212 roku)17.
Dnia 24 maja 1212 roku odbył się synod połączony ze zjaz-

dem możnych w Mąkolnie na pograniczu Wielkopolski i Kujaw.
Byli na nim obecni: Leszek Biały, Konrad Mazowiecki, Mściwój
gdański, arcybiskup Henryk Kietlicz, biskup krakowski Wincen-
ty Kadłubek, płocki Gedko i kujawski Ogierz oraz opaci premon-

15 S. Kutrzeba, Wybór źródeł do historii ustroju Polski, z. 1: Epoka pia-
stowska, Kraków 1928, nr 5, s. 13-14 = Kodeks dyplomatyczny katedry kra-
kowskiej św. Wacława, wyd. F. Piekosiński, t. I, Kraków 1874, nr 6, s. 12.

16 I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich,
Warszawa 1981, s. 37.

17 S. Łaguna, Wiec w Mąkolnie, [w:] Pisma Stosława Łaguny, wyd. J.
Bieliński, Warszawa 1915, s. 321-325. Zob. P.O. Krafl, Polské provin-
ciální synody 13.-15. století, Praha 2016 [Práce Historického ústavu AV
ČR, Series A, Vol. 70].
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strateńscy: Walter z Buska, Tomasz z Witowa i Alard ze św.
Wincentego we Wrocławiu. Udział mistrza Wincentego w zjaz-
dach i synodach bezpośrednio świadczy, iż sprawując funkcję
biskupa krakowskiego aktywnie uczestniczył w życiu politycz-
nym i kościelnym kraju. Na wiecu w Mąkolnie Wincenty wystą-
pił w towarzystwie sześciu swoich kapelanów i licznych urzęd-
ników swego dworu biskupiego. W dokumencie charaktery-
styczny jest zapis o zrzeczeniu się praw do rewindykacji tych wsi
przez bratanków Wincentego, Bogusława i Sulisława. Być może
ewentualne pretensje z ich strony były przyczyną kolejnego za-
twierdzenia tej samej donacji18.

Cele synodu:
- narada arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza

ze swymi sufraganami nad potrzebami Kościoła w Polsce;
- na podstawie obecności opatów premonstrateńskich pod-

czas synodu możemożna przypuszczać, że na zjeździe podjęto
działania zmierzające do aktywnego zaangażowania norberta-
nów do misji pruskiej. Wojciech Baran-Kozłowski, suponuje, iż
podczas synodu, arcybiskup Henryk Kietlicz podjął próbę
stworzenia alternatywnej misji premonstrateńskiej w Prusach.
Jak stwierdza Baran-Kozłowski „Henryk Kietlicz popierał
stworzenie konkurencyjnej misji premonstrateńskiej, ponieważ
chciał nawrócone ziemie podporządkować swojej metropolii. Nie
mógł więc dopuścić do pozostawienia całej kontroli misji w ręku
Chrystiana i stworzenia przez niego biskupstwa zależnego
jedynie od Stolicy Apostolskiej. Plany Chrystiana niepokoiły
także sąsiednich książąt: Mściwoja i Konrada, którzy chcieli
ziemie neofitów włączyć do swych księstw”19.

18 Jest to trzeci i ostatni autentyczny dokument dotyczący doko-
nanej przez Wincentego darowizny Czernikowa i Gojcowa dla opac-
twa cystersów w Sulejowie. Zob. A. Lis, Colloquia opatowskie z przeło-
mu XII i XIII wieku, Sandomierz 2017, s. 50 i nn.

19 W. Baran-Kozłowski, Misje pruskie w pierwszej połowie XIII wieku,
Piotrków Trybunalski 2018, s. 42-43.
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- Czesław Deptuła wysunął przypuszczenie, że podczas
zjazdu w Mąkolnie poruszono sprawy związane z reformą
premonstrateńską w domach grupy brzeskiej20;

- zdaniem Jana Powierskiego, na zjeździe Mściwój
gdański powziął plan ufundowania klasztoru
premonstratensek w Stołpie-Żukowie21.

- zdaniem Mariana Fąki, oprócz sprawy misji pruskiej
tematem rozmów podczas zjazdu była sprawa biskupstwa
poznańskiego. Jak stwierdza wyżej wymieniony „w otoczeniu
arcybiskupa na zjeździe znajdujemy bowiem proboszcza kapi-
tuły poznańskiej Gerarda, który odmówił zupełnie udziału w
elekcji Pawła, i innego kanonika poznańskiego, Mikołaja, być
może tego samego, który w czasie tejże elekcji zgłosił wystą-
pienie z kapituły na znak protestu przeciw „obrazie”, która w
czasie elekcji spotkała arcybiskupa”22.

4. Synod w Mstowie po 24 maja 1212 roku23.
Jak słusznie zaznacza Marian Fąka, sposobnością do syno-

du w Mstowie w 1212 r. była konsekracja biskupa poznańskiego
Pawła, na którą przybyli biskupi: krakowski Wincenty, wrocław-

20 Cz. Deptuła, "Abbatia de Bresca" w w. XII-XIII i wybrane problemy
najstarszych dziejów grupy brzeskiej premonstratenestów polskich, „Rocz-
niki Humanistyczne” 42(1994), z. 2. s. 49.

21 J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie do 1230 roku ze szczególnym
uwzględnieniem roli Pomorza Gdańskiego, Toruń 1968, s. 144-145.

22 M. Fąka, Synody arcybiskupa Henryka Kietlicza (1199-1219), „Pra-
wo Kanoniczne” 12(1969), nr 3-4, s. 107-108.

23 W. Graczyk, Synod czy zjazd biskupów polskich w Mstowie w 1212 ro-
ku [w:] Mstów. Miasto – klasztor – parafia na przestrzeni wieków, red. K.
Łatak, Łomianki 2013, s. 425-429; J.M. Marszalska, Arcybiskup gnieźnień-
ski Henryk Kietlicz oraz biskup poznański Paweł - uczestnicy i główni bohate-
rowie synodu w Mstowie w 1212 roku, [w:] Mstów. Miasto – klasztor – parafia
na przestrzeni wieków.., s. 431-435.
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ski Wawrzyniec i lubuski Wawrzyniec24. Nestor badań nad hi-
storią prawa kanonicznego w Polsce Władysław Abraham pod-
kreślił, że podczas synodu uchwalono: „pierwszy najdawniejszy
znany w brzmieniu oryginalnym statut kościoła naszego”25. Ar-
cybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz ogłosił ważne postano-
wienie karne, przeciw członkom kapituł nieprzestrzegającym
tajemnicy obrad: „statui et sub anathemate posui omnem canoni-
cum vel quemlibet alium religiosam vitam virum ducentem, qui
capituli sui secreta propalare presumpserit”. Uchwałę tę podjęto
najpewniej w związku z wypadkami, jakie zaszły po elekcji bi-
skupa Pawła, w celu umożliwienia śmiałego wypowiadania się
członkom kapituł, a także podejmowanie decyzji bez obawy
późniejszych represji. Jak słusznie zauważył Marek Szymaniak
„był to ważny krok na drodze do usamodzielnienia się kolegiów
kapitulnych. Odtąd posiedzenia i obrady, na których zapadały
wiążące uchwały, były okryte tajemnicą, za zdradzenie której
groziła ekskomunika. To z kolei chroniło kanoników przed re-
presjami ze strony władców świeckich”26.

24 M. Fąka, Synody arcybiskupa Henryka Kietlicza (1199-1219), „Pra-
wo Kanoniczne” 12(1969), nr 3-4, s. 107-108.

25 W. Abraham, Studia krytyczne do dziejów średniowiecznych syno-
dów prowincjonalnych kościoła polskiego, Kraków 1917 s. 16 [Studia i
materiały do historii ustawodawstwa synodalnego w Polsce, nr 5].

26 M. Szymaniak, Biskup płocki Gedko (1206-1223). Działalność kościelno-
polityczna na tle procesu emancypacji Kościoła polskiego spod władzy książęcej,
Toruń 2007, s. 284-285. Starsza literatura: S. Zachorowski, Rozwój i ustrój
kapituł polskich w wiekach średnich, Kraków 1912, s. 58; J. Umiński, Henryk
arcybiskup gnieźnieński zwany Kietliczem (1199-1219), Lublin 1926, s. 97-98.
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5. Przywilej Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego,
Władysława Odonica i Kazimierza I Opolskiego ogłoszony
prawdopodobnie w 1215 roku w Wolborzu

Książęta Leszek Biały27, Konrad Mazowiecki28, Włady-
sław Odonic29 i Kazimierz I Opolski wydali w 1215 roku na
synodzie połączonym ze zjazdem książęcym w Wolborzu
przywilej immunitetowy dla Kościoła30. Był to kolejny krok
arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza (1199-1219) w
walce o reformę i usamodzielnienie się Kościoła polskiego31.
Na synodzie tym arcybiskup uzyskał drugi po borzykowskim
z 1210 roku wielki przywilej dla Kościoła32. Książęta dali Ko-

27 Zob. M. Chrzanowski, Leszek Biały. Książę krakowski i sandomier-
ski. Princeps Poloniae (ok. 1184 – 23/24 listopada 1227), Kraków 2013.

28 Zob. H. Samsonowicz, Konrad Mazowiecki (1187/88 – 31 VIII
1247), Kraków 2008.

29 S. Pelczar, Władysław Odonic. Książę wielkopolski. Wygnaniec i protek-
tor Kościoła (ok. 1193 – 1239), Kraków 2013, s. 153-154; K. Witkowski,
Władysław Odonic książę wielkopolski (ok. 1190-1239), Kraków 2012, s. 51.

30 W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup Henryk Kietlicz…, s. 181-184.
31 Podstawowe kierunki reformy i emancypacji Kościoła polskie-

go to: 1) odrzucenie inwestytury świeckiej i wprowadzenie wolnej
elekcji biskupów przez kapituły katedralne; 2) zaprowadzenie celi-
batu duchowieństwa na wszystkich stopniach hierarchicznych; 3)
odrzucenie wszelkich form „uprywatnienia Kościoła” (ius spolii) i
zależności sądowniczej duchowieństwa od władzy świeckiej (privile-
gium fori); 4) nawiązanie ścisłych kontaktów Kościoła polskiego ze
Stolicą Apostolską i ułożenie na nowych podstawach stosunków
między państwem i Kościołem w Polsce; 5) podporządkowanie Ko-
ściołowi całego społeczeństwa chrześcijańskiego kraju (małżeństwa
kościelne) oraz podniesienie oświaty i obyczajów; 6) poparcie eks-
pansji misyjnej Kościoła na sąsiednie ludy pogańskie (Jaćwież, Litwa,
Prusy). Za: B. Kumor, Historia Kościoła, t. III: Złoty okres średniowiecza
chrześcijańskiego, Lublin 2005, s. 167.

32 Arcybiskup Henryk Kietlicz (1199-1219) uczestniczył w zjaz-
dach/synodach: w Borzykowej w lipcu 1210 roku (zjazd książąt
przeciwko Władysławowi Laskonogiemu; uzyskanie immunitetu dla



128

ściołowi wyłączne niezależne sądownictwo nad ludnością
osiadłą w jego dobrach. Duchowieństwo uzyskało przywilej
własnego sądownictwa w oparciu o prawo kanoniczne i tym
sposobem znaczną niezależność od władzy państwowej33. Le-

Kościoła); w Mstowie około marca 1212 roku (zakończenie sporu o
elekcję biskupa poznańskiego Pawła; ustalenie obowiązku tajemnicy
uchwał kapituły); w Mąkolnie w maju 1212 roku (prawdopodobnie
poruszano sprawę misji pruskiej oraz reformy zakonów norbertań-
skich w Polsce); w Sieradzu w czerwcu 1213 roku (przekazanie du-
chownym informacji o zwołaniu soboru przez Innocentego III); w
Wolborzu w 1215 roku; w Soborze Laterańskim IV (1215 r.) oraz w
synodach: w 1216 roku w Witowie (synod posoborowy), w Chalnie
(postanowienia skierowane przeciw osobom naruszającym prawa
majątkowe Kościoła) oraz w Kamieniu koło Kalisza w 1217 roku
(poprawa dyscypliny kleru i konsolidacja duchowieństwa).

33 Szczególnie godnym uwagi są słowa Romana Grodeckiego:
„Błędne są bowiem zapatrywania wyrażane wielokrotnie, jakoby to był
pierwszy przywilej immunitetowy. Wiadome bowiem i wykazałem to
szczegółowo w rozprawie Początki immunitetu w Polsce [R. Grodecki,
Początki immunitetu w Polsce, Lwów 1930 – przypis A.L], że ten immuni-
tet sądowy i skarbowy nie był bynajmniej jakąś nie znaną dotąd w Pol-
sce nowością, bo owszem poszczególne biskupstwa i niektóre klasztory
zdołały już w obrębie XII w. uzyskać od różnych książąt cały szereg
indywidualnych przywilejów immunitetowych. Zresztą w samym tek-
ście tego zbiorowego przywileju z r. 1215 mamy wyraźne wskazówki
bezpośrednie, że jest to odnowienie dawniej nadanych kościołowi praw
i przywrócenia ich do należytego stanu, bo częściowo były łamane w
praktyce życia i nie zdołały się jeszcze utwierdzić w pełnych rozmia-
rach. Nowością zaś istotną było obecnie to, że arcybiskup Polski wraz ze
wszystkimi sufraganami, czyli z całym episkopatem, otrzymywał obec-
nie ten immunitet jako wolność przyznaną w zasadzie całemu Kościo-
łowi polskiemu przez czterech łącznie działających książąt oraz że uzy-
skał poważne gwarancje przeciw wszystkim tym, którzy by usiłowali
naruszać przyznane kościołowi uprawnienia i niepokoić go w ich wy-
konywaniu. Obok przywileju borzykowskiego stanowił ten akt z r. 1215
jak gdyby ustawę zasadniczą dla Kościoła polskiego, określającą jego
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szek Biały, Konrad Mazowiecki, Władysław Odonic i Kazi-
mierz I Opolski zwolnili duchowieństwo z obowiązku dostar-
czania podwód i koni do transportu, utrzymywania przejeż-
dżającego księcia oraz uiszczania daniny w bydle i miodzie.
Dodatkowo książęta zobowiązali się nie częściej jak raz w ro-
ku przejeżdżać przez arcybiskupie dobra łowickie34. Przyrze-
kli zwrócić także wszystkie majątki, wsie, lasy i pożytki za-
brane kiedykolwiek kościołowi gnieźnieńskiemu35. Jak słusz-
nie zaznaczył Ignacy Subera „Dali więc Kościołowi immunitet
sądowy, zalecając mu jurysdykcję nad kościelną ludnością
wieśniaczą: ludzie osiedli na dobrach Kościoła mieli odtąd
stawać nie przed sądem księcia lub jego urzędnika, lecz przed
sądem przełożonego kościoła, do którego włość należała.
Przywilej ten wyłączał sądownictwo państwowe, przekazując
równocześnie dochody płynące z sądownictwa na rzecz insty-
tucji kościelnych. Poza tym ludzie kościelni, również świeccy,
mieli być wolni od służby i ciężarów prawa książęcego. Do
tych ciężarów należało dostarczanie podwód i koni do trans-
portów i posyłek, utrzymywanie przejeżdżającego księcia,
jego dworu i urzędników. Ten immunitet ekonomiczny, wraz
z innymi indywidualnie a bardzo licznie wystawianymi, sta-

prawa kardynalne i wyodrębniającą duchowieństwo jako warstwę od-
miennie od ogółu uprawnioną, tj. uprzywilejowaną” za: R. Grodecki,
Dzieje wewnętrzne Polski XIII w. [w:] tegoż, Polska piastowska, Warszawa
1969, s. 368.

34 Por Z. Wojciechowski, Zagadnienie immunitetu sądowego w Polsce
XII wieku, [w:] Księga ku czci Władysława Abrahama, t. II, Lwów 1931, s.
177 i nn; S. Russocki, Powinności przewodu na tle posług transportowych
Polski piastowskie, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
13(1965), s. 243-268; A. Zajda, Nazwy staropolskich powinności feudal-
nych, danin i opłat (do 1600 roku), Warszawa-Kraków 1976, s. 133-171.

35 Zob. W. Abraham, Pierwszy spór kościelno-polityczny w Polsce,
„Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności. Wydział Filozoficzno-
Historyczny”, t. 32 (1895), s. 318; W. Uruszczak, Historia państwa i
prawa, Warszawa 2010.
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nowił szeroką i mocną podstawę dla materialnego dobrobytu
Kościoła”36. Warto także zauważyć, iż przywilej nie miał cha-
rakteru zobowiązania osobistego, ale książęta piastowscy
gwarantowali jego przestrzeganie przez swoich następców.
Przywilej immunitetowy na rzecz Kościoła polskiego został
zatwierdzony przez papieża Innocentego III 29 grudnia 1215
r., następnie papieża Honoriusza III 11 stycznia 1223 roku37.

6. Przywilej Władysława III Laskonogiego wydany w
Cieni 5 maja 1228 roku

Dokument wydany przez księcia Władysława III Lasko-
nogiego w Cieni koło Kalisza 5 maja 1228 roku ma ogromne
znaczenie dla badań historycznoprawnych. Jest to jeden z naj-
starszych przywilejów nadanych przez księcia dla możno-
władztwa ziemi krakowskiej. Na mocy umowy w Cieni, tron
krakowski objął Władysław III Lasonogi. Historyk Benedykt
Zientara omawiany przywilej określił jako pierwsze pacta
conventa w Polsce38. Należy zaznaczyć, że podczas wiecu ksią-
żę nadał dwa przywileje: osobno dla Kościoła39 oraz dla rycer-

36 I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich.
Wybór tekstów ze zbioru Jana Wężyka z r. 1761, Warszawa 1981, s. 28.
Zob. M. Fąka, Synody arcybiskupa Henryka Kietlicza, „Prawo Kano-
niczne” 12(1969), nr 3/4, s. 95-127.

37 Bullarium Poloniae, t. I: 1000-1342, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S.
Kuraś, Romae 1982, nr 107, s. 28, nr 193, s. 44.

38 B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 2006, s. 293 i
n; zob. J. Bieniak, Jak Wincenty rozumiał i przedstawiał ustrój państwa
polskiego, [w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego,
red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 39-46.

39 Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej, t. I, wyd. F. Piekosiń-
ski, Kraków 1874, nr 20 i tablica. Zob. K. Maleczyński, Studya nad
dyplomami i kancelaryą Odonica i Laskonogiego 1202-1239, Lwów 1928,
nr 11, s. 241.
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stwa małopolskiego40. W niniejszym szkicu zajmiemy się dru-
gim z wymienionych dyplomów. Dotychczasowi badacze
zajmowali się tymi źródłami przeważnie na marginesie innych
dociekań np. immunitetu41. Na szczególną uwagę zasługuje
wypowiedź wybitnego mediewisty Romana Grodeckiego: „Po
raz pierwszy na naszych ziemiach społeczeństwo w swej wal-
ce emancypacyjnej z monarchią absolutną otrzymało tu do-
kumentową gwarancję swych praw, czyli określenie granic
władzy monarchy. Zwracam uwagę, że klauzula ogólna: ius
suum cuilibet conservabo, obejmuje całe społeczeństwo we
wszystkich jego warstwach, podobnie jak ustępy o podatkach i
o sądownictwie. Natomiast reszta gwarancji odnosi się do je-
dynej wówczas politycznie aktywnej warstwy rycerskiej w
obu jej odłamach, barones et alios nobiles. Najważniejszą gwa-
rancją dla tych baronów tj. dostojników duchownych i świec-
kich, jest zobowiązanie ograniczające pozytywnie władzę
księcia, mianowicie że owe sprawiedliwe prawa, którymi
książę będzie się kierował w rządach, będą zależały od ich
rady, od consilium baronów, czyli innymi słowy, te tylko pra-
wa będą miały moc obowiązującą które rada biskupa i dostoj-
ników świeckich uzna za iura iusta i honesta. Za czym nie
oświadczy się consilium baronuw, tego książę nie będzie mógł
wykonać. Doniosła jest też klauzula, zabezpieczająca temu
zobowiązaniu, tj. o destytucji z urzędu tego urzędnika, który

40 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski (Codex diplomaticus Maioris Po-
loniae), t. I, Poznań 1877, nr 122, s. 110-111; K. Maleczyński, Studia
nad dokumentami katedry krakowskiej XIII wieku. Początki kancelarii bi-
skupiej, Wrocław 1974 (Prace Komisji Nauk Historycznych Polskiej
Akademii Nauk – Oddział w Krakowie, nr 34), nr 12, s. 242.

41 J. Matuszewski, Immunitet ekonomiczny w dobrach kościoła w Pol-
sce do roku 1381, Poznań 1936, s. 183-189; Z. Kaczmarczyk, Immunitet
sądowy i jurysdykcja poimmunitetowa w dobrach kościoła w Polsce do koń-
ca XIV wieku, Poznań 1936, s. 93.
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by się tą rada baronów nie chciał kierować”42. Konkludując,
należy stwierdzić, iż doniosłość gwarancji cieńskich dla elity
politycznej przejawiała się w tym, że Władysław zobowiązy-
wał się do rządzenia „według rady biskupa i baronów”, uza-
leżniając własne decyzje od ich zgody. Uczestniczący w radzie
książęcej (ewentualnie instytucji wiecu)43 będą decydować
które prawa będą słuszne, a książę będzie ich tylko wykonaw-
cą44. Należy dodać, że zobowiązanie Laskonogiego odnosiło
się nie tylko wobec stanu rycerskiego ale do wszystkich sta-
nów: „zachowam wszystkich w ich prawach”.

7. Przywilej Bolesława Wstydliwego wydany w Oglę-
dowie 28 sierpnia 1252 roku

Omawiany dokument został wystawiony przez księcia
krakowsko-sandomierskiego Bolesława V Wstydliwego (1226-
1279)45 i jego matkę księżną Grzymisławę (ok. 1185-1258)46 na

42 R. Grodecki, Dzieje wewnętrzne Polski XIII wieku, [w:] Polska pia-
stowska, Warszawa 1969, s. 117-474, cyt., s. 141-142.

43 O. Balzer, Królestwo Polskie 1295-1370, Kraków 2005, s. 66 i nn.
44 Zob. T. Giergiel, Colloquia rycerstwa sandomierskiego. Od wieców

dzielnicowych do zjazdu ziem polskich w Chęcinach w 1331 roku, [w:]
Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamen-
taryzmu między Wisłą a Pilicą, red. J. Muszyńska, J. Pielas, Kielce-
Warszawa 2008, s. 9-55; M. Światłowski, Rozdrobnienie dzielnicowe w
Polsce (XII-XIII w.), Kraków 2015, s. 293-294.

45 Zob. K. Maciaszek, Offices and Officials in the Times of Bolesław V
the Chaste, the Duke of Kraków and Sandomierz, „Res Historica”
47(2019), s. 75-119; P. Gryguć, Polityka gospodarcza księcia Bolesława V
Wstydliwego wobec biskupstwa i katedry krakowskiej, „Folia Historica
Cracoviensia”, 20(2014), s. 7-33; P. Rabiej, Dokumenty i kancelaria Bole-
sława Wstydliwego, księcia krakowskiego i sandomierskiego, Kraków 2005
(mps.); K. Supernak, Otoczenie Bolesława Wstydliwego, księcia krakow-
skiego i sandomierskiego (1226-1279), Katowice 2017 (mps.)

46 W. Zabłocki, Grzymisława Ingwarówna, księzna krakowsko-
sandomierska, Kraków 2012; A. Teterycz-Puzio, Piastowskie księżne
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wiecu w Oględowie 28 sierpnia 1252 roku. Książę potwierdził
immunitet sądowy dla biskupstwa krakowskiego47. Akt roz-
szerzał wcześniejsze nadania na rzecz Kościoła krakowskiego:
„niektóre artykuły wolności z przepisów kanonicznych, nie-
które z utwierdzonego i zadawnionego zwyczaju, inne zaś z
nadania naszych przodków, a szczególnie księcia Leszka”.
Przywilej rozszerzał immunitet ekonomiczny, który stanowił
szeroką i mocną podstawę dla materialnego dobrobytu Ko-
ścioła48. Jak słusznie zaznacza Piotr Gryguć: „niewątpliwie
rządy wewnętrzne księcia Bolesława Wstydliwego i jego poli-
tyka oparta na porozumieniu z Kościołem krakowskim oraz
wciągnięciu go w mechanizmy przemian gospodarczych po-
zwoliły na szybki rozwój jego władztwa - zarówno na płasz-

regentki. O utrzymanie władzy dla synów (koniec XII w. – początek XIV
w.), Kraków 2016, s. 65-95; J. Wyrozumski, Grzymisława, [w:] Polski
Słownik Biograficzny, t. 9, Kraków 1960-1961, s. 123.

47 Zob. K. Buczek, Stróże. Studium z ustroju społecznego Polski wcze-
snofeudalnej, [w:] Studia z dziejów ustroju społeczno-gospodarczego polski
piastowskiej, t. I, Kraków 2006, s. 169-196; tenże, O tak zwanych pra-
wach książęcych i królewskich, [w:] Studia z dziejów…, s. 311-336; tenże,
Publiczne posługi transportowe i komunikacyjne w Polsce średniowiecznej,
[w:] Studia z dziejów…, s. 337-387.

48 Z. Kaczmarczyk, Immunitet sądowy i jurysdykcja poimmunitetowa
w dobrach Kościoła w Polsce do końca XIV wieku, Poznań 1936; J. Matu-
szewski, Immunitet ekonomiczny w dobrach kościoła w Polsce do 1381
roku, Poznań 1936; R. Grodecki, Początki immunitetu w Polsce, Lwów
1930; M.D. Kowalski, Uposażenie krakowskiej kapituły katedralnej w
średniowieczu, Kraków 2000; K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami
katedry krakowskiej w XIII wieku. Początki kancelarii biskupiej. Wrocław
1974; A. Lis, „Libertas ecclesiastica” przywilej wolborski z 1215 roku,
„Libertas ecclesiastica” przywilej wolborski z 1215 roku („Libertas ecclesia-
stica” privilege in Wolborz 1215), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr
37 (4/2016), s. 181-186; tenże, Przywilej w Cieni 1228, „Przegląd
Prawno-Ekonomiczny” Nr 34 (1/2016), s. 56-77.
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czyźnie handlowej, gospodarczej, jak i urbanizacyjnej oraz
społecznej”49.

Warto wymienić najważniejsze postanowienia omawia-
nego dyplomu księcia Bolesława jako pomnika staropolskiej
kultury prawnej50:

Art. 1 Wyłączenie duchowieństwa spod sądownictwa
świeckiego z zastrzeżeniem spraw odnośnie do dziedziczenia
spadków.

Art. 2 Wyłączenie ludności zamieszkałej w dobrach na-
leżących do Kościoła spod sądownictwa świeckiego. Sankcja
główszczyzny za zabicie przypisańca Kościoła.

Art. 3 Zwolnienie przypisańców biskupa krakowskiego i
Kościoła katedralnego ze świadczeń i danin na rzecz księcia.

Art. 4 Zwolnienie ze świadczeń i danin przez kanoni-
ków Kościoła katedralnego, członków kapituły krakowskiej
oraz innych Kościołów.

Art. 5 Zwolnienie mieszkańców wsi należących do Ko-
ścioła krakowskiego z świadczeń prawa książęcego: narzazu,
powozu i straży.

Art. 6 Zachowanie prawa przewozu przez księcia raz w
roku w dobrach Kościoła.

Art. 7 Potwierdzenie niezależności sądowniczej.

Dokument wydany na wiecu w Oględowie 28 sierpnia
1252 roku51 nie zachował się do naszych czasów. Jego treść zosta-

49 P. Gryguć, Polityka gospodarcza…, s. 30. Wiek XIII był dla pol-
skich księstw dzielnicowych momentem przełomowym. Por R. Gro-
decki, Dzieje wewnętrzne Polski XIII w., [w:] Polska piastowska, War-
szawa 1969, s. 117-474.

50 K. Supernak, Konflikt księcia z możnymi czy zdrada podkanclerza?
Jeszcze raz o liście świadków na dokumencie księcia Bolesława Wstydliwego
dla biskupa krakowskiego Prandoty z 1253 roku, „Średniowiecze Polskie i
Powszechne” 5(2013), s. 44-61.
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ła powtórzona na wiecu z 18 czerwca 1254 roku w miejscowości
Chrobierz52 oraz 17 kwietnia 1255 roku w Zawichoście53.

Podsumowanie
Konkludując należy zauważyć, iż scharakteryzowano

wybrane przywileje które stały u podstaw kształtowania się
monarchii stanowej w Polsce. Przemiany społeczno-prawne
do których doszło w Polsce dzielnicowej doprowadziły do
emancypacji duchowieństwa i możnowładztwa spod domina-
cji monarchy.

Poza niniejszym szkicem znalazła się analiza źródeł sta-
ropolskiego prawa miejskiego (prawo magdeburskie, średzkie
i chełmińskie). Ważnym postulatem badawczym pozostają
badania komparatystyczne nad monarchią stanową w wybra-
nych państwach Europy.

Streszczenie:
W pracy pt. „Kształtowanie się monarchii stanowej w

Polsce” poddano analizie historyczno-prawnej wybrane
przywileje nadane podczas synodów oraz zjazdów możnych:
1) synod w Łęczycy w 1180 roku; 2) synod w Borzykowej 1210
roku; 3) synod w Mąkolnie 24 maja 1212 roku; 4) synod w
Mstowie po 24 maja 1212 roku; 5) przywilej Leszka Białego,
Konrada Mazowieckiego, Władysława Odonica i Kazimierza I
Opolskiego ogłoszony prawdopodobnie w 1215 roku w Wol-
borzu; 6) przywilej Władysława III Laskonogiego wydany w
Cieni 5 maja 1228 roku; 7) przywilej Bolesława Wstydliwego
wydany w Oględowie 28 sierpnia 1252 roku.

Słowa klucze: synody, zjazdy możnowładztwa, monar-
chia stanowa, prawo w średniowieczu

51 Wybór źródeł do historii ustroju Polski, z. I: Epoka piastowska, wyd.
S. Kutrzeba, Kraków 1928, nr 31, s. 48-51.

52 Tamże, nr 33, s. 52.
53 Tamże, nr 34, s. 52-56.
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Summary:
The formation of the state monarchy in Poland - historical and

legal analysis
In the work titled The formation of the state monarchy in

Poland was subject to historical and legal analysis of selected
privileges granted during synods and powerful conventions:
1) synods in Łęczyca in 1180; 2) synod in Borzykowa 1210; 3)
synod in Mąkolno on May 24, 1212; 4) synod in Mstów after
May 24, 1212; 5) the privilege of Leszek Biały, Konrad Mazo-
wiecki, Władysław Odonic and Kazimierz I Opolski, probably
announced in 1215 in Wolborz; 6) the privilege of Władysław
III Laskonogi, issued in Shadows on May 5, 1228; 7) the privi-
lege of Bolesław the Chaste issued in August 18, 1252.

Key words: synods, magnate conventions, state mo-
narchy, law in the Middle Ages
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Anna Mazurek

Ubiór jako wzmocnienie autorytetu formalnego –
strój urzędowy w świetle regulacji prawnych

Wstęp
Mimo, że „autorytet” jest pojęciem interdyscyplinarnym,

to jednak w powszechnym rozumieniu silnie zakorzenione jest
skojarzenie autorytetu z pojedynczą osobą, wyróżniającą się
szczególnymi przymiotami oraz kompetencjami, które pozwa-
lają z łatwością wpływać na kształtowanie opinii i postaw u
innych osób1. Społeczeństwo najczęściej utożsamia autorytet z
osobą budzącą zaufanie, cieszącą się poważaniem, a także
wywierającą wpływ na sposób zachowania i postrzegania
określonych sytuacji przez innych ludzi.

Etymologia określenia „autorytet” sięga czasów antycz-
nych. W języku łacińskim słowo auctoritas oznacza władzę,
wpływ, powagę; auctor – sprawcę, mistrza, twórcę; zaś auctori-
zare – upoważniać2.Jak podaje Słownik Katolickiej Nauki Spo-
łecznej, „autorytet pozostaje w służbie innych ludzi dla zabez-
pieczenia ich godności, wolności i podstawowych praw”3.
Autorytet opiera się także na urzędzie oraz pełnieniu urzędo-
wych funkcji, czyli na określonych kompetencjach nadanych
jednostce przez grupę społeczną. Taki pogląd wywodzi się z
klasycznej koncepcji Maxa Webera, zakładającej, że autorytet
władzy jest rozumiany i realizowany jako panowanie uzasad-
nionego przekonania, że panujący i ich wola są prawomocni w

1 B. Szlachta, Autorytet, [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta,
Kraków 2004, s. 27.

2 B. Marcińczyk, Autorytet osobowy; geneza i funkcje regulacyjne, Ka-
towice 1991, s. 13.

3 Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, W. Piwowarski (red.), War-
szawa 1993, s. 17-18.
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danym porządku panowania4. Jak wynika z powyższego, na-
leży dokonać rozróżnienia sposobów wyrażania autorytetu
na: „mieć autorytet” oraz „być autorytetem”. Autorytet nada-
ny nie jest bowiem cechą stałą, możliwa jest jego utrata, a tak-
że osoba, która autorytet „ma” - w przeciwieństwie do osoby,
która autorytetem „jest” - nie musi przedstawiać całą swoją
osobą wzoru do naśladowania5.

W literaturze istnieje szereg definicji i typologii autoryte-
tu6, w zależności od przyjętych kryteriów badawczych oraz
dziedziny nauki. Na inne cechy autorytetu zwraca uwagę tra-
dycja chrześcijańska niż badania nauk społecznych lub huma-
nistycznych. Celem wprowadzenia do problematyki niniej-
szego artykułu konieczne jest jednak wskazanie na typologię
autorytetu ze względu na pełnioną rolę w racjonalnym działa-
niu. Według takiego kryterium wyróżnia się autorytety aksjo-
logiczne, poznawcze, praktyczne i organizacyjne. Posłuszeń-
stwo dla autorytetów organizacyjnych stanowi warunek par-
tycypacji w organizacjach, instytucjach oraz zadaniach gru-
powych, z uwagi na ich kompetencje potwierdzone odpo-
wiednimi regułami funkcjonowania. Autorytety organizacyjne
ustalane są we właściwie każdej formie racjonalnego działania
grupowego, w celu zapewnienia większej skuteczności i
sprawniejszej organizacji. Autorytet organizacyjny jest tożsa-
my z autorytetem formalnym, kiedy jego władza jest prawnie
uregulowana odnośnie rodzaju zajmowanego stanowiska w

4 Por. M. Weber, Trzy czyste typy praworządnego panowania, [w:]
Elementy teorii socjologicznych, W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J.
Szacki (red.), Warszawa 1975, s. 537-539.

5 Por. Autorytet: wyzwania – oczekiwania – zadania,  J. Zimny (red.),
Stalowa Wola 2016, s. 5-7.

6 Zob. m.in. A. Żywczok, Odmiany autorytetu pedagogicznego - auto-
rytety i pseudoautorytety w wychowaniu człowieka, „Kwartalnik Peda-
gogiczny”, 1991, s. 29-41, gdzie autorka referuje teorie i typologie
autorytetu według wielu uznanych specjalistów i naukowców.



144

danej instytucji7. Przez autorytet formalny należy rozumieć
zinstytucjonalizowane uprawnienie do podejmowania okre-
ślonych działań.

Autorytet formalny podkreślany jest także za pomocą
rozbudowanej symboliki materialnej i niematerialnej, m.in.
ceremonii wprowadzania w urząd, publicznych oznak rangi
urzędowej osób, wysokość poborów, ograniczenia w dopusz-
czaniu odwiedzających, a także przez oficjalne tytuły i nazwy
urzędów. Jednakowo ważne w symbolicznym zaznaczaniu
autorytetu formalnego jest np. przydzielenie oddzielnego ga-
binetu czy samochodu służbowego, ale to właśnie charaktery-
styczny strój stanowi pierwszy widoczny element w kreowa-
niu autorytetu formalnego za pomocą symbolu.

1. Symbolika ubioru autorytetu formalnego
Charakterystyczny ubiór stanowi osnowę autorytetu

formalnego i może być związany z wykonywaniem zawodów
prawniczych czy z pełnieniem funkcji publicznych. Cechą
wspólną wszystkich ubiorów formalnych jest ich powszechna
rozpoznawalność przez społeczeństwo. Ponadto, ubiór for-
malny ma charakter emblematyczny, świadczy o powadze i
wizerunku urzędu, może wzbudzać zaufanie społeczne i po-
czucie bezpieczeństwa, ale także respekt i dostojność. Każdy
rodzaj takiego ubioru posiada inną symbolikę oraz istnieją
różne przepisy prawa lub regulaminy dress code określające
zasady jego noszenia.

Autorytet formalny bywa podkreślany przez strój urzę-
dowy, mundur, strój uroczysty wzorowany na urzędowym,
ale także przez trzyczęściowy garnitur lub garsonkę o kla-
sycznej formie, kitel szpitalny lub laboratoryjny, a nawet su-
tannę. Te rodzaje strojów budują autorytet wyłącznie w odnie-

7 J. F. Jacko, Typy i funkcje autorytetu w czasach nieufności, [w:] G. P.
Maj (red.), Komunikacja marketingowa w czasach nieufności, Radom
2007, s. 22.
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sieniu do określonych wydarzeń lub zjawisk, a noszącej go
osobie przyznawany jest społeczny kredyt zaufania co do pro-
fesjonalizmu, prawdomówności i bezstronności związanych z
pełnionymi funkcjami zawodowymi.

Symboliczny strój kojarzony z autorytetem wywołuje
także uległość nawet wobec osoby, której nie można uznać za
autorytet nieformalny. Liczne przeprowadzone badania na-
ukowe jednoznacznie wskazują na psychologiczne oddziały-
wanie ubioru zarówno na osoby trzecie, jak i osoby noszące
określony strój. Osoba ubrana w mundur policyjny lub woj-
skowy natychmiast jest postrzegana jako silna w egzekwowa-
niu przestrzegania prawa i jednocześnie budzi zaufanie i po-
czucie bezpieczeństwa. Widok osób ubranych w barwne togi i
birety akademickie podczas ważnych ceremonii to nie tylko
symboliczne wskazanie na zajmowane przez nie stanowiska w
hierarchii uczelni oraz posiadane stopnie i tytuły naukowe, ale
także podkreślenie doniosłości wydarzenia, powagi, symbol
wielowiekowej tradycji uniwersyteckiej.

Ubiór przedstawicieli zawodów prawniczych na sali są-
dowej w założeniu powinien być zgodny z głoszoną przez
starożytnych Rzymian zasadą elegantia iuris, czyli powinien
charakteryzować się umiarem, taktem, starannością i czytelno-
ścią zastosowanej symboliki. Wymóg umiaru urzędowego
dotyczy także powierzchowności człowieka i stanowi jedną z
form okazywania wzajemnego szacunku. Strój urzędowy
bezwzględnie musi czynić zadość powadze miejsca i prowa-
dzonych czynności. Nakazany prawnie obowiązek noszenia
togi podczas rozprawy sądowej ma za zadanie chronić przed
niestosownościami w tym względzie, a jednocześnie jest sym-
bolicznym przejawem równości wszystkich uczestników po-
stępowania wobec prawa8.

8 Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, H. Izdebski, P. Sku-
czyński (red.), Warszawa 2011, s. 132.
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Ignacy Szczęsny Czemeryński9, jeden z najwybitniej-
szych adwokatów galicyjskich, wyjaśniając rolę określonego
stroju urzędowego trafnie zauważył: „Jak z jednej strony
przyznać należy, że pojedyncza a poważna toga, jako strój
urzędowy sędziego, zwłaszcza w sądach kolegialnych dodaje
wiele uroku i powagi zasiadającemu sądowi w oczach ludu,
tak z drugiej strony zaprzeczyć się nieda, że strój kusy i opię-
ty, ozdobiony różnymi gałankami i świecidłami, pominąwszy
że jest niewygodny, nie jest wcale odpowiednim strojem dla
sędziego, czyni go bowiem podobniejszym do junackiego syna
Marsa, aniżeli do poważnego, spokojnego kapłana Temidy.”10

2. Od rzymskiej togi do prawnie określonego stroju
urzędowego

Historia togi używanej jako strój urzędowy sięga czasów
legendarnego założenia Rzymu przez braci Romulusa i Remu-
sa. Według ówczesnych wierzeń król Romulus był wielkim
zwolennikiem noszenia długiego kawałka materiału, owijane-
go wokół ramion i ciała. Z tego powodu wełniana toga stała
się charakterystyczną odzieżą obywateli starożytnego Rzymu.

Najwcześniejsze togi miały około 3,5 metra długości, ale
rzymskie togi okresu cesarskiego stanowił okazały półkolisty
pas materiału o długości 5,5 metra i szerokości 2,75 metra.

9 Ignacy Szczęsny Czemeryński (1831-1906) - absolwent studiów
prawniczych na Uniwersytecie Lwowskim oraz doktorat z nauk
prawnych. Pracował w krakowskiej Prokuratorii Skarbu oraz jako
adwokat we Lwowie, wybrany do Sejmu Krajowego, wykładowca
prawa handlowego i wekslowego we lwowskiej szkole przemysło-
wej. W latach sześćdziesiątych XIX w wydał pierwszy w języku pol-
skim, dwutomowy komentarz do austriackiego prawa powszechne-
go. Członek lwowskiego Towarzystwa Prawniczego, przy którego
udziale w 1870r. rozpoczął wydawanie czasopisma „Prawnik”.

10 I. S. Czemeryński, Strój urzędowy sędziego, „Urzędnik”, 1879, nr
2, s. 54.
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Toga stała się symbolem statusu społecznego Rzymian i mi-
mo, że nie była noszona przez cały czas, to jednoznacznie była
kojarzona z życiem w mieście i wkładana podczas wszelkich
publicznych wydarzeń. Jednocześnie toga kojarzona była z
wytwornością, znakiem wyróżniającym najzamożniejszych
obywateli i ich znajomością mody. Długi pas tkaniny zwykle
wymagał korzystania z pomocy niewolnika podczas owijania
jej wokół ciała w coraz bardziej wyrafinowany sposób, zgodny
z postępującą ewolucją w modzie. Równie ważna była umie-
jętność utrzymywania prawidłowego ułożenia fałd togi przez
cały dzień, co wiązało się z koniecznością noszenia na lewym
zgiętym ramieniu ciężkiego i ograniczającego ruchy ubrania. Z
tego powodu oczywistym było, że toga to strój zarezerwowa-
ny dla symbolicznego podkreślenia rangi i przywilejów przez
najbardziej wpływowych obywateli rzymskich11. Rzymska
toga stanowiła także symbol honoru osobistego oraz lojalności
wobec prawa, była nośnikiem tych wartości, z którymi utoż-
samiał się każdy obywatel: odwagi, wiary i chwały oręża.

Już w starożytnym Rzymie zaczęto wykorzystywać
ubiór przy różnicowaniu ról obywateli oraz podkreślania ich
osiągnięć. Wraz z otrzymaniem pełnego obywatelstwa młody
człowiek zyskiwał prawo do noszenia toga virilis, czyli zwykłej
togi. Wybielona za pomocą siarki, znacznie bielsza od zwykłej
kremowej, tzw. toga candida, noszona była przez kandydatów
politycznych, aby podkreślić w symboliczny sposób ich szcze-
rość i nieskazitelność charakteru.

Przeciwieństwem białej togi była toga pulla, czyli toga
zabarwiona na ciemny kolor. Oprócz symbolizowania żałoby,
ciemna toga zakładana była również w czasie niepokojów spo-
łecznych oraz dla zaznaczenia czasu prywatnych nieszczęść
rodzinnych. Ponadto, toga pulla wkładana była na znak prote-

11 Por. M. Cartwright, The Roman Toga, Ancient History Encyclope-
dia, opublikowany 11 sierpnia 2019 r.,
https://www.ancient.eu/article/48/the-roman-toga/ (dostęp: 03.02.2020)



148

stu, czego przykładem było założenie jej przez niektórych se-
natorów rzymskich na wieść o wygnaniu Cycerona z miasta.

Toga zabarwiona na purpurowy kolor, o złotym wykoń-
czeniu brzegów, czyli toga picta, zakładana była przez wodza
jako symbol triumfu nad wrogimi wojskami. W późniejszym
okresie cesarstwa rzymskiego purpurowe togi noszone były
także przez cesarzy i konsulów, dla pokreślenia ich zwierzch-
nictwa i należnego im posłuchu, a także jako symbol władzy.

Najbardziej pożądaną przez rzymskich mężczyzn była
toga praetexta, wyróżniająca się purpurowym paskiem – sym-
bolem władzy. Taka toga zarezerwowana była dla senatorów i
sędziów, a także dla najwyższych kapłanów odpowiedzial-
nych za opiekę nad świątynią. Purpura użyta do wybarwienia
paska toga praetexta,a także do barwienia toga picta, nie bez
powodu stała się kolorem symbolizującym władzę i dostoj-
ność. Purpura tyryjska była najsłynniejszym i jednocześnie
najdroższym barwnikiem w starożytności, pozyskiwanym z
organizmów zwierzęcych12. Ekstrakcja barwnika stanowiła
bardzo pracochłonny proces, polegający na uzyskiwaniu wy-
dzieliny z gruczołów hipobranchialnych13 ślimaków z rodzaju
Murex. Przyjmuje się, że do wyprodukowania 1 grama barw-
nika potrzeba było około 10 000 tych skorupiaków14, co powo-
dowało, że ciemnokrwawa purpura tyryjska w ówczesnych
czasach była towarem cenniejszym niż złoto. Słynnym przed-
stawieniem togi praetexta jest pochodzące z I wieku n.e. malo-

12 W czasach starożytnego Rzymu wszystkie barwniki pozyskiwano
z roślin oraz minerałów (wyjątkiem była drogocenna purpura).

13 Ślimaki z rodzaju Murex należą do drapieżników i posiadają w
obrębie płaszcza specjalny gruczoł, wydzielający żółtawą substancję,
używaną do znieczulania ofiary. Substancja ta ciemnieje pod wpły-
wem światła słonecznego, stopniowo zmieniając kolor na lawendo-
wy, fioletowy, a ostatecznie purpurę.

14 Por. The Encyclopedia of Ancient History,R. Bagnall (red.), Wiley-
Blackwell, 2012.

www.ancient.eu/article/48/the-roman-toga/
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widło ścienne w Pompejach, przedstawiające pochód sędziów
w strojach z purpurowym wykończeniem15.

Znaczenie togi jako symbolu statusu społecznego i wła-
dzy malało wraz z rozwojem Imperium Rzymskiego, aż osta-
tecznie noszenie jej zostało zakazane w prawie Lex Vestiaria
wydanym w 382 roku n.e. przez Teodozjusza I. Historia poja-
wienia się na togi jako polskiego stroju urzędowego sięga po-
czątku XX wieku. Okres przeobrażeń pomiędzy togą starożyt-
nych Rzymian a togą prawniczą zakładaną na ziemiach pol-
skich w pierwszych latach XX wieku do dziś nie został jedno-
znacznie zbadany i wyjaśniony przez historyków. Najbogatsze
w tym zakresie są źródła angielskie, które przedstawiają dwie
hipotezy jako wyjaśnienie pojawienia się togi w Europie Środ-
kowej i Zachodniej. Pierwsza z nich wywodzi togę urzędową
ze stroju kleru, popierając ją twierdzeniem, że w przeszłości
sprawowanie funkcji sędziowskiej sprawowane było przez
duchowieństwo16. Druga hipoteza zakłada, że toga stanowiła
strój powszechnie używany przez najzamożniejszych miesz-
kańców Francji i Anglii od początku XIV wieku, a następnie
została utrzymana jako strój sądowy i uniwersytecki17. Histo-
rycy są jednak zgodni odnośnie tezy, że toga jako strój urzę-
dowy używana była na terenie Niemiec około 400 lat przed
pojawieniem się togi jako ubioru osób czynnie uczestniczących
w polskich procesach sądowym.

15 Por. A. & R. L. Butterworth, Pompeii, Orio, 2019.
16 Por. E. Thiel, Geschichte des Kostüms, Berlin 1963, s. 201; oraz J.

Fortescue, De Laudibus Legum Angliae, [w:] Encyklopedia Britannica, t.
19, Londyn 1960, s. 353.

17 Za słusznością tej tezy przemawia np. pochodząca z XV wieku
ilustracja, przedstawiająca starszych cechów ubranych w bogato
zdobione togi podczas egzaminów mistrzowskich zamieszczona w
książce T. K. Derry, C. H. C. Biount, T. L. Jarman, Great Britain. Its
history from earliest times to the present day, Oxford 1962, s. 129.
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Toga noszona była przez sędziów pisarzy sądowych,
adwokatów i notariuszy, ale analogiczny ubiór w ówczesnych
latach zakładany był także przez profesorów na uniwersyte-
tach. Niezmienną cechą charakterystyczną togi na przestrzeni
dziejów był jej powłóczysty krój, sięgający długością do ko-
stek18, a także symbolika związana z jej zakładaniem. Obecnie
toga stanowi stój urzędowy prawie wszystkich zawodów
prawniczych w Polsce. Każda toga jest fałdzistą czarna suknią,
zaś przynależność do poszczególnych grup zawodów podkre-
ślona jest kolorem żabotu oraz wykończenia kołnierza i man-
kietów rękawów. Początków noszenia togi prawniczej należy
doszukiwać się w czasach zaborów, jednak każdy zawód
prawniczy posiada własną historię przemian od dowolnego
zakładania togi do prawnego uznania jej za strój obowiązko-
wy na sali sądowej.

Pierwsze wzmianki o todze adwokackiej pojawiły się w
1889 roku w uchwale wydanej przez Krakowską Izbę Adwo-
kacką jako krytyka propozycji wprowadzenia obowiązku no-
szenia przez adwokata togi o analogicznym kroju jak sę-
dziowska19. Jednak to właśnie Galicja była kolebką nieformal-
nego używania togi przez adwokatów przełomu XIX i XX
wieku, a w 1904 roku wydanym rozporządzeniem20 została
ona oficjalnie wprowadzona na sale sądowe.

W zaborze austriackim prawne unormowania zakładania
togi początkowo dotyczyły wyłącznie sędziów zawodowych i
handlowych oraz prokuratorów, z szeregiem wyłączeń używa-

18 Określenie „toga” pochodzi etymologicznie od łacińskich słów:
talus, które oznacza kostkę, a także od talaris – „sięgający kostki".

19 I. Homola, Kwiat społeczeństwa, Kraków- Wrocław 1984, s. 294-295.
20 Verordnung des Justizministeriums vom 17 Juni 1904, womit

den Advokaten, Advokaturskandidaten und Verteidigern das Tra-
gen eines Amtskleides gestattet wird, Reichgesetzblatt 1904, nr59 -
Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca
1904 (Dz. Ustaw Państwa Nr 59).
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nia togi prokuratorskiej przy wielu czynnościach procesowych21.
Z kolei w zaborze pruskim prawny obowiązek noszenia togi22

podczas rozprawy sądowej dotyczył sędziów, prokuratorów
oraz pisarzy sądowych we wszystkich sądach23, zaś adwokaci
mieli prawny obowiązek występowania w todze tylko przed
sądami okręgowymi i apelacyjnymi. Cechą rozróżniającą osoby
wykonujące poszczególne zawody na sali sądowej według prze-
pisów prawa pruskiego był rodzaj materiału pokrywającego koł-
nierz togi oraz wykończenie rękawów: aksamit dla sędziów i
prokuratorów, a jedwab dla adwokatów24.

3. Prawny obowiązek noszenia stroju urzędowego
Istotę zakładania stroju urzędowego przed wejściem na

salę sądową można porównać w przenośni do przeobrażenia
osoby w instytucję. Na salę sądową wchodzi w todze sędzia,
prokurator, adwokaci – przedstawiciele zawodów, którzy z
racji pełnionych funkcji, zaznaczonych przepisanym prawem

21 Rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1898 roku (Dz. Ustaw Pań-
stwa Nr 94) stanowiło, że toga prokuratorska ma być zakładana je-
dynie podczas rozpraw w sprawach cywilnych i karnych przed są-
dem orzekającym, zaś na rozprawach karnych przed sądem powia-
towym oraz na rozprawach w sądach przemysłowych prokurator
powinien występować bez togi. To rozgraniczenie jeszcze mocniej
akcentowało symbolikę togi jako stroju urzędowego, używanego
tylko w najważniejszych sprawach sądowych, gdzie istotne było
pokreślenie strojem znaczenia procesu.

22 § 89 pruskiej ustawy wykonawczej z 24 kwietnia 1878 roku do
ustawy Rzeszy o ustroju sądów (Zbiór Ustaw Pruskich z 1878 r., s.
230 i z 1913 r., s. 25).

23 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1879
r., Justizministeriaiblatt, s. 172, sprostowanie s. 204 – za: H. Müller,
Die preussische Justizverwaltung, t. 1, Berlin 1909, s. 575.

24 J. Litwin, Strój urzędowy (szarfa i toga) w sądownictwie polskim
1917-1965, „Palestra”, 1967, nr. 3, 83.
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strojem urzędowym, otrzymują kredyt zaufania społecznego i
autorytet nadany.

Pierwszy polski akt normatywny wprowadzający od-
znaki służbowe w stosunku do sędziów i prokuratorów sta-
nowiło zarządzenie Dyrektora Departamentu Sprawiedliwości
z dnia 29 września 1917 roku25. Wprowadzoną odznaką dla
sędziów wszystkich instancji była zielona wstęga z emblema-
tem sądów królewsko-polskich nałożona pod marynarką
przez lewe ramię do prawego boku. Wstęga dla prokuratorów
i podprokuratorów przy Sądzie Apelacyjnym była koloru
ciemno-amarantowego o zielonej wypustce przez lewe ramię,
ozdobiona zieloną rozetą26. Odznak służbowych należało
używać przy wykonywaniu czynności urzędowych w obecno-
ści stron oraz przy wykonywaniu czynności o charakterze
zewnętrznym. W tym samym okresie nieformalnie zaczęto
używać odznak adwokackich, następnie unormowanych
prawne rozporządzeniem z 1921 roku27 oraz postanowieniem
z 1924 r.28 Regulacje wprowadziły odznakę adwokacką, na
którą składała się zielona wstęga z umieszczonym na niej or-

25 Zarządzenie Dyrektora Departamentu Sprawiedliwości w
przedmiocie odznak dla Królewsko-Polskich urzędników wymiaru
sprawiedliwości (Dz. Urz. DS TRS 1917, nr 5, poz. 16, s. 240–241).

26 Por. J. Gudowski, Toga i biret – historia i współczesność urzędowego
stroju sędziego, [w:] Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Sta-
nisława Rudnickiego, Warszawa 2005, s. 153–154.

27 Rozporządzenie Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia 14
października 1921 r. (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 30,
poz. 194), przedruk: T. Zajączkowski, Ordynacja adwokacka obowiązu-
jąca w okręgach Sądów Apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz górnoślą-
skiej części okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, wyd. 2, Poznań
1925, s. 92.

28 Postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia
1924 r. III N 51/24 (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 1924 r. Nr 2,
s. 47) jako odpowiedź na wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej z
dnia 12 grudnia 1923 r .
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łem, otoczonym złotym wieńcem laurowym oraz napisem
„Prawo, Ojczyzna, Honor”. Odznaka stanowiła obowiązkowy
element ubioru i należało używać jej na rozprawach prowa-
dzonych przed sądami wszystkich instancji, a także na posie-
dzeniach kolegialnych oraz podczas audiencji u Prezydenta,
przewodniczących Sejmu i Senatu oraz Ministrów. Przepisy
prawa zakazywały używania odznaki podczas wykonywania
innych czynności zawodowych.

Po raz pierwszy w polskim systemie prawnym toga jako
oficjalny strój urzędowy sędziów została wprowadzona roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1925 roku29,
stanowiącym, że strojem urzędowym sędziów na rozprawach
będzie czarna toga oraz biret. Zobowiązanie do używania togi
i biretu jako stroju urzędowego dla sędziów zostało także ure-
gulowane w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 6 lutego 1928 roku30, które w art. 128 brzmiało „§ 1. Sę-
dziowie przy rozprawach używają togi i biretu jako stroju
urzędowego. § 2. Szczegóły tego stroju tudzież strój lub od-
znaki sędziów przy czynnościach urzędowych poza rozprawą
określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości” i w nie-
zmienionej formie obowiązywało aż do 1985 roku.

Na gruncie obowiązywania rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z 1928 roku, dnia 25 czerwca 1929 roku wy-
dane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w
sprawie wprowadzenia togi i biretu jako stroju urzędowego
dla sędziów i prokuratorów przy rozprawach31. Rozporządze-

29 Dz. U. z 1925 r. Nr 77, poz. 538.
30 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego

1928 r. – Prawo o stroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1928 r. Nr 12,
poz. 93).

31 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca
1929r. w sprawie wprowadzenia togi i biretu jako stroju urzędowego
dla sędziów i prokuratorów przy rozprawach (Dz. U. z 1929 r. Nr 47,
poz. 394).
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nie w § 2 głosiło, że toga to suknia fałdzista z lekkiego czarne-
go materiału wełnianego (kamgarnu) z płasko wyłożonym
kołnierzem i bufiastymi rękawami oraz żabotem. W rozporzą-
dzeniu zawarto także szczegółowy opis prawnie obowiązują-
cych wymiarów poszczególnych części kroju togi oraz sposo-
bu wykończenia lamówki. Art. 4 rozporządzenia wskazywał,
że togi prokuratora i sędziego będzie rozróżniał kolor obszyć
na kołnierzu i mankietach togi, obszyć biretu oraz kolor żabo-
tu. Dla sędziów jako wyróżnienie przyjęto kolor zielony, zaś
żabot oraz wykończenie togi i biretu prokuratorów nakazano
w kolorze czerwonym32.

Uregulowanie stroju urzędowego adwokatów nastąpiło na
mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września
1929 roku33 oraz regulaminu wydanego przez Naczelną Radę
Adwokacką34. Ustęp 2 i 3 zarządzenia stanowi, że „2. Adwokaci
używają togi i biretu przy wykonywaniu swego zawodu na roz-
prawach sądowych przed Sądem Najwyższym, sądami apela-
cyjnymi i i okręgowymi […]. 3. Adwokaci mają wkładać biret na
głowę tylko podczas wygłaszania mowy obrończej w sprawach

32 Rozporządzenie szczegółowo i niejednolicie regulowało strój
urzędowy sędziów i prokuratorów, w zależności od szczebla instan-
cyjnego wskazano odrębne wytyczne co do materiału kołnierza togi i
główki biretu, obszyć na kołnierzu i mankietach, a także koloru ża-
botu i obszyć biretu. Przykładowo: sędzia sądu grodzkiego miał
jeden aksamitny pasek naszyty na kołnierzu togi, sędzia sądu okrę-
gowego – dwa takie paski, zaś sędzia sądu apelacyjnego – trzy paski.
Analogicznie taka wskazana prawnie różnica w liczbie pasków na
kołnierzu oraz dodatkowych cech charakterystycznych wynikają-
cych z zajmowanego miejsca w hierarchii urzędowej dotyczyła pro-
kuratorów.

33 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1929
roku w sprawie używania przez adwokatów togi i biretu (Dz. Urz.
Ministra Sprawiedliwości Nr 19, s. 277).

34 Komunikat Rady Adwokackiej w Warszawie, „Palestra” 1929,
nr 9, s. 431 i nr 10-11, s. 507.
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karnych i cywilnych; przy przemówieniach, poprzedzających
ostateczne wywody stron adwokaci biretu na głowę nie wkłada-
ją”. Fason togi adwokackiej nie różnił się zasadniczo od togi sę-
dziowskiej i prokuratorskiej, jedynym wyróżnikiem były aksa-
mitne naszycia w kolorze jasnofioletowym na kołnierzu i man-
kietach oraz na brzegu biretu.

W okresie powojennym, z powodu braków w zaopa-
trzeniu w materiały włókiennicze oraz skali zniszczeń mate-
rialnych wyposażenia sądów35, odstąpiono od nakazanej pra-
wem konieczności zakładania togi przez adwokatów. Obo-
wiązek noszenia tóg został przywrócony dopiero w 1948 ro-
ku36.W następnych latach strój adwokacki uregulowany był
kolejno na mocy ustawy z 1950 roku o ustroju adwokatury37,
ustawy z 1963 roku o ustroju adwokatury38, zarządzeniem
Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 1997 roku39, a na-
stępnie obowiązującym po dziś dzień analogicznym rozpo-
rządzeniem z 2000 roku40. Załącznik nr 1 do rozporządzenia
zawiera szczegółowy opis stroju urzędowego adwokatów bio-
rących udział w rozprawach sądowych, a załączniki nr 2 i 3 w
sposób graficzny przedstawiają obowiązujący wzór kroju
przodu i tyłu togi.

35 Por. A. Wendel, Odrodzone sądownictwo polskie, [w:] Wymiar
sprawiedliwości w odrodzonej Polsce 22.7.1944-22.7.1945, Warszawa
1945, s. 83.

36 J. Litwin, op. cit., s. 104.
37 Art. 70 ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury

(Dz. U. z 1950 r. Nr 30, poz. 275).
38 Art. 108 ustawy z dnia 19 grudnia 1963 r. o ustroju adwokatury

(Dz. U. z 1963 r. Nr 57, poz. 309).
39 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 1997 r.

w sprawie stroju urzędowego adwokatów biorących udział w roz-
prawach sądowych (Monitor Polski, Nr 68, poz. 666).

40 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada
2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego adwokatów biorą-
cych udział w rozprawach sądowych (Dz. U. Nr 112, poz. 1183).
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Aktualnie obowiązek używania stroju urzędowego
przez sędziego uregulowany jest ustawą z dnia 27 lipca 2001
roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych41, która w art. 84
§ 1 stanowi, że „Sędzia na rozprawach używa stroju urzędo-
wego. Strojem urzędowym sędziego na rozprawie sądowej jest
toga, a sędziego przewodniczącego na rozprawie, także na-
kładany na kołnierz togi łańcuch z wizerunkiem orła. Do stro-
ju urzędowego sędziego należy również biret, jeżeli jego uży-
wanie wynika z przepisów o czynnościach sądowych”. Na
podstawie art. 84 § 2 tejże ustawy wydane zostało rozporzą-
dzenie42 określające szczegóły odnośnie opisu oraz wzoru togi
sędziego. Obowiązujące regulacje zawarto w rozporządzeniu
Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2011 roku43,
w którym określono wzór i szczegółowy opis części stroju
urzędowego sędziego, a także nakazany prawem wzór i opis
łańcucha z wizerunkiem orła.

Od drugiej połowy XX wieku analogicznym zmianom
ulegały prawne uregulowania stroju urzędowego prokurato-
rów. Obowiązująca ustawa o prokuraturze44 w art. 36 § 6 na-
kłada na Ministra Sprawiedliwości obowiązek określenia w
drodze rozporządzenia stroju urzędowego prokuratorów bio-
rących udział w rozprawach sądowych. Zgodnie z § 1 rozpo-
rządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2016 r. w
sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów biorą-

41 Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070.
42 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia

2007 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów na
rozprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 172, poz. 1213).

43 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 paździer-
nika 2011 r. w sprawie stroju urzędowego sędziów (Dz. U. z 2011 r.
Nr 225, poz. 1354).

44 Ustawa z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z
2016 r., poz. 177 z późn. zm.).
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cych udział w rozprawach sądowych45 „1. Strojem urzędo-
wym prokuratorów biorących udział w rozprawie sądowej
jest toga.2. Prokuratorzy będący żołnierzami zawodowymi
zakładają togę na wojskowy ubiór wyjściowy.”, a szczegółowy
opis stroju urzędowego prokuratorów oraz wzór togi zostały
określone w załącznikach rozporządzenia.

Na podkreślenie zasługuje stopień doprecyzowania na-
kazanego prawem kroju stroju urzędowego. Załączniki do
wszystkich rozporządzeń regulujących opisy strojów urzędo-
wych zawierają analogiczne szczegółowe krawieckie wytycz-
ne. Przykładowo załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie określenia stroju urzędowego
prokuratorów stanowi, że „Toga jest suknią fałdzistą z lekkie-
go czarnego materiału wełnianego lub wełnopodobnego, się-
gającą powyżej kostek – około 25 cm od ziemi. U góry ma od-
cinany karczek szerokości 21 cm. Toga u dołu ma w obwodzie
od 2 m 70 cm do 2 m 78 cm i od karczka w dół jest ułożona w
kontrafałdy: po 3 na obydwu przodach togi oraz 5 do 7 na
plecach. Środkowa kontrafałda na plecach togi ma fałdy po
obu stronach; pozostałe kontrafałdy są wszywane do karczka
w kierunku rękawów. Kołnierz togi jest okrągły, płasko wyło-
żony, zapinany pod szyją na haftkę. Szerokość kołnierza wy-
nosi z tyłu 16 cm, a z przodu 18 cm. Końce kołnierza są ścięte,
tworząc wycięcie w formie kąta prostego. Toga jest zapinana
na 5 guzików, z których 1 jest umieszczony po prawej stronie
tuż pod kołnierzem, a 4 dalsze są kryte, umieszczone poniżej
karczka. Rękawy togi u góry są ułożone w od 7do 9 kontra-
fałd, tworząc bufy. Rękawy mają u dołu w obwodzie 75 cm i
są skrojone w ten sposób, że po odwinięciu tworzą mankiety o
szerokości 10 cm, przymocowane z przodu do szwów ręka-
wów. Wewnątrz rękawa przy przegubie ręki jest umieszczony
zatrzask, na który można rękaw zapinać. Przy kołnierzu togi

45 Dz. U. z 2016 r., poz. 1033.
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jest wszyty żabot z czerwonego materiału wełnianego lub
wełnopodobnego o długości 21 cm, szerokości u dołu 28 cm,
ułożony w 13 kontrafałd, z których środkowa – o szerokości 2
cm – ma fałdy po obu stronach; pozostałe kontrafałdy biegną
w kierunku rękawów. Żabot z prawej strony togi jest zapinany
na guziczek. Przody togi po obu stronach wewnętrznych mają
podszycie z tego samego materiału co toga, szerokości 10 cm.
Przód togi, boki i karczek są szyte podwójną stebnówką o sze-
rokości 0,5 cm, a karczek togi jest podszyty czarną podszewką.
Kołnierz togi i mankiety mają wypustkę z czerwonego mate-
riału wełnianego lub wełnopodobnego o szerokości 0,5 cm.”
Prawne nakazanie noszenia tak szczegółowo określonego stro-
ju urzędowego podkreśla znaczenie togi jako zewnętrznego
symbolu autorytetu przedstawicieli zawodów prawniczych
oraz powagi rozprawy sądowej, gdzie nie ma miejsca na pre-
zentowanie prywatnych upodobań odnośnie garderoby.

Należy przypomnieć, że obowiązek noszenia stroju
urzędowego nie ogranicza się do przedstawicieli zawodów
sędziego, prokuratora oraz adwokata. Rozporządzenie Mini-
stra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie
określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących
udział w rozprawach sądowych46 w § 1 stanowi, że „Strojem
urzędowym radców prawych biorących udział w rozprawie
jest toga”, zaś żabot, kołnierz i mankiety togi mają kolor ciem-
noniebieski. Z kolei rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru stroju urzędowego
radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej bio-
rących udział w rozprawach sądowych47zawiera szczegółowy
opis i wzór stroju urzędowego radców Prokuratorii, wraz z
przypisaniem koloru błękitno-szarego jako barwy żabotu oraz
kołnierza i mankietów togi. Ponadto, zgodnie z § 13 Regula-

46 Dz. U. z 2000 r. Nr 112, poz. 1184.
47 Dz. U. z 2017 r., poz. 111.
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minu Trybunału Konstytucyjnego48 strojem urzędowym sę-
dziego Trybunału na rozprawie jest toga z biało-czerwonymi
lamówkami na kołnierzu i mankietach oraz biało-czerwony
żabot, a także czarny biret bez lamówki, zaś strój sędziego
przewodniczącego uzupełnia łańcuch z orłem.

Nie sposób pominąć symboliczną wymowę przypisania
kolorów żabotu oraz kołnierza i mankietów togi do poszcze-
gólnych grup zawodowych. Sędziowski fiolet symbolizuje
dostojność, powagę i władzę urzędu. Sędziowie Trybunału
Konstytucyjnego noszą żaboty w barwach narodowych: biało-
czerwone. Sędziowie przewodniczący ponadto mają na szyi
łańcuch z wizerunkiem orła. Czerwień żabotu i wykończenia
togi prokuratorskiej jednoznacznie kojarzy się z dynamiką,
agresją, szybkością działania, przekonaniem do swoich racji, a
więc z cechami, którymi powinna charakteryzować się aktyw-
na i skuteczna praca oskarżyciela. Zielony kolor żabotu adwo-
kata symbolizuje nadzieję jego klienta na sprawiedliwy proces,
a także jest oznaką prestiżu i doświadczenia adwokata. Nie-
bieski żabot radców prawnych symbolicznie działa uspokaja-
jąco oraz zaznacza przyjacielskie nastawienie do klienta. Sza-
robłękitne żaboty noszone przez radców Prokuratorii Gene-
ralnej w przenośny sposób przekazują informację o sile i nie-
zależności od rad czy pomocy z zewnątrz.

Obowiązek noszenia togi podczas rozprawy sądowej
uregulowany jest prawnie w wielu państwach. Taki wymóg
wobec niemieckich adwokatów reguluje § 20 Zawodowego
Kodeksu Postępowania Adwokatów Zawodowy Kodeks Po-
stępowania Adwokatów (BORA), analogiczny obowiązek na
sędziów nakłada § 21 Ustawy wykonawczej do Ustawy o stro-
ju sądów powszechnych. W Wielkiej Brytanii urzędowy strój
sędziowski od ok. 300 lat pozostaje taki sam: toga w kolorze

48 Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konsty-
tucyjnego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Try-
bunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 720).
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zależnym od przypisanego do pełnionej funkcji w hierarchii
sądowej, futro gronostaja, kołnierzyk ze zwisającymi białymi
wstążeczkami oraz element wyróżniający, czyli peruka, której
zadaniem jest dodanie sędziemu autorytetu oraz umożliwie-
nie zachowania symbolicznej anonimowości. Także w Austrii,
na Litwie, na Węgrzech czy na Ukrainie toga stanowi obo-
wiązkowy strój urzędowy na sali sądowej.

4. Strój urzędowy jako symbol autorytetu i zaufania
publicznego

Toga jako strój urzędowy stanowi ważny wizualny atry-
but osoby, biorącej czynny udział w procesie sądowym. Praw-
nie nakazany ubiór podnosi powagę czynności sądowych, a
także zapewnia dostojność mechanizmu władzy sądowni-
czej49. Zewnętrzny, dekoracyjny wyraz powagi urzędu pełni
rolę psychologicznego oddziaływania na osoby uczestniczące
w postępowaniu sądowym, poprzez wizualne utwierdzenie
ich co do powagi miejsca, w którym się znaleźli, ale także od-
działuje na osoby zakładające togę, zaznaczając symbolicznie,
że na czas rozprawy sądowej powinni porzucić swoje prywat-
ne i stronnicze oceny przedstawianych zdarzeń, na rzecz god-
ności reprezentowanego urzędu i postępowania zgodnie ze
stanowionym prawem. Trudno odnaleźć w literaturze przed-
miotu bardziej trafne wyjaśnienie symbolicznej oli togi praw-
niczej, niż uczynił to w 1929 roku wybitny prawnik-karnista
oraz sędzia Sądu Najwyższego, Janusz Jamontt. W opubliko-
wanym artykule50 stwierdził, że „Rozprawa sądowa musi po-
zostawiać wrażenie uroczystego nabożeństwa, gdzie sędzia
jest kapłanem, toga zaś jego – szatą pontyfikalną, a nie szlafro-
kiem jakimś. Kto twierdzi, że strona zewnętrzna i dekoracyjna
jest bez znaczenia, ten nie zna psychologii ludności, bardziej

49 J. Litwin, op. cit., s. 85.
50 J. Jamontt, Utrzymanie powagi sądu, „Głos Sądownictwa”, 1929,

nr 1, s. 13.
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wrażliwej na formę, niż nawet na treść. Jeżeli chcemy zatem,
by sądy nasze szanowano, to dbajmy o to, by każdy opuszczał
salę sądową z wrażeniem, jakie się wynosi po uroczystym
nabożeństwie”.

Podobny pogląd odnośnie symbolicznego autorytetu to-
gi przedstawił Józef Litwin51. Autor przywołał liczne przykła-
dy potwierdzające tezę o znaczeniu formy w postrzeganiu
przez ludzi i wskazał na togę jako na jedną z form zewnętrz-
nego wyrażania powagi, godności oraz poszanowania dla
urzędu sądu.

Trafne spostrzeżenie o roli zewnętrznych atrybutów w
budowaniu autorytetu urzędu zawarł także ponad dwa wieku
temu francuski dramaturg i pisarz, Pierre Beaumarchais, w
sztuce „Wesele Figara” zauważając, że „Niejeden, który śmieje
się z sędziego w kubraku, zadrży na sam widok prokuratora
w todze. Forma, forma!”52. W podobnym tonie wypowiedział
się Jean de La Fontaine w swoich bajkach z 1668 roku, prze-
strzegając: „Nie zwierzchnika, któremu rozumu nie staje,
czczą ludzie, ale urząd, w który się przystroi”53. W połowie XX
wieku pogląd ten przypomniał Marek Tołkacz, pisząc w arty-
kule54 o „ludziach, których ubieramy w łańcuchy i togi dla
dodania im powagi i autorytetu”55.

Z noszeniem stroju urzędowego wiążą się nie tylko ze-
wnętrzne walory estetyczne, ale także kwestie aksjologiczne.
Zasada zgodności treści z formą (inaczej: zasada jednorodno-

51 Por. J. Litwin, op. cit., s. 86-88.
52 P. Beaumarchais, Wesele Figara, przekład T. Boy-Żeleńskiego

(akt III, scena 14), Warszawa 1959, s. 155. „Wesele Figara” to pięcio-
aktowa sztuka, której premiera miała miejsce dnia 27 kwietnia 1784
r. w Paryżu.

53 Cytat z księgi V  w tłumaczeniu S. Komara, Bajki La Fontaine’a,
Wrocław 1954, s. 152.

54 M. Tołkacz, Togi na cenzurowanym, „Prawo i Życie”, 1959, nr 8.
55 Por. J. Litwin, op. cit., s. 87.
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ści stylistycznej), określana przez Arystotelesa i Cycerona jako
decorum, składała się z dostojności (dignitas) oraz powagi
(gravitas)56. Prawnie nakazany strój urzędowy wpisuje się w
starożytne rozumienie decorum, gdyż oprócz materialnej for-
my ubioru, posiada także charakter symboliczny. Jednocześnie
noszenie stroju urzędowego na sali sądowej zobowiązuje sę-
dziów, prokuratorów i adwokatów do prezentowania okre-
ślonych postaw etycznych i moralnych57.Wreszcie symbolika
zakładania togi przed wejściem na salę sądową ma za zadanie
działać powściągliwie w zakresie nadmiernej ekspresji oraz
hamować zachowania infra dignitatem reprezentowanego za-
wodu. Kolor żabotu wraz z drapowaniem materiału togi do-
dają nobilitacji oraz zaznaczają symbolicznie ideę, której służą
jako ubiór. Toga to swoisty rekwizyt na sali sądowej, wizuali-
zujący autorytet, surowość, odwagę w formułowaniu prawni-
czych stwierdzeń58.

Od lat dwudziestych XX wieku powszechnie zaczęto po-
strzegać togę jako rodzaj symbolu wyodrębniającego i identy-
fikującego przedstawicieli zawodów prawniczych. Wspaniale
obrazowo przedstawiła to Irena Krzywicka w jednym ze swo-
ich sprawozdań sądowych, pisząc: „Mieliśmy przed oczami
zespół (proszę mi darować tę terminologię, ja teatr traktuję
poważnie) – amatorów i wytrawnych … graczy (w tym wy-
padku można by tak bez błędu zastąpić słowo <aktor>. Ama-
torzy, to oczywiście świadkowie i oskarżony; główni aktorzy
to panowie w togach. Z jednej strony bezpośredniość, trema,
uczucie, z drugiej – kunszt, talent, rzemiosło. […] Jedni, ci w
togach, mają wszystkie awantaże, przywileje, to ich dzień,
niejako ich benefis, tamci za barierką to plebs, statyści”. W
podobnym tonie hierarchizacji wypowiadał się także Leon

56 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1, Warszawa 2009, s. 240.
57 K. Żmijewska, Toga, Poznań 2010, s. 7.
58 M. Mistygacz, Usytuowanie i strój urzędowy prokuratora w postę-

powaniu sądowym, „Prokuratura i Prawo”, 2014, nr 10, s. 12-13.
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Okręt, pisząc w jednym z esejów o „szlachetnie noszonej to-
dze” przez przedstawicieli zawodów prawniczych59.

Podsumowanie
Z noszeniem stroju urzędowego związane się nie tylko

widoczne walory estetyczne. Toga ma przede wszystkim wy-
miar symboliczny. Noszenie togi podczas rozprawy sądowej
wpisane jest w aspekt kulturowy wykonywania zawodów
prawniczych, ale przede wszystkim jest oznaką autorytetu,
godności i prestiżu należnego urzędowi. Zakładanie stroju
urzędowego jednocześnie podnosi powagę czynności sądo-
wych oraz poprzez swoją formę i kolor identyfikuje noszące ja
osoby. Używanie togi - symbolu autorytetu formalnego - sta-
nowi zobowiązanie do prezentowania określonych postaw
etycznych i moralnych, a także lojalności wobec prawa.

Formalizm zastosowany w stroju znacznie lepiej od-
zwierciedla także specyficzną uroczystość rozprawy sądowej.
Z uwagi na uregulowanie obowiązku noszenia stroju urzędo-
wego rozporządzeniami ustawodawca dopuszcza możliwość
zwolnienia adwokatów oraz prokuratorów z obowiązku za-
kładania togi na sali sądowej w czasie upału, jednak takie
zwolnienie jest niedopuszczalne względem sędziów, na któ-
rych obowiązek zakładania togi nałożony jest ustawą. Używa-
nie togi ograniczone jest prawem wyłącznie do czynności po-
dejmowanych na sali sądowej, wykluczone jest używanie jej
np. podczas udzielania wywiadu, spożywania posiłku, czy
nawet pokonywania w niej korytarzy sądowych. Formalnie
toga sędziego nie jest jego własnością, a jedynie otrzymuje on
togę do swojej dyspozycji podczas rozpraw sądowych. Takie
ograniczenia w noszeniu stroju urzędowego stanowią postawę
utrzymania autorytetu nadanego, mają uchronić przed zakła-
daniem togi w sytuacjach, które mogłyby ją ośmieszyć, a w

59 L. Okręt, Winien czy nie winien? Z sali sądowej 1933-1934, War-
szawa 1935, s. 325.
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konsekwencji ośmieszyć i poniżyć reprezentowany urząd.
Toga nie jest bowiem zbytecznym rekwizytem, rodzajem
płaszcza czy symbolicznym reliktem przeszłych uregulowań
prawnych, a koniecznym także współcześnie zewnętrznym
ukazaniem powagi urzędu i jego autorytetu w orzekaniu.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł naukowy poświęcono symbolicznej ro-

li, jaką w budowaniu autorytetu formalnego pełni strój urzę-
dowy. Wyjaśniono różnice między autorytetem nieformalnym
oraz autorytetem nadanym z racji wykonywania określonych
zawodów. Noszenie stroju urzędowego, czyli dzisiejszej togi
prawniczej, sięga swoimi korzeniami do czasów starożytnego
Rzymu, kiedy to przy pomocy różnicowania wybarwienia
tkaniny w symboliczny sposób podkreślano rangę i przysłu-
gujące przywileje najważniejszych obywateli. Współczesne
regulacje prawne dotyczące stroju urzędowego zakładanego
na czas rozprawy sądowej ulegały niewielkim przemianom na
przestrzeni ostatniego wieku. Zakładanie togi ma zaświadczać
o powadze urzędu oraz budować autorytet formalny władzy
sądowniczej. Z tego powodu używanie togi zostało prawnie
ograniczone wyłącznie na czas rozprawy sądowej, aby zapo-
biegać sytuacjom, które mogłyby narazić togę, a w konse-
kwencji reprezentowany urząd, na ośmieszenie lub poniżenie.

Słowa kluczowe: autorytet formalny, toga prawnicza,
strój urzędowy, sala rozpraw, powaga i autorytet sądu, histo-
ria togi.

Summary:
Dress code as a strengthening of formal authority – official at-

tire in the light of legal regulations
This scientific article deals with the symbolic role of the

official attire in building formal authority. The differences be-
tween informal authority and authority given by the perfor-
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mance of certain professions were clarified. Wearing an official
costume, that is, today's legal toga, goes back to ancient Rome,
when, by diversifying the coloration of the fabric, the rank and
privileges of the most important were emphasized in a symbo-
lic way citizens. Modern regulations on official attire assumed
during the court hearing have undergone little change over
the last century. The establishment of the toga is intended to
attest to the seriousness of the office and to build the formal
authority of the judiciary. For this reason, the use of the toga
was legally restricted solely for the duration of the court he-
aring in order to prevent situations that could expose toga
and, consequently, to the office represented, to ridicule or hu-
miliation.

Keywords: formal authority, legal toga, official attire, cour-
troom, seriousness and authority of the court, history of toga.
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Jowita Berdzik

Rola autorytetu w kształtowaniu osobowości
współczesnych nastolatków

Wstęp
Człowiek żyje i działa wśród ludzi, którzy wpływają na

jego życie. Zachodzi także działanie odwrotne, on sam
również wpływa na innych. Oddzielenie tego, co
zawdzięczamy sobie w procesie wychowania, od tego co
bezpośrednio lub pośrednio zawdzięczamy innym jest
zadaniem bardzo trudnym. W naszych biografiach zaznaczają
się głównie wpływy bliskich osób, z którymi łączy nas silna
więź, związki uczuciowe, bliskość fizyczna i psychiczna, ale
także tych, którzy cieszą się uznaniem w naszych oczach.
Często sięgamy po autorytety powszechnie uznane, przede
wszystkim gdy odczuwamy potrzebę moralnej stabilizacji
życiowej. Jednakże współcześnie o autorytecie mówi się
najczęściej w kontekście kryzysu wartości. Z jednej strony
podkreśla się ogromny wpływ autorytetu na młodych ludzi, a
z drugiej występują tendencje do jego minimalizacji, a nawet
eliminacji z życia społecznego1.

1. Autorytet w literaturze przedmiotu
Definicja autorytetu jest niejednoznaczna. Słownik wyra-

zów obcych określa autorytet jako: uznanie u innych, wpływo-
wość, prestiż, człowiek, doktryna, pismo cieszące się w jakiejś
dziedzinie lub opinii pewnych ludzi szczególną powagą (...),
wyrocznia, mistrz, alfa i omega. Według Wincentego Okonia
autorytet jest to „wpływ osoby lub organizacji cieszącej się

1 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wycho-
waniu osobowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 7
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ogólnym uznaniem na określoną sferę życia społecznego…”.
Do analizy naukowej pojęcie autorytetu trafiło z języka potocz-
nego. Pochodzi od łacińskiego słowa auctoritas, które jest tłuma-
czone jako rada, wola, znaczenie, ważność, powaga moralna
lub jako wpływ osobisty. W czasach starożytnych pojęcie to
oznaczało również radę doświadczonych mężczyzn, którzy
stanowili rodzaj pośredniej władzy umacniającej decyzje podję-
te przez senat rzymski.

Pojęcie to formułowało się na przestrzeni dziejów. Intere-
sowali się nim starożytni filozofowie, tacy jak Platon czy Arysto-
teles. Autorytetem dominującym w społeczeństwie pierwotnym
był autorytet moralny władców oraz przywódców. Wynikał on z
ich siły, wiedzy oraz doświadczenia. W czasach niewolnictwa i
feudalizmu zastąpił go autorytet kościoła, który strzegł istnieją-
cego ładu społecznego o określonej hierarchii. W okresie Odro-
dzenia pojęcie autorytetu uległo deformacji, a podczas Oświece-
nia było rozumiane jako przeciwieństwo rozumu i wolności oraz
jako ślepe posłuszeństwo2.W Europie po raz pierwszy pojęcie
autorytetu zdefiniował Denis Diderot w Wielkiej encyklopedii fran-
cuskiej z 1751 roku. W Polsce termin ten pojawił się dzięki nie-
mieckiej formie Autorität, która w tłumaczeniu na polski rozu-
miana jest jako powaga. Jedną z pierwszych definicji autorytetu
w polskiej literaturze utworzył H. Rowie który autorytetem okre-
śla „ pewna swoistą własność, tkwiąca immanentnie w osobie,
względnie instytucji, dzięki której to właściwości podporządko-
wują się jej inne osoby, instytucje i grupy społeczne, w sposób
mniej lub bardziej dobrowolny”. Warto także przytoczyć defini-
cję N. Sillamy. Definiuje autorytet jako wpływ wywierany na
innych, mający na celu uzyskanie posłuszeństwa w danej dzie-
dzinie. Dzieciom i młodzieży autorytet jest potrzebny do prawi-
dłowego funkcjonowania. W przypadku jego braku mają miejsce
liczne zaburzenia w procesie wychowania, osobowość pozostaje

2 J. Drabczyk, Wzory osobowe licealistów, „Nowa Szkoła”, 2008, nr 1.
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osłabiona i niespójna, poziom świadomości moralnej jest niewy-
starczający. Jednakże nieprawidłowo pojęty autorytet jest równie
szkodliwy jak jego brak. Autorytet zdaniem K. Sośnickiego jest to
relacja pomiędzy dwiema osobami, gdzie jedna z osób uznaje
wolę drugiej i się do niej właściwie ustosunkowuje. M. Lejman
definiuje autorytet w kontekście wpływu. Uważa, że mianem
autorytetu powinno się określić wpływ osoby cieszącej się po-
wszechnym uznaniem na jednostkę lub grupę osób oraz na daną
dziedzinę życia jednostki.

Reasumując można stwierdzić, że człowiek uznany za au-
torytet posiada dominującą pozycję, gdyż ludzie często są
skłonni akceptować i wykonywać jego nakazy i zakazy, wyko-
rzystywać rady czy wskazówki, spełniać jego prośby lub pole-
cenia. Ważne jest, iż autorytet jest wartością subiektywną, in-
terpretowaną przez każdego w inny sposób i poniekąd na wła-
sny użytek. Prawdziwy autorytet uznawany jest dobrowolnie3.

Pojęcie autorytetu jest bardzo często spotykane w co-
dziennym życiu. Na ogół przypisuje mu się dużo znaczeń.
Zależne jest to od danej dziedziny naukowej. Z socjologiczne-
go punktu widzenia autorytet postrzegany jest jako zdolność
jednostki, grupy lub instytucji do uzyskania posłuchu lub
uznania bez konieczności stosowania jakiegokolwiek przymu-
su siłowego. Ta cecha odróżnia autorytet od władzy, gdyż
władza w niektórych przypadkach stosuje różne środki przy-
musu. Posługując się taką definicją autorytetu, socjologia wy-
odrębnia w nim trzy rodzaje.

Pierwszy można określić mianem autorytetu tradycyj-
nego, związanego głównie z przyzwyczajeniami, kulturą za-
korzenioną w dalekiej przeszłości.

Kolejnym rodzajem autorytetu z socjologicznego punktu
widzenia jest autorytet z mocy prawa, w którym uznaje się

3 Tamże
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daną jednostkę za uprawnioną do wydawania swojego rodza-
ju nakazów, zakazów oraz poleceń.

Trzecim rodzajem autorytetu jest autorytet charyzma-
tyczny. Ma on związek z jednostką, która jest uznawana za
kogoś wyjątkowego, ważnego. Szczególne znaczenie ma tutaj
kontekst historyczny, w którym dana osobowość funkcjonuje.
Psychologia również zajmuje się problematyką związaną z
rozumieniem autorytetu.

Z psychologicznego punktu widzenia autorytet odnosi się
do konkretnej jednostki, stanowi jej cechę, która daną osoba
posiada lub nie, która jest mu przypisywana. Pedagogika na-
tomiast określa autorytet jako cechę konkretnego zawodu i ma-
jącej z tym związek osoby nauczyciela. Bycie autorytetem dla
innego człowieka to priorytet każdego wychowawczego wta-
jemniczenia. Autorytetem może być człowiek ceniony ze
względu na posiadane przymioty moralne. Osobę obdarzoną
autorytetem odznacza wiarygodność. Dodatkowo jest znacząca
i należy zaznaczyć, że autorytet nie jest automatycznie przypi-
sany roli matki, ojca czy wychowawcy. Nie każda z tych osób
może się nim stać. Ważne jest rozwijanie i kształtowanie atutów
wychowawczych i osobowościowych, które ułatwią powsta-
wanie autorytetu. Fundamentem i podstawą autorytetu jest
poszanowanie godności dziecka i jego uczuć. Dzieci pragną
zrozumienia ze strony innych, respektowania ich praw i zaan-
gażowania w życie dorosłych. Dziecko nie chce być niwelowa-
ne, domaga się wręcz akceptacji ze strony innych ludzi. Autory-
tet musi być również wiarygodny. Dotrzymywanie danych
słów i obietnic to główna kwestia w budowaniu autorytetu ro-
dzica. Postawa godna naśladowania musi cechować się szacun-
kiem dla prawdy, gdyż jest ona wyznacznikiem licznych war-
tości i gwarantem zaufania w relacji z drugim człowiekiem.
Konieczne jest respektowanie zasady szczerości i uczciwości
wobec drugiego człowieka. Stosowanie prostych, zrozumiałych
dla dziecka zasad i reguł jest podstawą, na której opiera się moc
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autorytetu. Budowanie autorytetu jest możliwe dzięki konse-
kwencji w czynach. Gwarantują one drugiemu człowiekowi
poczucie bezpieczeństwa i pewną stabilizację4.

2. Wpływ czynników zewnętrznych na autorytet na-
uczyciela

Nauczyciel uznawany przez swych wychowanków za
autorytet nie powinien robić krzywdzących, przykrych uwag i
komentarzy. W taki sposób szybko zniszczyłby swój depozyt
emocjonalny. Nauczyciel, który może stać się autorytetem
umie słuchać i przyjmować racje innych. Potrafi również mil-
czeć. Dobry wychowawca szanuje ucznia i okazuje mu to. W
ten sposób wspomaga go w budowaniu poczucia własnej war-
tości. Pedagog będzie tak traktowany przez uczniów, gdyż
ludzie reagują zgodnie z tym, jak ich traktujemy i jaką mamy o
nich opinię. Nie wolno jednak doprowadzić do sytuacji, by
być postrzeganym jako osoba naiwna, gdyż to prowokuje do
popełniania nadużyć. Skuteczne wywieranie wpływu na dzie-
ci jest warunkowane również sposobem komunikowania się.
Wzajemne oczekiwania powinny być w jasny sposób określo-
ne. Muszą być zrozumiałe i nie mogą być w dzisiejszych cza-
sach narzucone. Obie strony powinny je akceptować i nie
zmieniać bez uprzedzenia. Uczeń oraz jego rodzice powinni
wiedzieć o ważnych decyzjach, jakie podejmowane są wobec
dziecka i móc wyrazić swoją opinię na ich temat.

W tym niezwykle trudnym procesie tworzenia autoryte-
tu oraz czasach, kiedy pojęcie to uległo przewartościowaniu
należy pamiętać o roli innych elementów z tym powiązanych.
W obecnych czasach na kształtowanie wizerunku nauczyciela
niezwykle istotny wpływ mają również media. Niestety, pra-
sa, radio i telewizja interesują się najczęściej nieprawidłowo-
ściami, omawiając przypadki, w których nauczyciel popełnił

4 I. Grochulska, Autorytet rodzicielski, „Bliżej przedszkola”, 2009,
nr 8.95.
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jakiś błąd. Z punktu widzenia mediów obraz dobrze spełniają-
cego swe funkcje nauczyciela nie jest godny wzmianki. Takie
przedstawianie incydentalnych wydarzeń prowadzi do osła-
bienia autorytetu nauczyciela, do powstania nieodpowiednich
i krzywdzących uogólnień. Kolejnym czynnikiem obniżającym
autorytet nauczyciela jest status finansowy grupy zawodowej
jaką są nauczyciele. W obecnych czasach wysokość zarobków
ma znaczący wpływ na obraz osoby bogatej jako zaradnej,
ustawionej, podziwianej, szanowanej. W dużej mierze wize-
runek nauczyciela jest kreowany przez rodziców, przekazują-
cych dzieciom własne doświadczenia z czasów, w których
sami byli uczniami oraz partii politycznych, które w zależno-
ści od programów i celów raz nauczycieli chwalą raz depre-
cjonują. A często ich opinie niewiele mają wspólnego z rze-
czywistością. Dodatkowo konflikty na terenie szkoły, a cza-
sami nawet wciąganie uczniów w nieporozumienia rodziców i
nauczycieli, lub despotyczna dyrekcja hamująca inicjatywy
nauczyciela, obniżają jego autorytet5.

Najbardziej pożądanym autorytetem z pedagogicznego
punktu widzenia jest autorytet wyzwalający i wewnętrzny.
Autorytet ujarzmiający oraz autorytet zewnętrzny uważane są
za niewłaściwe pod względem pedagogicznym. Autentyczny
autorytet charakteryzuje się wzajemną relacją osoby cieszącej
się nim oraz osoby będącej pod jej wpływem. Jednostki te złą-
czone są silną więzią, charakteryzującą się takimi cechami jak
życzliwość oraz empatia. Warto zauważyć, iż szczególne zo-
bowiązania spoczywają na osobie, która cieszy się takim auto-
rytetem. Jednakże wyliczonej wyżej rodzaje autorytetu jedynie
sporadycznie występują w czystej postaci, zazwyczaj wzajem-
nie się uzupełniają6.

5 A. Janowski Poznawanie uczniów; zdobywanie informacji w pracy
wychowawczej, Warszawa 1993, s. 22-40

6 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów, Impuls, Kraków
2005, s.78
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3. Rola autorytetu rodzica w wychowaniu dziecka
Znakiem czasu nowej epoki stają się coraz bardziej

wyraźne przekształcenia ról ojca i matki w kierunku ich
koordynacji i komplementarności. Przekształcenia te są
związane z pracą zawodową matki w kraju lub poza jego
granicami, rozwojem osobistym czy zdobywaniem
wykształcenia. Rodzina współczesna, ulegająca ciągłym
przeobrażeniom, w konsekwencji odchodzi od rodziny
tradycyjnej. Niejednokrotnie staje się jej przeciwieństwem.
Przemiany te warunkują charakter struktury rodziny oraz w
sposób istotny wpływają na pozycję dziecka w rodzinie7.
Najmłodsze lata dziecka to okres szukania wartości w
otaczającym świecie. Wiodącą rolę na tym etapie odgrywają
osoby z najbliższego środowiska, które dbają o zaspokajanie
potrzeb dziecka, towarzyszą pierwszym doświadczeniom
życiowym i wynikającym z nich doznaniom. To one są
drogowskazami kierunku rozwoju dziecka. 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 postępowania zgodnego z przyjętymi
normami. Jest świadome, że niektóre zachowania są pożądane
z perspektywy wychowawczej, a inne wręcz przeciwnie. Wraz
z wiekiem wzrasta w dziecku, a następnie w młodym
człowieku krytycyzm, ale także świadomość wyborów
różnych ścieżek własnego życia, podejmowania
skomplikowanych decyzji i brania odpowiedzialności za ich
konsekwencje. Wówczas konkretne jednostki, zazwyczaj bez
swojej wiedzy i woli, stają się wzorcami różnych postaw i
życiowych programów.

7 T. E. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy
kryzysu współczesnej rodziny, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 19
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Tak więc, autorytet jako źródło wzorów i wartości jest
potrzebny jednostce w różnym 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 dokonaniu 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 autorytety te skupiają się na zaspokajaniu
odmiennych potrzeb dziecka oraz na odmienności uczuć
rodzicielskich. Matka jest osobą najbliższą 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 matkę łączy nierozerwalna więź z dzieckiem,
która później sprzyja procesowi wychowawczemu. Decyduje
o tym, że jest on oparty na autentycznej i bezinteresownej
miłości. W związku z tym autorytet matki wynika głównie z
zaspokajania emocjonalnych potrzeb dziecka. To matka dba o
ciepło ogniska domowego i stwarza warunki dla
prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka. Rola ojca w
wychowaniu i prawidłowej socjalizacji młodego człowieka
polega przede wszystkim na: wspieraniu i uzupełnianiu
emocjonalnym matki. 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 przyjęte, iż autorytet ojca powinien zawierać w
sobie elementy groźby i przymusu, Jednakże należy
podkreślić, że ojciec staje się autorytetem wtedy, kiedy jest
obecny i kiedy jest wzorem godnym naśladowania. Wymaga
się od niego, by z jednej strony przez skupienie uwagi na
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dziecku wzbudzał jego uczucie przywiązania do swojej osoby
i wynikającą z niej chęć naśladowania siebie, a z drugiej
strony, by konsekwentnie dążył do przestrzegania głoszonych
przez siebie postaw8.

4. Funkcje autorytetu
Autorytet jest zjawiskiem społecznym towarzyszącym

wszystkim społeczeństwom bez względu na czas i miejsce ich
istnienia. Spełnianie jego różnorodnych funkcji uzależnione
jest od wartości, które posiada. Jeżeli są to wartości, które ak-
ceptuje całe społeczeństwo to wtedy autorytet spełnia funkcję
integracyjną. Jednoczy on bowiem społeczeństwo skupiając
jego uwagę w jednym, wspólnym dla całego społeczeństwa
centrum. W przypadku, gdy autorytet oparty jest na warto-
ściach, które uznaje tylko część społeczeństwa pełni on funkcję
dezintegracyjną. Skutkuje to tym, że pozostała część społe-
czeństwa uznaje inny autorytet, oparty na odmiennych warto-
ściach lub pozostała część społeczeństwa jest zróżnicowana ze
względu na uznawane różnorodne autorytety. Kolejną funkcją
jaką pełni autorytet jest funkcja selekcyjna. Polega ona na ma-
nifestowaniu i propagowaniu określonych wartości. Mogą to
być zarówno wartości postępowe, jak i regresywne. W miarę
wzrostu znaczenia stosunków humanitarnych i demokratycz-
nych w danej społeczności spada znaczenie zasad podrzędno-
ści i nadrzędności w postępowaniu autorytetu. Na skutek tego
zostaje wyeksponowana funkcja autorytetu, która polega na
wyzwalaniu samodzielności działania, myślenia i twórczej
inicjatywy. Autorytet pełni również inną funkcję, a mianowi-
cie stanowi on kryterium prawdziwości. Wynika ono z ujmo-
wania obiektywnej rzeczywistości na podstawi martwej natu-
ry, z konformizmu, który jest skutkiem sytuacji, w których nie
popłaca samodzielność myślenia oraz z konieczności życiowej

8 J. Kułaczkowski, Aspekty autorytetu rodziców wobec dziecka [w:]
Studia Warmińskie, nr XLIII, 2006r.
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spowodowanej daleko posuniętą specjalizacją - wiara w fa-
chowców, ekspertów9.

5. Źródła autorytetu rodzicielskiego
Zjawisko autorytetu w stosunkach pomiędzy ludźmi za-

chodzi wówczas, gdy jednostki kontaktujące się pomiędzy
sobą bezpośrednio lub pośrednio , przypisują rozmówcy okre-
ślone cechy oraz walory w danej dziedzinie. Autorytet rodzi-
cielski może wynikać z licznych źródeł. Głównie wynika on z
faktu, iż to właśnie rodzice są osobami, które dały dziecku
życie, gdyż to właśnie oni poczęli je i zrodzili. Jest to podstawą
autorytetu rodzicielskiego. Autorytet rodziców ma związek z
ich rolą społeczną oraz ich działaniami wychowawczymi skie-
rowanymi w kierunku dziecka. W strukturze rodziny to wła-
śnie rodzice zajmują najwyższą pozycję. Życie dzieci oraz jego
poziom zależne jest od rodziców. To właśnie oni zaspokajają
ich podstawowe potrzeby: biologiczne oraz psychiczne. Nie-
zwykle ważnym czynnikiem jest tutaj autentyczność. Należy
go rozumieć jako zgodne z prawdą uświadamianie sobie
swych myśli, uczuć oraz postępowania. To właśnie decyduje o
specyfice autorytetu rodzica. Warto zauważyć, iż rodzin jest
największym autorytet dla dziecka w jego pierwszych latach.
Autorytet rodziców zależny jest również od konsekwencji w
ich działaniach wychowawczych wobec swoich pociech.

Ważne jest także, czy ich słowa znajdują odzwierciedle-
nie w czynach. Dla dzieci w młodszym wieku szkolnym każda
obietnica dana przez dorosłego rozumiana jest jako przysięga.
Warto zauważyć, iż krótkotrwałe działania wychowawcze ze
strony rodziców nie będą odpowiednio skutkowały. Schlebia-
nie dzieciom jest również czymś nieprawidłowym. Równowa-
ga pomiędzy wymaganiami stawianymi dzieciom, a nadmier-

9 J. Kosmala, Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicz-
nych, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Często-
chowa 1999, s. 18-19.
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na pobłażliwością jest niezmiernie ważna. Stawiane wymaga-
nia musza być dostosowane do ich potrzeb oraz rozwoju, aby
nie stały się one zbyt sztywne. Kolejnym źródłem autorytetu
rodziców jest ich zachowanie. Zadaniem rodziców jest bycie
wzorem dla swoich pociech. Na zjawisko autorytetu decydu-
jący wpływ ma również struktura osobowości ojca oraz matki.
Szczególne znaczenie mają tutaj ich postawy moralne. Dzie-
ciom powinno się zawsze mówić prawdę, bez względu na ich
wiek. Jest to dla ich o wiele bardziej uczciwe, niż kłamstwa.
Związane jest to głównie z tematami trudnymi, istotnymi dla
życia ludzkiego. Odpowiedzialny rodzic to taki, który potrafi
przyznać się do błędu. W ten sposób dziecko w przyszłości
będzie mogło wzorować się na jego zachowaniu. Dodatkowo
stwarza to atmosferę wzajemnego zaufania. Rodzice cechujący
się życzliwością, prawdomównością, sprawiedliwością oraz
uczciwością mają większą szanse na bycie autorytetem dla
dziecka, niż ci, którzy charakteryzują się antyspołeczną po-
stawą. Bez wątpienia najbardziej decydującym czynnikiem o
autorytecie rodzicielskim jest relacja między matką, a ojcem.
Mowa tu o wzajemnych stosunkach oraz współpracy w dzie-
dzinie wychowania. Wzajemne podtrzymywanie wymagań
pozytywnie wpływa na postrzeganie autorytetu rodzica w
opinii dziecka. Niezgoda, nieporozumienia, czy kłótnie w
znacznym stopniu obniżają autorytet rodzica. Powstałe w ten
sposób stany niepokoju , są przyczyną agresywnych zacho-
wań dziecka.

Kolejne źródło autorytetu ukazane jest w Objawieniu
Bożym, gdzie człowiek jest istotą stworzoną na „obraz i podo-
bieństwo Boże” jest uczestnikiem we władzy Pana Boga. Wła-
dza ta odnosi się tu nie tylko do przekształcania świata w sen-
sie materialnym, lecz w sensie kształcenie osobowości danej
jednostki. W tym procesie uczestniczą rodzice. Można więc
rzec, że autorytet ma swe źródło w ustanowieniach Bożych. W
autorytecie rodzicielskim wyróżniamy trzy czynniki. Pierwszy
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z nich określany jest jako czynnik prawa, który obdarza rodzi-
ców autorytetem. Mowa tu o nadzorowaniu dziecka służącym
zachowaniu norm i zwyczajów życia społecznego. Kolejnym
jest czynnik kompetencji. Jest on znacząco wyższy u rodziców
niż u ich potomstwa. Obowiązkiem dzieci jest dostrzeżenie u
rodziców nie tylko większego doświadczenia życiowego, ale
także większą odwagę i wolę od siebie. Trzecim jest czynnik
mocy, którą posiadają rodzice . Powodem tego jest fakt, iż to
właśnie oni dysponują większością środków finansowych w
domowym budżecie.

Wyżej wymienione źródła autorytetu pozwalają wyłonić
cztery typy rodzica: dyktatorzy, rodzice z tendencją do łago-
dzenia, rodzice charakteryzujący się próbą dopasowania do
każdej sytuacji oraz rodzice, których można określić mianem
zwolenników demokratycznego stylu wychowania. Niewąt-
pliwe jest, iż można zauważyć liczne odmienności w autoryte-
cie ojca oraz matki. Jest to skutkiem tego, iż autorytety te opie-
rają się głównie na zaspokajaniu różnych potrzeb dzieci. Wy-
nika to także z odmienności ról rodzicielskich. Role rodziciel-
skie pełnią ważną funkcję w procesie interioryzacji, rozumia-
nej jako stopniowe przyswajanie ról rodzicielskich przez
dziecko. Wyróżniamy dwie role społeczne: ojca oraz matki.
Matka jako rodzicielka pojawia się jako pierwsza w życiu swo-
jego dziecka. w okresie prenatalnym dziecka to właśnie ona
jest z nim najsilniej powiązana. Zadaniem matki jest ukształ-
tować w dziecku zdolności do miłowania, umożliwi ć mu
utworzenie pozytywnego obrazu własnej osoby. Matka musi
także być pierwszym autorytetem oraz przekazać dziecku
podstawowy obraz kobiecości. Głównie dzięki jej opiekuńczo-
ści dziecko czuje się kochane i akceptowane. Ma to również
pozytywny wpływ na jego pewność siebie w kontaktach z
innymi osobami. Mama jest osobą pełną wyrozumiałości,
przebaczenie. Potrafi w przynoszący ukojenie sposób nieść
pocieszenie. Pojawienie się roli ojca ma miejsce nieco później
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niż roli matki i jest jej uzupełnieniem. Drugi rodzic ma za za-
danie wspierać emocjonalnie matkę, wprowadzić dziecko do
świata zewnętrznego, zaprezentować mu panujące w świecie
wartości, wyznaczyć prawa i obowiązki. Powinien także za-
pewnić mu poczucie bezpieczeństwa oraz ukazać poprawny
model męskości. Osobę ojca można charakteryzować z takimi
wartościami jak: stanowczość, dynamizm, siła fizyczna. To
jego zadaniem jest zapewnienie dziecku odpowiednich wa-
runków materialnych oraz stabilizacji. Musi także wprowa-
dzić do życia dziecka system kar oraz nagród. W przypadku
braku zdecydowanej stanowczości ze strony ojca, proces wy-
chowania dziecka jest zaburzony, pojawia się agresja oraz
brak zdyscyplinowania wśród dziecka. Często mówi się, iż
autorytet rodziców może trwać znacznie dłużej, niż oni żyją.
Ich autorytet jest zakorzeniony bowiem w ich podświadomo-
ści, ponieważ rodzice wyrobili go bardzo silnie stosując w
przeszłości odpowiednie ku temu działania. W tym miejscu
warto zauważyć, iż rodzice są dla dziecka jedynym autoryte-
tem w pierwszym etapie jego życia.

Rola autorytetu jest nierozerwalnie związana z procesem
wychowania młodego człowieka. Należy więc dołożyć wszel-
kich starań, mających na celu ochronę oraz zaznaczenie wagi
autorytetu rodzicielskiego w procesie wychowania dziecka w
rodzinie. Atmosfera panująca w domu rodzinnym jest nie-
zwykle ważnym elementem powstawania autorytetu rodzi-
cielskiego. Uzależniona jest od wielu czynników. Mowa tu
między innymi o wzajemnych relacjach pomiędzy małżonka-
mi, a także ich stosunek do dzieci. Jednak najważniejszym
aspektem determinującym funkcjonowanie rodziny są relacje
pomiędzy rodzicami. Matka i ojciec są dla dziecka pierwszymi
wzorcami oraz dawcami uczuć. Sposób, w jaki okazują sobie
miłość, jest niezwykle istotny w kształtowaniu emocjonalnej
atmosfery w rodzinie. Więź między nimi pozytywnie wpływa
na rozwój osobowości młodego człowieka. Jeśli atmosfera pa-
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nująca w domu jest pełna ciepła i spokoju, wtedy sprzyja on
realizacji wszelkich zadań wychowawczych. Jest ona podsta-
wą zaufania oraz daje dziecku poczucie bezpieczeństwa10.

Zdaniem M. Maruszczak dobry rodzic to taki, który:
• na każdym etapie rozwoju swojej pociechy potrafi do-

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

• wyznacza dziecku granice, bo ono ich potrzebuje, ro-
snąc i tworząc własną osobowość,

• nie jest zbyt wymagający i nie nadużywa swej władzy
rodzicielskiej nad córką czy synem, ponieważ szanuje dziecko
jako osobę i daje mu prawo do współdecydowania o sobie11.

Zakończenie
W okresie wykształcania własnej osobowości każdy

młody człowiek szuka w świecie zewnętrznym wzorców oso-
bowych godnych naśladowania oraz wartości i norm społecz-
nie akceptowanych. W okresie dojrzewania mają miejsce
zmiany fizyczne, psychiczne oraz zmiany w postrzeganiu i
odbieraniu otaczającej rzeczywistości. Autorytet w tym okre-
sie ma ogromny wpływ na jeszcze nieukształtowaną osobo-
wość nastolatka12. Jak już wspomniano rola autorytetu w wy-
chowaniu i kształtowaniu osobowości młodego człowieka jest
istotna. Każdy człowiek musi mieć jakiś punkt odniesienia,
przewodnika, który umiejętnie wprowadzi go w świat uni-
wersalnych wartości etycznych. Młodzi ludzie potrzebują

10 A. Jakubowicz-Bryx, Obraz rodziny w wypowiedziach pisemnych
dzieci w młodszym wieku szkolnym [w:] M. Kowalik-Olubińska (red.)
Dzieciństwo i wczesna edukacja w dynamicznie zmieniającym się świecie,
Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2012, s.28

11 M. Maruszczak, Wystarczająco dobry rodzic [w:] E. Daraszkiewicz
(red.), Encyklopedia rodzice i dzieci. Bielsko Biała 2002, s.33=34.

12 S. Jarmoszko, Autorytet kontrowersje i aksjomaty, Oficyna Wy-
dawnicza ASPRA - JR, Warszawa 2010,  s.149.
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wsparcia ludzi życzliwych, bliskich ich sercu lub będących dla
nich autorytetem. Brak wzorca może spowodować poważne
zakłócenia w procesie rozwoju i wychowania, osobowość mo-
że pozostać słaba i chwiejna, a poziom świadomości moralnej
niewystarczający do normalnego funkcjonowania w społe-
czeństwie13.

Streszczenie:
Autorytet jest zjawiskiem społecznym towarzyszącym

wszystkim społeczeństwom bez względu na czas i miejsce ich
istnienia. W okresie wykształcania własnej osobowości, każdy
młody człowiek szuka w świecie zewnętrznym wzorców
osobowych, godnych naśladowania. Poszukuje także wartości
i norm społecznie akceptowanych. W okresie dojrzewania
mają miejsce zmiany fizyczne, psychiczne oraz zmiany w
postrzeganiu i odbieraniu otaczającej rzeczywistości.
Autorytet w tym okresie ma ogromny wpływ na jeszcze
nieukształtowaną osobowość nastolatka. Wiodącą rolę na tym
etapie odgrywają osoby z najbliższego środowiska. To one są
drogowskazami kierunku rozwoju dziecka.

Summary:
The role of authority in shaping the personality of a modern

teenagers
Authority is a social phenomenon that accompanies all

societies regardless of where and when they exist. During the
period of developing their own personality, every young
person looks for personal patterns worth imitating in the
outside world. I am also looking for socially accepted values
and norms. During adolescence, there are physical and mental
changes as well as changes in the perception and perception of
the surrounding reality. Authority during this period has a

13 S. Maciejewski, Upadają autorytety – gdzie szukać nowych?, „No-
wa Szkoła”, 2010, nr 684, s. 16
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huge impact on the teen's unformed personality. People from
the closest environment play a leading role at this stage, as
they are signposts for child development.
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Karolina Gadowska

Rola przywództwa w kształtowaniu tożsamości organizacji
przedsiębiorstwa

Wstęp
Celem artykułu jest omówienie szeroko rozumianej kon-

cepcji zarządzania tożsamością organizacyjną, która staje się
obecnie jednym z głównych obszarów badań nad organiza-
cjami. Artykuł składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy roz-
dział jest poświęcony genezie koncepcji tożsamości organiza-
cyjnej i jej definicji. W drugim rozdziale zamieściłam istotę
przywództwa oraz przegląd najważniejszych cech przywód-
ców. W trzecim rozdziale dokonuje przeglądu kluczowych
modeli zarządzania tożsamością organizacyjną.

1. Geneza koncepcji tożsamości organizacji
W ciągu ostatnich trzydziestu lat trwały gorące dyskusje

na temat szeroko rozumianej tożsamości organizacyjnej. Poję-
cie to obejmuje główne atrybuty organizacji, między innymi
podstawowe wartości organizacji i kulturę organizacyjną, spo-
soby wytwarzania i produkty. Dla członków organizacji toż-
samość może oznaczać schemat poznawczy lub percepcję
głównych cech organizacji oraz jej status w porównaniu z in-
nymi organizacjami1.

Początkowo koncentrowano się na zarządzaniu wize-
runkiem firmy i w tym kontekście dostrzegano znaczenie toż-
samości organizacyjnej. Następnie zwrócono uwagę na zna-
czenie tożsamości w procesie budowania konkurencyjności

1 K. Konecki., P. Tobera [red.], Tożsamość organizacyjna, [w:] Szkice
z socjologii zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
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organizacji. W konsekwencji powstało wiele modeli zarządza-
nia tożsamością, wizerunkiem i reputacją organizacyjną2.

W ostatnich latach koncepcja tożsamości organizacyjnej
pojmowana jest w sposób interdyscyplinarny i stanowi punkt
wyjścia dla wielu koncepcji z zakresu zarządzania i marketin-
gu, w szczególności w zakresie komunikacji, zachowania or-
ganizacyjnego, marketingu, zarządzania marką oraz wizerun-
ku firmy3.

Wzrost zainteresowania koncepcją tożsamości organiza-
cyjnej nastąpił wraz z rozwojem badań społecznych z zakresu
nauk o zarządzaniu i socjologii. Zainteresowanie to wynika w
dużej mierze ze znaczenia tożsamości firmy w procesie budo-
wania przewagi konkurencyjnej. Zazwyczaj problem budo-
wania tożsamości organizacyjnej i zarządzania nią pojawia się
w strategicznych momentach funkcjonowania przedsiębior-
stwa, np. fuzjach i przejęciach, zmianach w otoczeniu bizne-
sowym lub w momencie zdiagnozowania istotnych proble-
mów z wizerunkiem4.

Ze względu na interdyscyplinarność koncepcji tożsamo-
ści trudno wskazać jej jednoznaczną definicję. Przez wielu
autorów jest używana zamiennie z pojęciem wizerunku i re-
putacji firmy. Według niektórych tożsamość firmy to jej we-
wnętrzny obraz i dotyczy wyłącznie wewnętrznych interesa-
riuszy (pracowników). Natomiast obraz firmy postrzegany
przez interesariuszy zewnętrznych to wizerunek firmy. Repu-
tacja organizacyjna, w opinii wielu autorów, odnosi się do
wszystkich interesariuszy (wewnętrznych i zewnętrznych) i

2 J. M. T. Balmer., E. R. Gray., Corporate Identity and Corporate Commu-
nication: Creating a Strategic Advantage, “Corporate Communications: an
International Journal”, 1999

3 S. King., Brand-building in the 1990s, “Journal of Marketing Man-
agement”, 1991

4 J. M. T. Balmer., S. A. Greyser., Managing the Multiple Identities of
the Corporation, “California Management Review”, 2002
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stanowi połączenie tożsamości i wizerunku. Tożsamość orga-
nizacyjna leży u podstaw procesu budowania reputacji firmy,
która w rezultacie tworzy kapitał reputacji organizacyjnej ro-
zumiany jako kwota, o którą rynkowa wartość firmy przewyż-
sza wartość likwidacji jej kapitału. Przykładowo w Stanach
Zjednoczonych kapitał reputacji wyceniany jest na dziesiątki
miliardów dolarów. Do firm o najwyższym kapitale reputacji
zaliczają się między innymi ExxonMobil, General Electric, Phi-
lip Morris, IBM, AT&T, Merck, Coca-Cola czy Proc-
ter&Gamble5.

Podstawy koncepcji tożsamości firmy zostały stworzone
jeszcze w latach 80. XX wieku. Koncepcję tę rozwinął Fom-
bruma, który definiuje tożsamość firmy jako „zbiór wartości i
zasad, które pracownicy i menedżerowie wiążą z firmą”,
ograniczając tym samym pojęcie tożsamości do wewnętrznych
interesariuszy firmy. Na tożsamość firmy składają się:

• cechy, które są postrzegane przez pracowników jako
rdzenne,

• cechy, które odróżniają firmę od innych organizacji (w
oczach pracowników),

• cechy, które są trwałe i łączą teraźniejszość i przeszłość
z przyszłością.

Można rozszerzyć tę koncepcję na wszystkich interesa-
riuszy i definiują tożsamość firmy jako „to, co jest rdzenne,
charakterystyczne i trwałe dla firmy”. Odmienna wizja przed-
stawia tożsamość jako prawdziwą organizację, sposób, w jaki
ta organizacja funkcjonuje lub po prostu jest. Oznacza to rze-
czywistość i wyjątkowość organizacji. Zgodnie z tym wizja
tożsamość jest zintegrowana z wizerunkiem, reputacją i ko-
munikacją firmy. Komunikacja organizacyjna jest natomiast

5 J. Filipek., Reputacja tworzy kapitał firmy, CODES Consulting
http://old.fob.org.pl/ artykul-reputacja-tworzy-kapital-firmy160_751,
2008

http://old.fob.org.pl/
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procesem umożliwiającym postrzeganie tożsamości firmy
przez interesariuszy i budowanie jej wizerunku i reputacji6.

Wizerunek to to, co przychodzi na myśl, gdy słyszymy
nazwę lub widzimy logo organizacji. Wizerunek firmy można
zdefiniować jako wewnętrzny stan umysłu, który wynika z
działań komunikacji organizacyjnej (skutecznej lub nie), by się
zaprezentować interesariuszom firmy. Przeobrażenie tożsa-
mości firmy w jej wizerunek, to zadanie komunikacji organi-
zacyjnej. Należy jednak podkreślić, że wizerunek można
kształtować, ale nie można go kontrolować, gdyż wpływ na
niego ma wiele czynników mikro- i makroekonomicznych.
Uważa się, że wizerunek firmy to pojedyncza opinia, postawa,
zachowanie lub uczucie związane z organizacją w danym cza-
sie. Oznacza to, że w jednym momencie można podziwiać
organizację za jej działalność prospołeczną, a za chwilę oceniać
ją negatywnie za złej jakości produkty7.

Reputacja firmy oznacza zdolność do dostarczania war-
tościowych wyników swoim interesariuszom i odzwierciedla
osiągnięcia przedsiębiorstwa w różnych obszarach, takich jak
społeczna odpowiedzialność, warunki pracy, produkty, usłu-
gi, wyniki finansowe, sposób zarządzania itp. Wyniki badań
pokazują jednak, że dla interesariuszy reputacja firmy bardzo
często zawiera się w jednym kryterium oceny, który przy-
ćmiewa pozostałe i stanowi jakby etykietę organizacji8.

Istnieje bilateralny związek pomiędzy wizerunkiem orga-
nizacyjnym i reputacją organizacyjną. Reputacja organizacyjna
jest sumą wizerunków przedsiębiorstwa budowanych przez

6 J. M. T. Balmer., E. R. Gray., Corporate Identity and Corporate Commu-
nication: Creating a Strategic Advantage, “Corporate Communications: an
International Journal”, 1999

7 D. D. Bromley., Reputation, Image and Impression Management,
John Wiley & Sons, Chichester, 1993

8 E. A. G. Groenland., Qualitative Research to Validate the RQ-
Dimensions, “Corporate Reputation Review”, 2002
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wszystkich jego interesariuszy (wewnętrznych oraz zewnętrz-
nych). Reputacja firmy może mieć wpływ na jej wizerunek9.

Kapitał reputacji organizacyjnej. Definiujemy kapitał re-
putacji organizacyjnej jako część nadwyżki wartości rynkowej,
która może zostać przypisana postrzeganiu firmy, jako odpo-
wiedzialnemu krajowemu i globalnemu obywatelowi organi-
zacyjnemu (ang. corporatecitizen). Kapitał ten został oszaco-
wany dla Coca-Coli na 52 miliardy dolarów, dla Eastman Ko-
dak na 11 miliardów dolarów, a dla Wrigley’s na 12 miliardów
dolarów. Oznacza to, że kapitał reputacji organizacyjnej jest
jednym z ważniejszych aktywów, dlatego tak istotne jest wła-
ściwe nim zarządzanie. Firmy mające tego świadomość są w
stanie zainwestować ogromne środki w budowanie reputacji
organizacyjnej. MFS Invest Management zapłacił agencji 8
milionów dolarów, by pomogła dotrzeć do umysłów klientów
i opracować przeznaczone dla nich materiały10.

2 Istota przywództwa oraz przegląd najważniejszych
cech przywódców

„Przewodzenie” (leading) i „przywództwo” (leadreship)
pochodzą od starego angielskiego słowa „lithan”, które znaczy
„iść”. Według słownika Merriam Webster's, „przywództwo”
oznacza „prowadzić po drodze będąc na przedzie”. Innymi
słowy, „przywództwo” oznacza „iść pierwszym” i oddziały-
wać na innych przez słowa lub czyny. Przywództwo może też
być definiowane jako zdolność do wskazywania kierunku,
aktywności lub postaw i do prowadzenia innych do wspólne-
go wniosku. W szerszym znaczeniu przywództwo może być
określane jako umiejętność zaangażowania innych w proces
osiągania dalekosiężnych celów11.

9 C. J. Mason., What Image Do You Project, “Management Review”, 1993
10 R. Flass., MFS Enlists Allen&Gerristen, “Adweek”
11 B. J. Feder., Przywódca, lider, czy zarządca? [w:]

www.controlling.info.pl/artyk/pokaz_ artykul.php3?nr=84
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Z punktu widzenia procesu, przywództwo nie jest po-
strzegane jako relacja przywódcy i jego naśladowców, ale jako
działania w pewnej społeczności realizującej konkretne zada-
nia. W procesie przywódczym fundamentalne znaczenie ma
wzajemne zaufanie stron. Wpływa ono na wzrost efektywno-
ści organizacji przez jakość pracy grupowej. Może też być źró-
dłem przewagi konkurencyjnej, gdyż jest trudne do naślado-
wania. W budowaniu tego zaufania fundamentalne znaczenie
mają liderzy12.

Przywództwo nie jest tożsame z zarządzaniem, jednakże
organizacje, by sprawnie funkcjonować, potrzebują i jednego, i
drugiego. Przywództwo jest niezbędnym warunkiem pozwa-
lającym umacniać tożsamość i wprowadzać zmiany, a zarzą-
dzanie umożliwia uzyskiwanie systematycznych wyników w
tych obszarach. Co więcej, zarządzanie w powiązaniu z przy-
wództwem może wytworzyć systematyczne zmiany w obsza-
rze tożsamości, natomiast przywództwo w połączeniu z za-
rządzaniem pozwala na utrzymanie właściwego poziomu
zgodności organizacji z jej otoczeniem.

Powszechnie przyjmowana w XIX i XX wieku teoria
„wielkich ludzi” zakładała, że niektóre osoby są szczególnie
predystynowane do pełnienia kierowniczych funkcji. Dotyczy-
ło to mężczyzn i to szlachetnie urodzonych. Jak stwierdził
jeszcze w 1869 roku F. Galton – cechy liderów są nie tylko na-
byte po przodkach, ale i niezmieniane13.

Jak wykazał Bass, istnieje sześć cech charakterystycz-
nych dla liderów, które odróżniają ich od osób niebędących
przywódcami. Zaliczył do nich: zapał, dążenie do przewodze-

12 R. B. Shaw., Trust in the balance: building successful organizations
on results, integrity and concern. Jossey-Bass, San Francisco 1997.

13 F. Galton., Hereditary genius, Macmillan and co., New York 1892.

www.controlling.info.pl/artyk/pokaz_
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nia, uczciwość i prawość, pewność siebie, zdolności poznaw-
cze oraz wiedzę o przedmiocie zarządzania14.

Przywództwo definiowane jest jako proces lub właści-
wość. Proces to wykorzystywanie niepolegającego na przymu-
sie wpływu do kształtowania celów grupy albo organizacji,
motywowania zachowani sprzyjających osiąganiu tych celów i
łatwiejszego definiowania kultury grupy lub organizacji.
Przywództwo rozumiane jako właściwość jest zestawem cech
przypisywanych osobom spostrzeganym jako przywódcy”. A
zatem, idąc tropem myślowym tego autora, przywództwo to
przede wszystkim ustalanie kierunku zmian, tworzenie stra-
tegii i wpływanie, dzięki technikom motywacyjnym, na ich
wypełnienie. Zaliczyć do nich należy metody budowania ze-
społów i aktywne wpajanie zrozumienia wizji i strategii. Nie-
zwykle istotne jest również dostrzeganie barier i trudności
wynikających z relacji międzyludzkich w organizacji, a także
dostrzeganie niezaspokojonych potrzeb15.

Przywództwo należy do symbolicznego dziedzictwa
ludzkości, stąd jego źródeł możemy doszukiwać się już u za-
rania gatunku homo sapiens. Pomimo pewnego podobieństwa
do świata zwierząt, różni się występującą dychotomią – przy-
wództwa transakcyjnego w relacji do przywództwa transfor-
macyjnego. Pierwsze z nich opiera się na systemie wymiany
dóbr w zamian za realizację pewnych zadań. W relacjach mię-
dzyludzkich doskonalszą jednak formą jest przywództwo
transformacyjne, prowadzące do wspólnego zaangażowania
wokół określonego celu. Powstają przy tym silne relacje spo-
łeczne, przyczyniające się do upowszechnienia systemu war-
tości. Na uwagę zasługuje także neoewolucyjna koncepcja
przywództwa, zgodnie z którą przywództwo ma swoje źródło

14 B. M. Bass., R. Bass., The Bass Handbook of Leadership, ed. 4th,
Free Press, New York 2008.

15 R. W. Griffin., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, War-
szawa 2004.
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w biologicznej naturze człowieka. Atrakcyjne jest zarówno dla
grupy przewodzonych dzięki porządkowaniu działań, jak i
dla przywódcy dzięki dostarczaniu jemu wielowymiarowych
korzyści. Przywództwo można rozpatrywać jako arenę spo-
łecznej rywalizacji przywódcy zdążającego do zwiększenia
władzy i interesu grupy, co jest istotnym mechanizmem spo-
łecznym umożliwiającym tworzenie, funkcjonowanie i rozwój
struktur społecznych. Ważna jest identyfikacyjna rola przy-
wódcy jako twórcy wizji, wokół której jednoczą się członkowie
organizacji, stanowiąc o jej odrębności i tożsamości16.

Początkowo zakładano, że istnieją szczególne cechy de-
terminujące umiejętności przywódcze, cechy fizjologiczne
bądź psychologiczne, wystarczy więc odnaleźć „naturalnego
wodza”. Z krytyki tego stanowiska powstały dwie nowe kon-
cepcje wyboru przywódcy. W podejściu sytuacyjnym otocze-
nie przyjmowano jako stałą i dobierano menedżera posiadają-
cego odpowiedni zestaw cech. W drugim przypadku o wybo-
rze przywódcy decydowały potrzeby i wymogi podwładnych
oraz zdolność ich zaspokajania17.

Zagadnienie przywództwa w obszarze edukacji podej-
mowała Rada Unii Europejskiej, podkreślając, iż wymaga ono
nie tylko „wysokich kompetencji opartych na wartościach
podstawowych”, co związane jest z ponoszoną przez przy-
wódców odpowiedzialnością m.in. za jakość kształcenia, lecz
także kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
i finansowymi. Można to osiągnąć tylko poprzez uważne wy-
bieranie i przygotowywanie osób na kluczowe stanowiska
Zatem to proces rekrutacji okazuje się kluczowy. W jego trak-
cie powinny być wykorzystywane wszelkie dostępne narzę-
dzia naukowe, jak metody ilościowe i jakościowe, aby oprócz

16 Ł. Sułkowski., Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwi-
na, PWE, Warszawa 2010

17 B. R. Kuc., Dylematy władzy we współczesnej organizacji, “Organi-
zacja i Kierowanie”, 2009
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kompetencji zawodowych czy orientacji na cele organizacji
wziąć pod uwagę kompetencje społeczne, motywatory osobi-
ste i zawodowe. Zasoby organizacji wyrażone są sumą jej po-
tencjału materialnego, ludzkiego, finansowego czy organiza-
cyjnego, a także zdobytej wiedzy i doświadczenia. Przewo-
dzenie to umiejętność sprawnego wykorzystania posiadanego
potencjału na potrzeby rozwoju organizacji. Opisując aktualny
model przywództwa, wskazuje na obecność wielu paradyg-
matów, wśród których wiodące jest przywództwo transforma-
cyjne. Nie można lekceważyć również koncepcji autentyczne-
go przywództwa, która uwzględnia aspekt etyczny. Przyjmo-
wanie dłuższej perspektywy życia organizacji skutkuje sta-
wianiem odpowiednich wymagań przywódcom z naciskiem
na wspieranie rozwoju zrównoważonego. Stabilny psycholo-
gicznie przywódca odgrywa wielką rolę przy odpieraniu ne-
gatywnego wpływu z zewnątrz18.

W debacie nad sylwetką przywódcy i jego pożądanych
cechach warto odnieść się do propozycji składania przez me-
nedżerów przysięgi na wzór przysięgi Hipokratesa. Bezpo-
średnim powodem jej ogłoszenia był kryzys przywództwa w
końcu pierwszej dekady XXI wieku w Stanach Zjednoczonych,
także potęgowany nasilającymi się niekorzystnymi zjawiskami
ekonomicznymi. Sugerowany przez autorów projektu MBA
Oath, opracowanego przez studentów i absolwentów Harvard
Business School, tekst preambuły brzmi: „Jako menedżera,
moim celem jest służenie wspólnemu dobru poprzez organi-
zowanie ludzi i zasobów, tak aby budować wartość, której nikt
nie może zbudować samodzielnie. W związku z tym będę
działać tak, aby moje przedsiębiorstwo budowało wartość dla
społeczeństwa w długim terminie. Zdaję sobie sprawę, że mo-

18 G. Bartkowiak., Analiza koncepcji i kierunków rozwoju przywódz-
twa w organizacji, [w:] Falencikowski T. (red.), Działanie współczesnych
przedsiębiorstw. Determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe, Wyd.
Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Warszawa 2011
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je decyzje mogą mieć daleko idące konsekwencje i oddziały-
wać na dobrostan jednostek wewnątrz i na zewnątrz mojej
firmy, teraz i w przyszłości. Jako że staram się godzić 96 Mar-
cin Geryk interesy różnych stron, będę stawał w obliczu trud-
nych wyborów”19.

3. Kluczowe modele zarządzania tożsamością organi-
zacyjną

Wspólna tożsamość grupowa może kształtować się (i
być świadomie kształtowana) nie tylko na poziomie pojedyn-
czych przedsiębiorstw, ale także w „organizacjach na wyż-
szych poziomach zagregowania”. Powyższy termin autorka
odnosi do wszelkich zgrupowań przedsiębiorstw (i instytucji),
które występując pod jednym szyldem działają wspólnie, dla
realizacji określonych celów. Tego typu organizacje złożone są
z szeregu podmiotów znajdujących na niższych poziomach
zagregowania, te zaś składają się z działających jednostek
ludzkich, którym można przypisać określone tożsamości in-
dywidualne. Identyfikacja jednostek ludzkich z jakimkolwiek
tworem o zasięgu ponadjednostkowym prowadzi do wy-
kształcenia u nich tożsamości grupowej. Dlatego zarówno w
przypadku przedsiębiorstw, jak i organizacji wyższego rzędu
tożsamość oznaczać będzie „intersubiektywnie podzielaną,
względnie jednolitą wizję organizacji zawierającą się w identy-
fikacjach jednostek ludzkich tę strukturę tworzących”. Im
wyższy poziom zagregowania tym bardziej złożone są proce-
sy związane z formowaniem się tożsamości grupowej i tym
trudniej zarządza się taką tożsamością20.

Analiza literatury przeprowadzona przez autorkę arty-
kułu wskazuje na niedostatek zarówno opracowań teoretycz-

19 R. Khurana., N. Nohira., Czas podnieść zarządzanie do rangi profe-
sji, „Harvard Business Review Polska”, 2009

20 A. Lis., Tożsamość struktur klastrowych – rozważania teoretyczne i
praktyczne implikacje, „Studia Regionalne i Lokalne”, 2013
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nych, jak i empirycznych badań naukowych poświęconych
tożsamości grupowej na wyższych poziomach zagregowania.
W odniesieniu do organizacji złożonych, w literaturze najwię-
cej miejsca poświęcono na omówienie tożsamości przedsię-
biorstw nadrzędnych (holdingi, spółki-matki), natomiast nie-
wiele jest opracowań na temat tożsamości podmiotów zależ-
nych, tożsamości sojuszy i konsorcjów, z uwzględnieniem
relacji między poszczególnymi podmiotami oraz szerzej – toż-
samości przemysłowej. Zwraca na to uwagę Balmer, pisząc o
„nieuzasadnionym skupieniu się na tożsamości holdingów i
organizacji macierzystych”, z pominięciem spółek zależnych i
wzajemnych relacji między wymienionymi podmiotami21.

Relacje między jednostką nadrzędną a jednostką zależną
i proces kształtowania tożsamości w takiej strukturze dość
dobrze opisuje klasyfikacja wprowadzona przez Olinsa. W
klasyfikacji tej uwzględnia się podział tożsamości na trzy ro-
dzaje: tożsamość monolityczną , wspierającą i markową. Róż-
nice między tymi trzema kategoriami uwidaczniają się nie
tylko w przyjętej formie prawnej, ale również w systemie
identyfikacji wizualnej. Model monolityczny zakłada pełną
integracją wszystkich działań w ugrupowaniu, z ukierunko-
waniem na budowę wspólnej tożsamości i stworzeniem jednej
marki dla całej organizacji. W takiej strukturze dąży się do
tego, aby ujednolicić (w miarę możliwości) wszystkie składo-
we tożsamości. W modelu monolitycznym duży nacisk kła-
dzie się na wypracowanie wspólnego systemu identyfikacji,
który ma symbolizować jedność całej organizacji oraz sku-
teczną komunikację (działania marketingowe, public rela-
tions), dzięki której do otoczenia (a przede wszystkim do klu-

21 J. M. T. Balmer., Corporate identity, corporate branding and corpo-
rate marketing – Seeing through the fog, „European Journal of Market-
ing”, 2001
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czowych interesariuszy) płynie spójny przekaz o wspólnej
tożsamości22.

W modelu zależnym integracja obejmuje tylko niektóre
elementy tożsamości, w zależności od ustaleń między partne-
rami, co pozwala stronom na zachowanie autonomii kulturo-
wej, a więc i tożsamościowej. Taka integracja jest zatem sto-
sunkowo płytka i polega przede wszystkim na wprowadzeniu
jednolitego systemu identyfikacji wizualnej, który ma symbo-
lizować jedność danej organizacji. Model markowy stosowany
jest przez firmy, które chcą zjednoczyć swoje siły w celu wy-
promowania na rynku określonych marek produktów. Two-
rzenie takiej grupy nie pociąga za sobą większych zmian w
organizacji przedsiębiorstwa i każdy z partnerów funkcjonuje
nadal jako odrębny i niezależny podmiot gospodarczy. W ten
sposób nie dochodzi do większej konfrontacji kultur poszcze-
gólnych organizacji ani tym bardziej ich tożsamości.

Podsumowanie
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pojęcie tożsamości

organizacyjnej zyskało ogromne uznanie wśród badaczy aka-
demickich i praktyków biznesu.

Ze względu na równoległe prowadzenie badań nad tą
koncepcją z perspektywy różnych dyscyplin (marketing, komu-
nikacja, zachowanie organizacyjne, zarządzanie marką itd.) mo-
żemy zaobserwować istotne rozbieżności w definiowaniu kon-
cepcji tożsamości organizacyjnej i pokrewnych koncepcji, takich
jak wizerunek organizacyjny oraz reputacja organizacyjna.

Niewątpliwie jednak opracowane koncepcje tożsamości-
mix i zarządzania tożsamością-mix, jak również modele za-
rządzania tożsamością organizacyjną pozwoliły zintegrować i
uporządkować te zagadnienia. Intensywny rozwój tego obsza-
ru wiedzy daje współczesnym menedżerom bardzo skuteczne,

22 W. Olins., The Corporate Personality: An Inquiry into the Nature of
Corporate Identity, Design Council, London1978.
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ale i trudne narzędzie, pozwalające na uzyskanie trwałej
przewagi konkurencyjnej, skuteczne pozycjonowanie organi-
zacji i marki oraz budowanie jednego z najwartościowszych
aktywów współczesnego biznesu.

Streszczenie:
Koncepcja tożsamości organizacyjnej stanowi obecnie je-

den z podstawowych kierunków badań nad organizacjami. In-
tensywny rozwój tego obszaru wiedzy dał przywódcą bardzo
skuteczne, ale i trudne narzędzie, pozwalające na uzyskanie
trwałej przewagi konkurencyjnej, skuteczne pozycjonowanie
organizacji i marki oraz budowanie jednego z najwartościow-
szych aktywów biznesu. Celem artykułu jest przegląd stanu
wiedzy oraz badań nad koncepcją tożsamości organizacyjnej,
próba zdefiniowania tej koncepcji oraz jej powiązań z innymi
zjawiskami organizacyjnymi: wizerunkiem organizacyjnym,
reputacją organizacyjną oraz kapitałem reputacji organizacyjnej.
W artykule prezentuję również istotę tożsamości organizacyjnej i
zarządzania tożsamością, istota przywództwa oraz kompetencję
przywódcze w organizacji w kontekście rozwoju.

Słowa kluczowe: tożsamość organizacji, przywódca, za-
rządzanie organizacją, reputacja organizacji, wizerunek orga-
nizacji

Summary:
The role of leadership in shaping the identity of an enterprise

organization
The concept of organizational identity is currently one of

the basic directions of research on organizations. The intensive
development of this area of knowledge has given the leader a
very effective, but also difficult tool, allowing for obtaining a
permanent competitive advantage, effective positioning of the
organization and the brand, and building one of the most
valuable business assets. The purpose of the article is to review
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the state of knowledge and research on the concept of organ-
izational identity, an attempt to define this concept and its
links with other organizational phenomena: organizational
image, organizational reputation and organizational reputa-
tion capital. In the article I also present the essence of organ-
izational identity and identity management, the essence of
leadership and leadership competence in an organization in
the context of development.

Key words: organization identity, leader, organization
management, organization reputation, organization image
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Filip Grabarczyk

Autorytet jako kreator twórczego rozwoju człowieka

Autorytet to ten,
co powiększa dobro własnym wysiłkiem twórczym

Tadeusz Tołłoczko

Wstęp
Problematyka autorytetu jest jednym z głównych za-

gadnień związanych z funkcjonowaniem społeczności ludz-
kich. Autorytet towarzyszy wszystkim społeczeństwom, uka-
zując swoje zróżnicowanie w zależności od warunków, w ja-
kich się przejawia. Jako zjawisko uniwersalne w przekroju
czasowym i przestrzennym, autorytet może być przedmiotem
rozważań filozofii, etyki, antropologii kulturowej, a także in-
nych nauk rozpatrujących go jako nieodłączną cechę społecz-
ności ludzkich1.

Autorytet ma dawać wsparcie nadziei i oparcie w zwąt-
pieniu, a posługując się właściwą argumentacją, bywa nieza-
stąpiony w dostrojeniu toru myślowego społeczności do pra-
widłowej metody rozwiązania dręczących ją problemów2.

Autorytety przeciwdziałają zjawiskom traumatycznym,
które towarzyszą głębokim, przebiegającym w szybkim tem-
pie zmianom społecznym3. Dzięki szacunkowi i poważaniu, a
przede wszystkim zaufaniu, jakim są darzone, stają się swo-

1 J. Kosmala., Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicz-
nych, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1999, s. 7.

2 T. Tołłoczko., „Autorytet jest wartością” PAU, za Akademicka
Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności Nr 107, Kraków, 20 stycz-
nia 2011

3 T. Merton. Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, War-
szawa 1982, s. 195
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istym drogowskazem, gwarantem pewności i stabilności w
trudnych czasach zmian, ucząc jasnych reguł i norm postępo-
wania, wytyczając kierunek działania, stanowiąc zarazem
formę jego kontroli.

1. Autorytet intelektualny
Podstawą autorytetu intelektualnego są takie wartości

jak: rzetelna, erudycyjna wiedza w określonej dziedzinie,
umiejętność logicznego myślenia oraz wysoka skuteczność
działania. Odgrywa on szczególną rolę w kształtowaniu świa-
topoglądu naukowego, rozwijaniu umiejętności samodzielne-
go myślenia, skutecznego działania, rozwiązywania proble-
mów, a także stwarza podstawy do dalszego rozwoju intelek-
tualnego. Autorytet intelektualny najczęściej odnoszony jest
do świata nauki oraz roli uczonych w rzeczywistości społecz-
nej i ich znaczenia jako „ośrodków miarodajności”4. „Autory-
tetami zostają uczeni, których odpowiednie kręgi ludzi nauki
uznają za tych, na których należy się wzorować, od których
należy się uczyć, których twórczość koniecznie winna być
brana pod uwagę”5.

Według Jana Szczepańskiego można wyróżnić kilka ro-
dzajów autorytetów w nauce: autorytet zdobyty dzięki wybit-
nym osiągnięciom badawczym; autorytet osiągnięty poprzez
stworzenie wielkiej szkoły; autorytet związany z zajmowa-
niem wysokich stanowisk w organizacjach i instytucjach na-
ukowych; autorytet moralny w nauce – przypisywany tym,
dla których dążenie do prawdy i rzetelności intelektualnej jest
pierwszą dyrektywą postępowania oraz autorytet społeczny
uczonych, którzy wykorzystują swoją wiedzę do rozwiązy-
wania problemów społecznych6.

4 J. Goćkowski,. Autorytety świata uczonych, PIW, Warszawa 1984, s.34
5 Tamże, s. 74
6 J. Szczepański., Autorytet w nauce. [w:] P. Rybicki i J. Goćkowski

(red.). Autorytet w nauce, Ossolineum, Wrocław 1980, s.14-15
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Biorąc pod uwagę sferę intencji i motywów działania
wyróżnia się dwa typy autorytetu: autorytet wyzwalający i
autorytet ujarzmiający7.

Autorytet wyzwalający ma inspirujący i konstruktywny
wpływ na postępowanie respektujących go osób. Skutecznie
mobilizuje do działania, wyzwala inicjatywę i energię twórczą,
motywuje do wysiłku i wytrwałości w dążeniu do celu oraz
rozwija i umacnia poczucie odpowiedzialności za własny
rozwój. Taki autorytet będący nie tyle celem samym w sobie,
ile raczej środkiem umożliwiającym (ułatwiającym) realizację
różnych społecznych zadań jest szczególnie pożądany na po-
ziomie społeczności lokalnych, ponieważ ułatwia wprowa-
dzania prorozwojowych zmian i sprzyja pobudzaniu oddolnej
aktywności ludzi8.

Autorytet ujarzmiający nie jest ufundowany na osobi-
stych zaletach czy zasługach jego nosiciela, lecz wynika z wy-
górowanych ambicji i żądzy władzy. Motywem działania oso-
by, której przypisany jest tego typu autorytet, jest chęć bez-
względnego podporządkowania sobie respektujących go osób
za pomocą różnych środków i mechanizmów przymusu ze-
wnętrznego. W przeciwieństwie do wyzwalającego, autorytet
ujarzmiający nie jest właściwym środkiem legitymizacji dzia-
łań władz lokalnych, nie sprzyja obywatelskiej aktywności, nie
gwarantuje długofalowego rozwoju opartego na wewnętrz-
nych czynnikach i zasobach9.

2. Funkcje autorytetu
Autorytet funkcjonuje w różnych sferach i dziedzinach

życia: w sferze stosunków społecznych, polityki, religii, mo-

7 P. Rybicki, J. Goćkowski (red.), Autorytet w nauce, Ossolineum,
Wrocław 1980

8 B. Tuziak., Autorytet jako zjawisko społeczne. Wymiar lokalny, Stu-
dia Socjologiczne 2010, 2 (197), s. s.71

9 ibidem



207

ralności, nauki, sztuki, wychowania. Spełnianie przez autory-
tet różnorodnych funkcji zależy przede wszystkim od warto-
ści, których jest on nosicielem10. Do najczęściej wymienianych
w literaturze funkcji należą:

Funkcja przewodnika, który pomaga innym ludziom
znaleźć właściwą drogę życiową, stanowiąc dla nich źródło
pomocy, oparcia i nadziei, wskazując określone postawy i
sposoby myślenia jako cenne i możliwe do zrealizowania11.

Funkcja wychowawcza autorytetu realizowana jest głów-
nie przez nauczyciela, który cieszy się nim wśród dzieci i mło-
dzieży. Jest on przewodnikiem dla swoich podopiecznych w
trudnym procesie kształtowania ich tożsamości i osobowości.

Funkcja integracyjna, jeśli w zakres manifestowanych
przez niego wartości wchodzą te, które akceptowane są przez
ogół społeczeństwa. Natomiast gdy autorytet wspiera się na
wartościach aprobowanych tylko przez pewną część społe-
czeństwa, to wtedy może on pełnić funkcję dezintegracyjną
wobec niego. Stopień dezintegracji społeczeństwa ze względu
na uznawanie odmiennych autorytetów (podmiotów miaro-
dajności) jest tym większy, im bardziej przeciwstawne warto-
ści owe autorytety reprezentują.

Funkcja selekcyjna, która polega na propagowaniu
określonych wartości. Mogą to być wartości zarówno o cha-
rakterze postępowym, jak i regresywne. Grupy dominujące w
danej społeczności określają, kierując się własnym interesem,
które wartości należy upowszechniać i utrwalać, a które prze-
suwać na margines życia społecznego lub całkowicie wyelimi-
nować. Może to stwarzać niebezpieczeństwo, że w społecz-
nym obiegu zaczną dominować – usankcjonowane powagą
autorytetu – wartości i wzory postępowania o charakterze

10 J. Kosmala., Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicz-
nych, Wyd. WSP  w Częstochowie, Częstochowa 1999, s.18.

11 J. Mellibruda,. Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania
kontaktów międzyludzkich, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986, s.74”
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negatywnym (np. nietolerancja, nieufność wobec obcych, po-
stawy dogmatyczne, konserwatywne).

Funkcja inspirująca, która polega na wyzwalaniu sa-
modzielności działania, myślenia i twórczej inicjatywy. Do-
datni wpływ na otoczenie mają przede wszystkim te autoryte-
ty, które poprzez swoje działanie realizują wartości po-
stępowe (progresywne), takie jak wyzwalanie kreatywności,
samodzielności i inicjatywy.

Funkcja aktywizująca autorytetu nabiera szczególnego
znaczenia w sytuacji radykalnych zmian, ułatwiając wprowa-
dzanie nowych rozwiązań i dynamizując rozwój w wielu sferach
życia społeczno-gospodarczego. Autorytet wypracowuje i po-
twierdza swoją powagą niekonwencjonalne, ale skuteczne w
nowych sytuacjach, metody i środki działania. Naśladowanie
innowacyjnych, wynalazczych działań autorytetu sprzyja upo-
wszechnianiu się nowych, wcześniej niestosowanych rozwiązań.

Funkcja wzmacniająca władzę. Pozytywna zależność
między autorytetem a władzą występuje w społeczeństwach
otwartych, dobrze wykształconych, które cechuje także wyso-
ki poziom zinternalizowania wartości. „Na takich więc winna
opierać się władza. Ludzie o niskim wykształceniu i wątpli-
wym statusie bardzo często odrzucają autorytety. Nie mają
one większego znaczenia w ich życiu społecznym. U nich
podporządkowanie się dobrowolne autorytetowi w zasadzie
nie istnieje. Kierując nimi trzeba częściej odwoływać się do
przymusu”12.

3. Autorytet jako kreator rozwoju człowieka
Autorytetem jako kreatorem rozwoju człowieka mogą

być: rodzice, nauczyciele, osoby duchowne, kapłani, i wielu
innych, którym bliska jest troska o dobrą przyszłość człowie-

12 T. Aleksander., Geneza i cechy współczesnych autorytetów polskich,
[w:] B. Gołębiowski (red.), Autorytety polskie, Oficyna Wydawnicza
„Stopka”, Łomża: 2002, s. 154.
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ka. Podmioty te obciążone są mandatem wychowawczym,
zarówno w odniesieniu do samych siebie, jak i w odniesieniu
do innych. Zespolenie wartości osobowych i moralnych daje -
dzięki łasce Bożej - pełnię autorytetu. Warto jednak wiedzieć,
że autorytet nie jest wartością trwałą. Posiada się go albo traci.
Należy więc obchodzić się z nim bardzo delikatnie, z wrażli-
wością, z troską13.

Kluczem do sukcesu w kreatywnej edukacji, posługującej
się nowoczesnymi środkami nauczania jest pozytywna relacja
między uczniem, a mistrzem. Jeśli do tej koncepcji dodamy kwe-
stię rozwoju moralnego, stanie się oczywiste, że nie sposób prze-
cenić wpływ przewodnika na młodego człowieka. Ma on bo-
wiem znaczenie nie tylko w sferze poznawczej, ale przede
wszystkim w sferze duchowej. Mistrzowi nie możemy zlecić
wyłącznie wpajania wiedzy, ponieważ człowiek, który uczestni-
czy w procesie edukacji jako dawca, nigdy nie będzie dawcą sa-
mych tylko informacji. Niezależnie od własnej woli, jest także
dawcą wartości i od niego zależy, jakie to będą wartości.
Uprzedmiotowienie wiedzy, nauczyciela i procesu nauczania nie
jest całkiem możliwe, wbrew przewidywaniu Davida Kerry’ego,
który snuje przypuszczenia, że: „Nauczyciele staną się menedże-
rami nauczania w ośrodkach kształcenia, w których uczniowie
będą klientami, tak jak dziś jesteśmy klientami prawników czy
innych profesjonalnych doradców”14.

Anna Sajdak, która pisze o edukacji kreatywnej analizuje
w swoich książkach różne środki nauczania, a pisząc o roli
nauczyciela przywołuje koncepcje A.S. Neilla i C. Freineta:
„[Pedagog] ustawiając siebie w roli osoby wspierającej, udzie-
lającej emocjonalnego wsparcia, powinien prezentować siebie

13 Z. J. Kijas., „Poszukiwanie Mistrza” pobrano z:
https://deon.pl/wiara/duchowosc/poszukiwanie-mistrza,264279
(24.02.2020)

14 G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Moderski i S-ka, Poznań
2000, s. 177
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jako osobę autentyczną, otwartą i zaangażowaną, a przez kon-
takty z dziećmi budować moment swego rodzaju zażyłości.
Budowanie emocjonalnego podłoża spotkań jest niezwykle
istotne dla powodzenia twórczego rozwoju dziecka”[15.

Dziecko poznaje autorytet w procesie wychowania ro-
dzinnego. Rodzicielski autorytet jest pierwotny. Wywodzi się
on z faktu, że rodzice dali życie dzieciom, że razem z nimi
tworzą wspólnotę rodzinną. Otrzymali władzę nad dziećmi
nie z tylko mocy prawa czy tradycji, lecz od Boga, „z rąk two-
ich upomnę się niemowlęcia mego” .

Autorytet często mylony bywa z postawą autorytatyw-
ną, czyli pewnym sposobem zachowania się. Postawa autory-
tatywna działa na dzieci na zupełnie innej zasadzie niż autory-
tet. Autorytet jest w gruncie rzeczy wynikiem przyjęcia przez
dzieci świadectwa życia, świadectwa, które ma wysoką rangę
argumentu. Postawą autorytatywną można zmusić do aktual-
nego posłuchu, można utrzymać karność. Jednak taka posta-
wa daje złudzenie skuteczności oddziaływania.

Drugim po rodzicach autorytetem dla dziecka jest na-
uczyciel, który przyczynia się do wzrostu swego dziecka, po-
trafi odpowiadać na jego najgłębsze, ludzkie potrzeby. Posia-
dany przez nauczyciela autorytet powinien ujawniać się w
jego postawie życiowej, w atmosferze i szacunku dla dziecka.

(...) Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i
wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed
trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni po-
szukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Ocze-
kują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich
umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu ży-
cia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzy-
szami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im
budować fundamenty pod ich przyszłe życie – mówił w homilii
wygłoszonej w 1999 r. papież Jan Paweł II.

15 A. Sajdak, Edukacja kreatywna, WAM, Kraków 2008, s.98
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Nauczyciel pedagog od początku spotkania się z
uczniem wywiera na niego wpływ. Jego działania pedago-
giczne mają znamiona twórczości. Nauczyciel winien pogo-
dzić postawę przeżycia emocjonalnego, jakie daje spotkanie z
uczniem, z racjonalizmem nauczyciela. Poznanie ucznia to
poznanie człowieka w jego wymiarze fizycznym, psychicz-
nym i duchowym.

Nauczyciel wykorzystujący swój potencjał twórczy mo-
że inspirować, zachęcać i stwarzać warunki do rozwoju, dzięki
temu młody człowiek staje się współtwórcą procesu kształce-
nia. Istotne znaczenie ma w tym wypadku również pomysło-
wość, oryginalność oraz innowacyjność nauczyciela. Wpro-
wadzanie zmian i urozmaicanie to czynniki rozbudzające i
motywujące do pracy twórczej. Każdy człowiek posiada pe-
wien określony potencjał twórczy, a odpowiednia pomoc wy-
chowawcza może sprzyjać wydobyciu pewnych umiejętności
oraz uświadomieniu sobie ich przez jednostkę. Techniki roz-
woju i stymulowania twórczości, którym przyświeca cel pe-
dagogiczny polegają na stymulowaniu i rozwijaniu twórczych
zdolności, jednostek. Jednostka staje się w tym wypadku na-
rzędziem, a nie celem oddziaływań. Nęcka posługuje się w
tym wypadku pojęciem trening twórczości, co oznacza wpra-
wy. „Jest to swoista gimnastyka umysłowa”16.

Przedmiotem oddziaływania treningu twórczości w tym
przypadku są zdolności poznawcze, motywacja, przezwycię-
żanie barier, umiejętności społeczne.

4. Techniki wykorzystywane do rozwoju twórczego:
a/. Ćwiczenie zdolności intelektualnych – rozwojowi

podlegają takie zdolności jak:
- abstrahowanie (umiejętność klasyfikowania elementów

w sposób zaskakujący i nietypowy lecz sensowny)

16 E. Nęcka., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2003, s.204
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- dokonywanie skojarzeń, pomiędzy przypadkowymi
sytuacjami lub pojęciami;

- rozumowanie indukcyjne (analogie): wyciąganie wnio-
sków z niekompletnego zbioru przesłanek i dedukcyjne, gdzie
wniosek jest w zasadzie pewny

- metaforyzowanie, ułatwiające przekazanie trudnych, w
szczególności specjalistycznych określeń

- transformatowanie - zmiana symboliczna określonego
obiektu w inny obiekt

b/. Przezwyciężanie przeszkód
Podczas treningu twórczości uczestnicy ćwiczą spraw-

ności związane z umiejętnością przezwyciężania barier w
twórczym myśleniu. Chodzi tutaj przede wszystkim o pozby-
cie się sztywnych stereotypów, nastawień oraz lęku przed
nowymi i niekonwencjonalnymi pomysłami.

c/. Motywacja -
Niezwykle istotnym elementem treningu są techniki roz-

budzające motywację do podejmowania działań twórczych. Pro-
ponuje się w tym wypadku porzucenie istniejących rozwiązań i
podążanie za czymś nowym. Wzbudza się również motywację
samoistną poprzez skłonienie uczestnika do podania powodów,
dla których zajmowanie się problemami same w sobie jest cie-
kawe. W ten sposób można nauczyć się sterowania własną mo-
tywacją w momencie, kiedy się tylko pojawia.

d/. Umiejętności społeczne
Podczas treningu nie można pominąć tych umiejętności,

które są niezbędne do wzajemnej współpracy poszczególnych
członków grupy. Dlatego trenuje się takie sprawności jak,
współdziałanie, porozumiewanie się, klimat grupowy. Bardzo
ważnym elementem jest nauczenie osób uczestniczących w
treningu konstruktywnej krytyki, doceniania i akceptowania



213

pomysłów kolegów, prezentowania własnych rozwiązań na
forum grupy17.

5. Rola twórczości w indywidualnym rozwoju
Istotą rozwoju człowieka jest emocjonalne i intelektualne za-
angażowanie się człowieka w zmianę, co w konsekwencji
prowadzi do mądrości, samospełnienia, radości, poczucia sen-
su życia18.

Każdy rozwój rodzi potrzebę wspierania osoby w poko-
nywaniu wszelkich ograniczeń i trudności oraz tworzenia wa-
runków, w których będzie możliwa realizacja jej działań ży-
ciowych19 Nie chodzi przy tym o osobowy rozwój człowieka
sam w sobie, lecz o jego „jakość”. Jakość rozwoju uzależniona
jest od jakości biologicznych, psychicznych, socjopsychicz-
nych, społecznych potrzeb człowieka; wielkości potrzeb bez-
pieczeństwa i rozwoju; jakości i poziomu sprawności jego
funkcji fizycznych i psychicznych; jakości i ilości dostępnych
dóbr gospodarczych; a także od poziomu ich dostępności i
wykorzystania20.

Twórczość to pierwotna potrzeba rozwoju i samoreali-
zacji, a także immanentny składnik natury człowieka21. Daje
ona możliwość kształtowania siebie przez osobę, na coraz
wyższym poziomie i szerszych płaszczyznach. Oznacza ona

17 E. Nęcka., Trening twórczości, Oficyna Wydawnicza IMPULS,
Kraków 1998, s. 203.

18 M. Straś-Romanowska., Jakość życia w świetle założeń psychologii
zorientowanej na osobę. „Kolokwia Psychologiczne”, 2005:13.

19 Z. Kwieciński., Socjopatologia edukacji, Wyd. Wszechnicy Mazur-
skiej, Olecko 1995

20 Z. M. Zimny., Jakość rozwoju osobowości człowieka a jakość jego ży-
cia. [w:] R. Derbis (red.), Jakość rozwoju a jakość życia, Wyd. WSP, Czę-
stochowa 2000

21 A. Cudowska., Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w
procesie edukacji, Trans Humana, Białystok 2004
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progresywne budowanie przez człowieka idealnego obrazu
siebie i dążenie do jego urzeczywistnienia w ciągu całego ży-
cia22.  W twórczości wyraża się podmiotowe podejście osoby
do egzystencji, chęć rozwijania siebie zgodnie z przyjętym
światopoglądem, filozofią życia, aprobowanym systemem
wartości.

Bycie człowiekiem twórczym, homo creator jest aktem
odwagi i oznacza przekraczanie granic w sobie samym i w
świecie23. Otwartość, zapał do działania, bogactwo zaintere-
sowań, emocjonalna chłonność i inne cechy osób twórczych
pozwalają im na budowanie satysfakcjonującego i wartościo-
wego jakościowo życia24.

6. Negatywne oddziaływanie autorytetu
Może też pojawić się ujemne oddziaływanie autorytetu,

na przykład w sytuacji gdy będzie on wymagał bezwzględne-
go i całkowitego podporządkowania się jego woli i bezkry-
tycznego naśladownictwa. Należy podkreślić, że oddziaływa-
nie autorytetu nie zawsze niesie ze sobą skutki pozytywne
społecznie. Świadczą o tym wskazane powyżej sytuacje, w
których uwidacznia się negatywny wpływ autorytetu na oto-
czenie. Tworzeniu i funkcjonowaniu prawidłowych relacji
interpersonalnych nie sprzyjają postawy i działania jednostek
o osobowości autorytarnej25. Charakteryzuje je bezkrytyczne

22 R. Schulz., Twórczość społeczne aspekty zjawiska, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa 1990

23 A. Czapika., Rozwój osobowości twórczej. Teoretyczne przewidywa-
nia na podstawie M. Porębskiej koncepcji indywidualnego rozwoju. [w:] L.
Niebrzydowski (red.), Stymulatory rozwoju aktywności i osobowości
twórczej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1995

24 S. Popek., Kwestionariusz twórczego zachowania KAHN, Wyd.
UMCS, Lublin 1990:

25 B. Szacka., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, War-
szawa 2003, s.7
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podporządkowanie się autorytetom, brak własnego zdania,
aprobata konwencjonalnych wartości i przyjętych zwyczajów,
tendencja do surowego karania osób uznających normy od-
mienne od przyjętych przez jednostkę autorytarną, skłonność
do wrogości wobec innych jednostek i grup, poczucie zagro-
żenia, odrzucanie indywidualizmu i twórczej inwencji, prefe-
rowanie działania z pozycji siły lub identyfikowanie się ze
sprawującymi władzę, prze-noszenie własnych stanów emo-
cjonalnych na otoczenie.

Największe niebezpieczeństwo w rozwoju nauki i myśli
pojawia się wówczas, gdy osoby ambitne, często z pomocą
prasy, same mianują siebie autorytetami, uznając się za nie-
omylne. Tendencja do mianowania siebie autorytetem wzrasta
wraz z wiekiem, kiedy to On obojętny na dobro i zło ... nie
potrzebuje nic prócz chwały swego trwania (Cz. Miłosz), oraz
gdy osoby zajmujące wysokie stanowiska poczują się z tego
tytułu również autorytetami, a Nie ma gorszej herezji niż ta,
według której stanowisko uświęca osobę, która je zajmu-
je(John E.E.D. Acton). Wszak Non aetate, verum ingenio api-
scitur sapientia– [„Nie wiekiem, lecz rozumem zdobywa się
mądrość”] (Titus Maccius Plautus)26.

Z biegiem lat mianowane autorytety zatracają samokry-
tycyzm i przyzwyczajają się czuć się autorytetami dożywot-
nimi. Pozostają osobami mocno wierzącymi... we własną nie-
omylność i doskonałość. Przyzwyczajenie to zwykle bywa
destruktywne, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. autorytetów
mianowanych przez wszelkiego typu władze. Dalsze niebez-
pieczeństwo wynika z faktu, że autorytety takie w praktyce
obdarzone są immunitetem gwarantującym bezkarność, która
z kolei prowadzi do braku odpowiedzialności. Tak rodzi się
niekontrolowana autokrytycyzmem i krytyką niepohamowana
„twórczość” autorytetu, niezależnie od jej wartości i kultury jej

26 T. Tołłoczko, jw.
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przekazywania. Autorytet rzeczywisty od mianowanego naj-
prościej odróżnia się na podstawie oceny kultury w metodyce
sporu. Autorytety rzeczywiste posługują się wyłącznie praw-
dą i rzeczowymi argumentami, a kwestionując cudze poglądy,
nie podważają godności adwersarza i jego prawa do posiada-
nia racji. Bezrefleksyjne przyjmowanie stwierdzeń autoryte-
tów grozi co najmniej bezruchem myśli i sądów, a w następ-
nych etapach ich degeneracją. Znamiennie groźne niebezpie-
czeństwo pojawia się, gdy wybitni nawet pracownicy naukowi
bardzo wąskich specjalności poczują się autorytetami moral-
nymi. Toteż autorytety zawodowo kompetencyjne nie stają się
automatycznie autorytetami moralnymi nawet, a może
zwłaszcza, w swoim zawodzie. Uwagi powyższe odnoszą się
do każdego – w tym również naukowego – środowiska, w
którym zarówno koniunkturalizm, jak i swoisty narcyzm nie
są zjawiskami całkowicie obcymi, a ponadto środowisko to nie
jest odczulone na finansową presję. Historia poucza, że postęp
naukowy często jest następstwem buntu młodych przeciwko
autorytetom naukowym, a zwłaszcza przeciwko „autorytetom
naukowym”, które zakończyły działalność naukową, a spra-
wują funkcje „door keepers” lub menadżerów nauki27.

Transformacja ustrojowa przyczyniła się do upadku au-
torytetów, wiele pospadało z piedestału, a przecież ważną rolę
pełniły w kształtowaniu pokoleń. Autorytety były punktem
odniesienia, stanowiły wzór, a także pomoc w sytuacjach
trudnych wyborów, konfliktów i zawirowań życiowych. Z
niepokojem można obserwować załamanie się wielu tradycyj-
nych form i wzorów postępowania, przemijanie i destrukcję
dotychczas trwałych, uniwersalnych wartości, stylów i sposo-
bów życia, etosu i wzorów osobowych.

Dokonujące się dynamicznie przemiany, bunty i protesty
przyczyniły się do zastępowania autorytetów głosem mas (tłu-

27 Tamże
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mu), które bardziej cenią siłę, pieniądz niż autorytet. Dodatkowo
pojawiło się nowe określenie „celebryta”, które staje się wzorem
do naśladowania, w pewnym sensie zastępuje dla wielu autory-
tet. Łącząc zjawisko autorytetu raczej z panowaniem i manipula-
cyjną władzą niż dobrowolnie przyjmowanym wpływem,
współczesna kultura dyskredytuje już samo poszukiwanie auto-
rytetów bądź zakładanie pozytywnej ich roli w rozwoju człowie-
ka. Na podstawie dotychczasowych badań można stwierdzić, że
w czasie zmieniają się nie tylko normy, wartości i autorytety, lecz
także ludzka wrażliwość na nie.

Coraz częściej formułowane są pytania: Czym jest auto-
rytet? Czy we współczesnych czasach potrzebny jest jeszcze
autorytet? Czy młodzi ludzie nadal potrzebują w życiu prze-
wodnika? Czy aby autorytet nie przeszkadza w osiąganiu
sukcesu za wszelką cenę? Jakie cechy budują, a jakie burzą
autorytet człowieka? We współczesnej pedagogice autorytet
rozumiany jest jako szacunek, zaufanie i poważanie dla na-
uczyciela jako eksperta naukowego, doradcy, wzoru osobo-
wego, a także jako osoby, z którą identyfikują się uczniowie.
Autorytet nauczyciela zależy od umiejętności przekształcania
relacji z uczniem w kierunku autonomii w atmosferze dialogu
i wspólnego poszukiwania. W Europie po raz pierwszy poję-
cie autorytetu zdefiniował Denis Diderc w Wielkiej encyklo-
pedii francuskiej w 1751 r. W Polsce termin przyjął się za po-
średnictwem niemieckiej formy językowej Autoritat, oznacza-
jącej w języku polskim powagę.

Streszczenie:
Osoba niosąca miano autorytetu ma dawać wsparcie na-

dziei i oparcie w zwątpieniu. Funkcja przewodnika, który
pomaga innym ludziom znaleźć właściwą drogę życiową.
Funkcja wychowawcza jako, że bierze udział w procesie
kształtowania tożsamości i osobowości swoich podopiecz-
nych. Funkcja integracyjna która zespala ogół społeczeństwa
akceptującego poglądy swego lidera. Funkcja selekcyjna, która



218

polega na propagowaniu określonych wartości. Funkcja inspi-
rująca, która polega na wyzwalaniu samodzielności działania,
myślenia i twórczej inicjatywy. Funkcja wzmacniająca władzę.

Autorytet ma szczególne znaczenie jako kreator rozwoju
człowieka. Bowiem motywuje, inspiruje, pomaga przezwycię-
żać trudności w dążeniu do celu. Istotą rozwoju człowieka jest
emocjonalne i intelektualne zaangażowanie się człowieka w
zmianę, co w konsekwencji prowadzi do mądrości, samospeł-
nienia, radości, poczucia sensu życia. Każdy rozwój rodzi po-
trzebę wspierania osoby w pokonywaniu wszelkich ograni-
czeń i trudności oraz tworzenia warunków, w których będzie
możliwa realizacja jej działań życiowych. I najlepiej tę rolę
pełni osoba postrzegana jako autorytet.

Kluczowe słowa: autorytet, funkcja ,przywództwo, spo-
łeczeństwo

Summary:
Authority as a creator of creative human development
A person who is called authority should support hope

and support in doubt. The function of a guide that helps other
people find the right way of life. An educational function as it
participates in the process of shaping the identity and persona-
lity of its pupils. An integrative function that unites the gene-
ral public accepting the views of their leader. A selection func-
tion that propagates specific values. Inspirational function,
which consists in releasing independence of action, thinking
and creative initiative. Function that strengthens power.

Authority is of particular importance as a creator of hu-
man development. Because it motivates, inspires, helps over-
come difficulties in achieving the goal. The essence of human
development is the emotional and intellectual commitment of
man to change, which in turn leads to wisdom, self-fulfillment,
joy, a sense of meaning in life. Each development raises the
need to support a person in overcoming all limitations and
difficulties and creating conditions in which it will be possible
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to implement their life activities. And this role is best played
by a person seen as an authority.

Key words: authority, function, leadership, community

Bibliografia:
1. Akademicki Kodeks Wartości przyjęty na posiedzeniu

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r.
pobrano z:
https://www.uj.edu.pl/documents/10172/84597185/akademicki
-kodeks-wartosci.pdf/3bff64b6-8507-410c-82c5-264a10f3841a

2. Aleksander T., Geneza i cechy współczesnych autorytetów
polskich, [w:] B. Gołębiowski (red.), Autorytety polskie, Oficyna
Wydawnicza „Stopka”. Łomża: 2002, s. 154,,

3. Cudowska A., Kształtowanie twórczych orientacji życio-
wych w procesie edukacji, Trans Humana, Białystok 2004

4. Czapika A., Rozwój osobowości twórczej. Teoretyczne
przewidywania na podstawie M. Porębskiej koncepcji indywidualne-
go rozwoju, [w:] L. Niebrzydowski (red.), Stymulatory rozwoju
aktywności i osobowości twórczej, Wyd. UŁ, Łódź 1995:.

5. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Moderski i S-
ka, Poznań 2000

6. Foucault M., Nadzorować i karać, tłum. T. Komen-
dant, Warszawa 1998

7. Goćkowski J,. Autorytety świata uczonych, PIW, War-
szawa1984

8. Kijas Z. J., Poszukiwanie Mistrza, pobrano z:
https://deon.pl/wiara/duchowosc/poszukiwanie-
mistrza,264279

9. Kosmala J., Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach so-
cjologicznych, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Często-
chowa 1999

10.Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Wyd. Wszechni-
cy Mazurskiej, Olecko 1995

www.uj.edu.pl/documents/10172/84597185/akademicki


220

11.Mellibruda J,. Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości
ulepszania kontaktów międzyludzkich, „Nasza Księgarnia”, War-
szawa 1986

12.Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna,
PWN, Warszawa 1982

13.Nęcka E., Trening twórczości, Oficyna Wydawnicza
IMPULS, Kraków 1998.

14.Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2003
15.Olearczyk T., Prasa.wiara.pl. Pojęcie i rozumienie au-

torytetu 2019r.
16.Popek S., Kwestionariusz twórczego zachowania KAHN,

Wyd. UMCS, Lublin 1990
17.Rybicki P. i Goćkowski J.(red.), Autorytet w nauce,

Ossolineum, Wrocław 1980
18.Sajdak A., Edukacja kreatywna, WAM, Kraków 2008.
19. Straś-Romanowska M., Jakość życia w świetle założeń psy-

chologii zorientowanej na osobę, „Kolokwia Psychologiczne”, 2005:13.
20.Szacka B,. Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Nauko-

wa, Warszawa: 2003
21.Szczepański J., Autorytet w nauce, [w:] P. Rybicki i J.

Goćkowski (red.), Autorytet w nauce, Ossolineum, Wrocław
1980, s. 14-15.

22.Schulz R., Twórczość społeczne aspekty zjawiska, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990

23.Tołłoczko T., „Autorytet jest wartością” PAUza Aka-
demicka, Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, Nr 107
Kraków, 20 stycznia 2011

24.Tuziak B., Autorytet jako zjawisko społeczne. Wymiar lo-
kalny, Uniwersytet Rzeszowski, Studia Socjologiczne, nr 2010,
2 (197), s.71

25.Zimny Z. M., Jakość rozwoju osobowości człowieka a ja-
kość jego życia, [w:] R. Derbis (red.), Jakość rozwoju a jakość życia,
Wyd. WSP, Częstochowa 2000:



221

Janusz Kawa

Sens i jakość życia osób starszych w kontekście
ich autorytetu

Ludzie starsi pomagaj nam mądrze patrzeć na ziemskie wydarzenia,
ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są
strażnikami pamięci zbiorowej. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w
imię nowoczesności pozbawionej pamięci, porzucić przeszłość, w której
zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swojej dojrzałości i
doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń.

Jan Paweł II

Wstęp
W obecnych czasach społeczeństwo cechuje się różnymi

postawami jednostek w kwestii istnienia poszczególnych au-
torytetów. Jednak w ostatnich latach można zauważyć spadek
znaczenia autorytetu, który stopniowo na poziomie wspólnot
lokalnych zaczął odzyskiwać na wartości, pełniąc szereg
szczególnie ważnych funkcji społecznych1.

Warto zaznaczyć, iż kwestię odzyskiwania wartości au-
torytetu można dopatrywać się w Polsce po roku 1989, gdy
rozpoczął się proces reorientacji w systemie aksjonormatyw-
nym wraz z zachodzącymi zmianami społecznymi jak i go-
spodarczymi. Jest to szczególnie ważne analizując prestiż osób
starszych, który nie zniknął z przestrzeni społecznej. Jak za-
uważyła A. Klimkiewicz: „Autorytet nie jest czymś takim,
czego można kogoś pozbawić, co można komuś dać lub ode-
brać. Każdy z nas sam zarabia na swój autorytet u innych osób
- swoim postępowaniem, sposobem odnoszenia się do świata,

1 W. Okła., Jakość życia w chorobie, Lublin 2015, s. 6.
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sposobem komunikowania się z tymi, którzy stają na drodze
jego życia”2.

Warto jednak podkreślić, iż osobom starszym nie przy-
pisuje się roli swoistego „mistrza”, który potrafi przygotować
młode pokolenie do dorosłego życia. Tworzenie autorytetu
jest procesem, który tworzony na pewnych zasadach i założe-
niach związanych z dynamiką jego rozwoju. Jest to zjawisko
charakteryzujące się w szczególny sposób poprzez wieloeta-
powość, które zakłada okres powstania, utrwalenia oraz zani-
kania autorytetu3. Na ogół osoby nie dopatrują się poszcze-
gólnych etapów uzyskiwania autorytetu, gdyż granice pomię-
dzy etapami tworzenia oraz funkcjonowania autorytetu nie są
wyraźne, a więc autorytet nie jest wprost dostrzegany przez
osoby starsze mimo jego obecności, musi dojrzeć aby został
zauważony w pełnej jego strukturze4.

1. Definicja autorytetu
Według T. Gadacza, autorytet zazwyczaj nie jest dosko-

nały w każdym zakresie i może odnosić się do poszczególnych
dziedzin5. Jest to istotne z uwagi na weryfikacje wymagań
stawianym seniorom, u których można dopatrywać się autory-
tetu odnoszącego się do całej sfery życia. Bardzo często zacho-
dzi proces generalizacji, odmawiającym tym samym autoryte-
tu osobie starszej, gdyż nie jest ekspertem w danej dziedzinie,
więc wybór autorytetu jest uogólniany. Prowadzi to do nie-
możliwości docenienia osoby starszej w danej dziedzinie, na-
tomiast zwraca się większa uwagę na inny obszar życia np.
finansowy6.

2 Ibidem., s. 7.
3 Ibidem.
4 M. L. Hoffman., Empatia i rozwój moralny,Gdańsk 2016, s. 109.
5 Ibidem., s. 110.
6 E. Więckowska., Czym jest autorytet?, Toruń 2009, s. 102.
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Warto zwrócić uwagę na definicję zwaną pauperyzacją,
czyli zachodzące zubożenie autorytetu poprzez nadmierne ocze-
kiwania oraz uogólnienie. Prowadzi to do niedopuszczania osób
starszych do spełnienia podstawowych oraz kierowniczych
funkcji przez inne grupy wiekowe, które są częścią społeczeń-
stwa. Źródła sceptycyzmu należy szukać pośród istnienia po-
trzeb autorytetu osobowego, przy jednoczesnym kryzysie auto-
rytetu różnych instytucji oraz ich przedstawicieli7.

Utrata wiarygodności autorytetu w sferze gospodarczej
oraz politycznej rozprzestrzenia się również na inne dziedzi-
ny, które dotychczas cieszyły się uznaniem i prestiżem, a także
pełni bardzo ważną rolę przy kształtowaniu się norm etycz-
nych8. Warto zaznaczyć, iż w obszar kryzysu autorytetu wpi-
sują się osoby ze środowisk związanych z wymiarem spra-
wiedliwości, uczelniami wyższymi, służbą zdrowia oraz du-
chowieństwem. Natomiast jednostkowe sytuacje będące do-
świadczeniem jednostki weryfikuje jej stosunek wobec autory-
tetów ludzi starszych, którzy bardzo często kojarzone są z
obecnymi trendami społecznymi9.

W społeczeństwie istnieją wyobrażenia nt. starości,
związane z przypisywaniem jej negatywnych aspektów doty-
czących np. złego stanu zdrowia lub uzależnienia od innych
osób w społeczeństwie. Wiek starości ukazywany jako niepo-
żądany epizod życia, prowadzi do łatwego odbierania autory-
tetu osobom starszym. Zauważyć można również manipulację
społeczną, powstałą w celu uzyskania korzyści materialnych
bądź niematerialnych. Jak twierdzi J. E. Konieczna, istnieje
społeczne przyzwolenie na kulturę ekspertów oraz ich eks-
pansywność jak i integracje w życie jednostek10.

7 Ibidem., s. 103.
8 Ibidem.
9 W. Wolańska., Jakość życia starszych mieszkańców Polski w latach

2000–2009, Łódź 2010, s. 26.
10 Ibidem., s. 27.
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Taka postawa dopuszcza korzystanie z przykładów, au-
torytetów czy wzorców traktowanych niejako w sposób in-
strumentalny. Są one postrzegane jako modele kształtujące
umiejętności, sprawności oraz pożądanych postaw. W oparciu
o przedstawioną metamorfozę autorytetu sytuacja osób star-
szych wydaje się być niefortunna, gdyż świat w szczególności
osób młodych nie dopuszcza istnienia świata seniorów. Zatem
można stwierdzić, iż młoda osoba zadaje sobie pytanie o rze-
czywistość osób starszych oraz ich wkład w poprawne funk-
cjonowanie całego społeczeństwa. Osoby starsze w tym aspek-
cie nie mają możliwości tworzenia swojej pozycji społecznej,
gdy jest dostrzegana np. przez media jako manipulacja ludźmi
młodymi w ramach zasady „ile jesteś w stanie wyproduko-
wać, tyle jesteś wart”11. Ponadto, dochodzi do tego fascynacja
internetem przez młode pokolenie oraz zanikanie rodzinnych
więzi międzypokoleniowych12.

Wzory zachowań różnią się od siebie i przenikają współ-
czesnego człowieka. Warto zaznaczyć, iż wiek dojrzały spoty-
ka się z dążeniem do utrzymania poziomu postrzegania sa-
mego siebie jako autorytetu, co związane jest ściśle z poczu-
ciem bycia potrzebnym przez seniora. Wymaga to zarówno
działań edukacyjnych seniorów oraz członków całej społecz-
ności lokalnej. Są one priorytetowe z uwagi na fakt marginali-
zacji osób starszych, będąca poniekąd skutkiem następującej
globalizacji13.

Na uwagę zasługuje opinia Z. Baumana zgodnie z którą
kryzys autorytetów prowadzi nieuchronnie do kryzysu w
więziach międzyludzkich oraz solidarności międzypokole-
niowej. Autor sugeruje także, aby bliżej przyjrzeć się występu-
jącym relacjom i stosunkom międzyludzkim. Warto zwrócić
również uwagę na inne punkty odniesienia, jakie odnaleźć

11 Ibidem., s. 28.
12 W. Wrzesień., Jakość życia a pokolenie, Poznań 2011, s. 56.
13 Ibidem., s. 57.



225

można we współczesnym dorobku naukowym i badawczym.
Stopniowe upadanie autorytetu osób starszych związane jest z
postępującym wykluczeniem cyfrowym, na które bezpośredni
wpływ ma wiek jednostki ludzkiej14.

Warto podkreślić, iż jedynie około 11% osób znajdują-
cych się powyżej 65. roku życia biegle korzysta z komputera i
Internetu. Zgodnie z opinią głoszoną m.in. przez A. Malinow-
skiego postęp technologiczny stopniowo pozbawia osoby star-
sze ich podstawowych i wiodących ról społecznych, a to nie-
uchronnie prowadzi do obniżania ich społecznego prestiżu i
posłuchu. Postępująca informatyzacja oraz cyfryzacja życia
jednocześnie uniemożliwia osobom w podeszłym wieku słu-
żenie i chwalenie się swoim doświadczeniem życiowym, a z
drugiej strony sprawia, iż to osoby młode stają się nauczycie-
lami dla nich15.

Stwierdzić można, iż w coraz większym stopniu żyjemy
w kulturze prefiguratywnej, w której panuje trend, iż to osoby
starsze uczą się od młodszych. Nie stoi to w zgodzie z posza-
nowaniem dla autorytetu osób w podeszłym wieku. Jednocze-
śnie jednak nie powinno się bezwzględnie uzależniać jakości
życia od poziomu indywidualnej cyfryzacji i komputeryzacji16.

Kolejnym aspektem zasługującym na uwagę jest postę-
pujące lekceważenie wartości jakie na co dzień występują w
publicznej przestrzeni. Aktualnie w określonych kręgach
przestrzeni publicznej widoczne są jawne przejawy ignorowa-
nia znaczenia i roli tożsamości narodowej, pamięci zbiorowej,
jak również religii. To z kolei prowadzi do spadku znaczenia i
społecznej pozycji osób starszych, które nieustannie te warto-
ści kultywują. Na uwagę zasługuje również fakt, iż stopniowe
zastępowanie wymienionych wartości ideami wspólnoty po-

14 W. Okła., Jakość życia w chorobie, Lublin 2015, s. 9.
15 Ibidem.
16 H. Worach-Kordas., Starość w cyklu życia. Społeczne i zdrowotne

oblicza późnej dorosłości, Katowice 2015, s. 101.
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nadnarodowej oraz uwolnioną obyczajowością prowadzi do
wzmożonego ignorowania spuścizny i podmiotowości osób w
podeszłym wieku17.

W związku z powyższym ciężko jest mówić o nieustan-
nie wysokiej i autorytatywnej postawie wobec starszych gene-
racji. Dodatkowo negatywnie wpływającym trendem jest co-
raz częstsze ignorowanie i unikanie tematów, które z punktu
widzenia kultu młodości są nieatrakcyjne. Do tych ignorowa-
nych tematów zalicza się śmierć, choroby, kalectwo oraz nie-
pełnosprawność18.

Kolejnym aspektem wpływającym na spadek autorytetu
osób starszych jest ich coraz słabszy kontakt z dziećmi oraz
wnukami. Przyczyną wspomnianego stanu rzeczy są przede
wszystkim emigracje czasowe i przestrzenne, które w natural-
ny sposób przyczyniają się do rozluźnienia relacji między-
ludzkich i wewnątrzrodzinnych. Problem ten nasila się wraz
ze wzrostem częstotliwości oraz długości samych wyjazdów.
Podkreślić należy, iż nowoczesne technologie nie są w stanie
w pełni wynagrodzić rozłąki, gdyż jedynie bezpośredni kon-
takt jest w stanie utrwalać więzi międzypokoleniowe19.

Warto również zwrócić uwagę na postępującą skalę zja-
wiska niewidzialności osób starszych w społeczeństwie.
Sprowadza się ono do poczucia obezwładniającego wyobco-
wania w grupie osób i prowadzi do braku możliwości bycia jej
spójną częścią. Wspomniana niewidzialność prowadzi do te-
go, iż osoba starsza przestaje być w stanie wchodzić i pod-
trzymywać dotychczasowe relacje międzyludzkie. Dodatko-
wym, negatywnym zjawiskiem jest przypisywanie danej oso-
by starszej przez pozostałych członków grupy do innej, która

17 Ibidem., s. 102.
18 Ibidem.
19 M. Racław., Opiekunowie nieformalni – niewidoczne podmioty, Czę-

stochowa 2014, s. 36.
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aktualnie nie jest przydatna i korzystna z punktu widzenia
ogółu społeczeństwa20.

2. Autorytet, wzorzec do naśladowania w osobach
starszych

Współczesne społeczeństwa charakteryzuje ambiwa-
lentne odnoszenie się do starości, która powinna być utożsa-
miana z mądrością, dojrzałością oraz doświadczeniem życio-
wym. Aktualnie jednak starość posiada drugą twarz związaną
z negatywnymi oraz lekceważącymi określeniami wobec osób
starszych. Dodatkowo starość często bywa utożsamiana z na-
iwnością oraz zacofaniem, jak również życiową nieporadno-
ścią. Dlatego też starość co raz częściej zaczyna być postrzega-
na jako cecha negatywna i niechciana w społeczeństwie21.
Warto jednak zaznaczyć, iż z drugiej strony starość bywa po-
strzegana jako etap życia przepełniony pozytywnymi cechami,
do jakich zalicza się przykładowo przekazywanie historii i
doświadczeń22.

Analizując zagadnienia autorytetu osób starszych należy
odnieść się również do ich jakości życia oraz życiowych osią-
gnięć. Najczęściej wymienianymi czynnikami, które mają po-
zytywny wpływ na jakość życia są pieniądze oraz zdrowie.
Uwagę jednak zwrócić należy także na indywidualne czynniki
o podłożu psychologicznym oraz kulturowym, które w rezul-
tacie sprawiają, iż osoby starsze są w stanie aktywnie uczest-
niczyć w społeczeństwie. Na samą jakość życia wpływ ma
również indywidualny wiek, dlatego też poszczególne etapy
życia wiążą się z odmiennymi zapotrzebowaniami. W związ-
ku z powyższym, ostateczna jakość życia osób starszych moż-
liwa jest do oszacowania dopiero wtedy, gdy w pełni poznane

20 Ibidem., s. 37.
21 M. L. Hoffman., Empatia i rozwój moralny, Gdańsk 2016, s. 113.
22 Ibidem., s. 114.
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zostaną subiektywne odczucia jednostek oraz ich zapatrywa-
nia na własne życie23.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania podkreślić na-
leży, iż obraz pomyślnego starzenia się nie niweluje trudnych i
kłopotliwych realiów egzystencjalnych, które sprawiają, iż
starość traci cały obraz szczęścia. Dlatego też trudne jest jed-
noznaczne wskazanie zależności pomiędzy upadkiem autory-
tetu osób starszych, a ich jakością życia i szczęściem. Odnosi
się to w szczególności do rodzinnych środowisk, które w naj-
pełniejszym stopniu są w stanie zaspokoić potrzeby osób star-
szych. Dominującą wśród nich jest potrzeba akceptacji ze stro-
ny najbliższych osób. Dlatego też podczas dokonywania oceny
jakości życia osób starszych ważne jest zbadanie ich rodzin-
nych powiązań oraz częstotliwości spotkań rodzinnych24.

Pamiętać należy, iż występujący model rodziny wciąż
ulega przemianom i przeobrażeniom. W aktualnej kulturze
zachodniej, również na polskim gruncie, dzieci przychodzą na
świat oraz dorastają w rodzinach nuklearnych, które pozba-
wione są cennego wsparcia najstarszej generacji. Współczesne
najmłodsze pokolenia stopniowo pozbawiane są podstawo-
wych informacji na temat cech charakterystycznych dla star-
szego pokolenia, jak również emocjonalnej więzi z dziadkami.
Jedyną wiedzę na ten temat czerpią z rówieśniczych opowieści
lub ze wspomnień rodziców25.

Trwałe stosunki, które mają bezpośrednie przełożenie na
budowanie autorytetu pośród osób starszych powinny sku-
piać się na systematyczności spotkań. Jest to kluczowy punkt
w odniesieniu do całości relacji na linii człowiek-senior-
autorytet. Tempo i dynamika zmian w strukturze współcze-
snych rodzin, które w większości oddalone są od dziadków,
nie wpływają korzystnie na utrzymywanie częstych kontak-

23 W. Okła., Jakość życia w chorobie, Lublin 2015, s. 12.
24 Ibidem., s. 13.
25 Ibidem., s. 14.
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tów międzypokoleniowych. Podkreślić należy, iż zbyt daleko
idącym uproszczeniem byłoby odwoływanie się do tego ar-
gumentu jako jedynego przemawiającego za spadkiem ogólnej
jakości życia osób starszych. Samotność bowiem nie zawsze
równoznaczna jest z osamotnieniem. Jednocześnie jednak mo-
że dochodzić do sytuacji, w których seniorzy dostrzegający
ubożenie własnego autorytetu odczuwają również utratę po-
czucia wysokiej jakości własnego życia. Najczęściej odnosi się
to do relacji opierających się na głębokich i zażyłych związ-
kach emocjonalnych26.

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku miejsce na szukanie
autorytetu

Dodatkowo z pojęciem autorytetu oraz jego znaczeniem
w życiu osób starszych związane jest ich aktywne uczestnic-
two w placówkach i instytucjach edukacyjnych oraz dydak-
tycznych. W tym kontekście szczególnie ważne jest zetknięcie
osób starszych z lokalnymi autorytetami, które pełnią rolę
wykładowców w ramach działalności Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku27.

Zachodzące dynamicznie zmiany w całościowym syste-
mie edukacji, którego oferta kierowana jest zarówno do osób
młodych, jak i tych w podeszłym wieku, cechują się wolniej-
szym tempem niżeli zmiany zachodzące na gruncie polskim.
W okresie przed transformacją ustrojową całość otoczenia spo-
łecznego charakteryzowała się większą stabilnością, a co za
tym idzie - przewidywalnością. Także różnice występujące na
gruncie pokoleń w zakresie doświadczeń codziennych nie
były tak dramatyczne jak ma to miejsce obecnie, a co za tym
idzie - oferta edukacyjna nie stanowiła punktu odniesienia
oraz pewnego rodzaju wyzwania dla władz administracyj-

26 D. Moroń., Działalność osób starszych w trzecim sektorze jako sposób
zaspokajania potrzeb edukacyjnych, Wrocław 2010, s. 101.

27 Ibidem., s. 102.
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nych oraz uczelnianych. Wyzwania, które charakteryzują
współczesne czasy, związane z organizacją edukacji skierowa-
nej zarówno dla osób młodszych, jak i tych w podeszłym wie-
ku, związane są przede wszystkim z reformami i przemianami
występującymi w państwach zachodnich, które funkcjonują w
czasach ponowoczesności28.

Współczesny świat stanowi rzeczywistość, która nie jest
wyraźnie i klarownie ustrukturyzowana oraz przewidywalna.
Rzeczywistość ta cechuje się niewielką ilością stałych i trwa-
łych punktów odniesienia, a to z kolei przekłada się na sto-
sunkowo wysoki poziom niepewności życiowej w szczególno-
ści dla osób starszych. Przyjąć można, iż ład, który cechował
społeczeństwa nowoczesne z jednej strony ograniczał wolność,
ale z drugiej strony stanowił dla nich źródło bezpieczeństwa29.
Ład ten niwelował także trudności wynikające z konieczności
definiowana własnego Ja, jak również ograniczał poczucie
odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Współcześnie
jednak, w czasach ponowoczesności, dochodzi do sytuacji
odwrotnej, w której nadmiar wolności pozbawia ludzi poczu-
cia bezpieczeństwa, a przepisy określające społeczne role, war-
tości i normy są płynne i względne30.

Wobec powszechnie występujących powyżej opisanych
warunków, zagadnienie wzorców oraz autorytetów traci na
znaczeniu, a konieczne staje się podjęcie wysiłków mających
na celu odnalezienie wspólnej drogi, która zjednoczy i umoż-
liwi współpracę międzypokoleniową. Angażując się w organi-
zację różnorakich sytuacji mających na celu spotkanie różnych
pokoleń, uwzględnić należy odmienności wynikające z róż-

28 Ibidem., s. 103.
29 A. Łacina-Łanowski., Oświęcimski Uniwersytet Trzeciego Wieku,

Warszawa 2012, s. 12.
30 Ibidem., s. 13.



231

nych rzeczywistości, jak również inne motywacje i zapotrze-
bowania osób w różnym wieku31.

Osoby w podeszłym wieku, które biorą udział w edukacji
w ramach działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku najczę-
ściej ukończyły własną karierę zawodową, a ich obecną motywa-
cją jest poszukiwanie alternatyw efektywnego spędzania wolne-
go czasu, jak również chęć pozyskiwania wiedzy, na którą we
wcześniejszych latach życia nie mieli czasu32. Uczestnictwo w
powyżej wspomnianych zajęciach ma na celu również realizację
potrzeby społecznej, a więc podtrzymywania kontaktu z ludźmi
oraz nawiązywania nowych znajomości33.

Działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku daje oso-
bom starszym możliwość realizowania własnych potrzeb
związanych z przebywaniem w grupie, jak również odgrywa-
nia w niej istotnych ról, autoekspresji oraz poczucia dokonań.
Uniwersytety są w stanie również dostarczać seniorom pozy-
tywnych modeli i wzorów funkcjonowania: w społeczeństwie,
poznawczego, jak również duchowego. Dają one również
możliwość zachowania równowagi na płaszczyźnie biofilno-
nekrofilnej, co jest związane z ograniczeniem poczucia bezsen-
su oraz pustki w wymiarze emocjonalnym.

Do ważnych zadań UTW należy również podnoszenie
poziomu ogólnej samooceny osób należących do pokolenia
trzeciego wymiaru oraz sprzyjanie społecznej integracji opar-
tej na poczuciu elitarności związanej z przynależeniem do
wspólnoty uniwersyteckiej. Istotne znaczenie mają również
starania podejmowane w kierunku przełamywania niechęci
osób w podeszłym wieku do wykorzystywania nowoczesnych
technologii. Treści edukacyjne oferowane przez UTW najczę-
ściej posiadają interdyscyplinarny charakter oraz realizowane

31 Ibidem., s. 14.
32 Z. Szarota., Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego

wsparcia, Kraków 2015, s. 48.
33 Ibidem., s. 49.
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są za pośrednictwem różnorodnych form organizacyjnych
(wykłady, fakultety, seminaria, konwersatoria, warsztaty
praktyczne oraz lektoraty). Mają one za zadanie wychodzić
naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom poszczególnych
osób starszych, jak również umożliwiają zachowanie wielo-
płaszczyznowej sprawności. Sprzyjają one także nabywaniu
nowych umiejętności, które są kluczowe z punktu widzenia
funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie (kompe-
tencje miękkie, komunikacja międzypokoleniowa oraz inter-
personalna)34.

W zależności od charakteru danej placówki, jak również
od indywidualnego wymiaru naukowości proces kształcenia
wdrażany jest przez elitę intelektualną uczelni wyższej, która
wykorzystuje ogólne zasady dydaktyki uczelni wyższych. W
przypadku stowarzyszeń kadra składa się z lokalnych autory-
tetów, które dodatkowo wzmacniają ogólny prestiż danego
UTW, jak również określają jego status społeczny.

Uniwersytety Trzeciego Wieku wypełniają rolę motywa-
tora zewnętrznego, który wpływa korzystnie na edukację osób
w podeszłym wieku oraz przyczynia się do hamowania regre-
su osobowościowego. UTW przyczyniają się również do za-
chowania ładu wewnętrznego zarówno w wymiarze indywi-
dualnym, jak i społecznym35.

Aktualnie żyjemy w społeczeństwie wiedzy, w którym
największą wartością jest jednostka wykształcona i posiadają-
ca odpowiednio wysokie kwalifikacje i kompetencje bez
względu na wiek. W związku powyższym, UTW stają się
głównym wyznacznikiem stopnia podmiotowości każdego
człowieka, jak również punktem odniesienia dla państwowej
polityki edukacyjnej każdego państwa36.

34 Ibidem., s. 50.
35 A. Fronczyk., Uniwersytety Trzeciego Wieku w edukacji społeczeń-

stwa, Łódź 2011, s. 101.
36 Ibidem., s. 105.
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Osoby w wieku podeszłym charakteryzują się dbałością
o własną aktywność na płaszczyźnie bilansu życiowego, jak
również w szczególności doceniają rozwój poznawczy, który
jednocześnie zajmuje wysokie miejsce w całościowej społecz-
nej hierarchii wartości37. Rozwój poznawczy wpływa bowiem
na ogólną poprawę jakości życia, jak również jest warunkiem
odczuwania satysfakcji i spełnienia życiowego. Osoby starsze
decydujące się na udział w zajęciach UTW najczęściej nie
ograniczają się tylko do jednej placówki, gdyż przeznaczają
one swój czas wolny na realizowanie własnych aspiracji w
rozmaitych formach edukacyjnych. W tym aspekcie kluczowe
znaczenie ma umiejętność dobierania treści kształcenia do
indywidualnych potrzeb38.

Omówiona powyżej dojrzałość w zakresie rozwoju po-
znawczego, która cechuje osoby w wieku podeszłym znacząco
wpływa również na poziom indywidualnych oczekiwań
względem osób nauczających/ kadry wykładowczej. Powinni
oni charakteryzować się nie tylko wiedzą na wysokim pozio-
mie w zakresie określonej dyscypliny naukowej, ale przede
wszystkim powinni posiadać dobry warsztat metodyczny oraz
odpowiednie umiejętności komunikacyjne, które umożliwią
im konkurowanie z wszechobecnymi urządzeniami mobilny-
mi takimi jak komputer oraz Internet39. W związku z powyż-
szym, kształcenie i edukowanie osób w podeszłym wieku nie
powinna ograniczać się do podstawowego kontaktu z prele-
gentem, lekarzem, terapeutą lub poradnikiem tematycznym.
Powinna ona skupiać się przede wszystkim na rozwoju du-
chowym, refleksyjnym oraz na odkrywaniu nowych wartości
w życiu człowieka starszego tym samym przyczyniają się po-
średnio do przewartościowania jego roli w życiu społecznym

37 Ibidem., s. 104.
38 Ibidem.
39 A. Kobylarek., Uniwersytet trzeciego wieku jako kanał transferu

wiedzy i informacji, Poznań 2014, s. 67.
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przy zachowaniu pozytywnego nastawienia do życia. Oma-
wiana edukacja powinna jednocześnie pomagać akceptować
występujące problemy, jak również przyczyniać się do ich
przezwyciężania i eliminowania40.

Podsumowanie
Każda osoba starsza, która podejmuje określony wysiłek

intelektualny powinna kierować się wartościami utylitarnymi,
które dadzą jej możliwość rzeczywistego przeżywania i do-
świadczania satysfakcji z otaczającej ją rzeczywistości. Dzieje się
tak przede wszystkim dlatego, że ogrom posiadanych doświad-
czeń jednocześnie jest narzędziem skutecznie weryfikującym
przekazywaną i nabywaną wiedzę naukową, jak również umoż-
liwia dokonywanie oceny jej pragmatycznego wymiaru41.

Osoby w podeszłym wieku, które zdecydowały się na
kontynuowanie edukacji, są jednocześnie uczniami, jak i
świadomymi partnerami nauczycieli. W związku z tym za-
sadne są ich oczekiwania względem kadry wykładowczej na-
wiązujące do wiarygodności prawd i praw naukowych przez
nią głoszonych. Osoba starsza w tym wymiarze jest faktycz-
nym konsumentem, którego nie satysfakcjonuje pozorna wie-
dza, która opiera się na przekazach powierzchownych i niepo-
twierdzonych. Dzieje się tak, bowiem etap certyfikowania po-
zorowanego jest poza kręgiem zainteresowań starszego poko-
lenia, które dąży wyłącznie do dopełnienia rozwoju po-
znawczego oraz konstruowania osobowości, której głównym
celem jest wiedzieć, działać i żyć we wspólnocie społecznej42.

Podejmowane wysiłki w tym kierunku stanowią dobry
grunt dla hamowania rozwoju kultury prefiguratywnej, która
ogranicza udział i rolę człowieka starszego w całościowym
życiu społecznym. Ostatecznie przyczynia się to do zwiększa-

40 Ibidem., s. 68.
41 Ibidem., s. 69.
42 Ibidem.
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nia szans osób starszych na rzeczywiste angażowanie się w
sytuacje społeczne przy jednoczesnym ignorowaniu spowal-
niania biologicznego zegara43.

Streszczenie:
Współczesne społeczeństwa w dobie XXI wieku charak-

teryzuje ambiwalentne odnoszenie się do autorytetu. Kwestię
odzyskiwania wartości autorytetu można dopatrywać się w
Polsce po roku 1989, gdy rozpoczął się proces reorientacji w
systemie aksjonormatywnym wraz z zachodzącymi zmianami
społecznymi jak i gospodarczymi. Poszukiwane wartości w
jednostkach powinna być utożsamiana z mądrością, dojrzało-
ścią oraz doświadczeniem życiowym. Takimi miejscami w
których człowiek może odnaleźć sens życia i poczuć się speł-
nionym w pewnych obszarach jest Uniwersytet Trzeciego
Wieku w których to seniorzy poszukują wartości, wzorców do
naśladowania. Warto zauważyć że seniorzy uczestnictwo w
powyżej wspomnianych zajęciach UTW ma na celu również
realizację potrzeby społecznej, a więc podtrzymywania kon-
taktu z ludźmi oraz nawiązywania nowych znajomości. Dzia-
łalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku daje osobom star-
szym możliwość realizowania własnych potrzeb związanych z
przebywaniem w grupie, jak również odgrywania w niej
istotnych ról, autoekspresji oraz poczucia dokonań. Uniwersy-
tety są w stanie również dostarczać seniorom pozytywnych
modeli i wzorów funkcjonowania: w społeczeństwie, po-
znawczego, jak również duchowego, a także odnalezienia au-
torytetu godnego naśladowania.

Słowa kluczowe: autorytet, Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku, osoby starsze, seniorzy, sens zycia, jakość życia.

43 Z. Szarota., Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego
wsparcia, Kraków 2015, s. 58.
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Summary:
The sense and quality of life of elderly people in the context of

their authority
Contemporary societies in the 21st century era are cha-

racterized by ambivalent reference to authority. The issue of
regaining the value of authority can be seen in Poland after
1989, when the process of reorientation in the axion-normative
system began along with social and economic changes taking
place. The values sought in individuals should be equated
with wisdom, maturity and life experience. Such places where
a person can find the meaning of life and feel fulfilled in certa-
in areas is the University of the Third Age in which seniors
look for values and role models. It is worth noting that senior
citizens participation in the abovementioned University of the
Third Age classes is also aimed at meeting the social need, and
thus maintaining contact with people and making new acqu-
aintances. The activity of Universities of the Third Age gives
the elderly the opportunity to fulfill their own needs related to
being in a group, as well as to play important roles in it, self-
expression and sense of achievement. Universities are also
able to provide seniors with positive models and patterns of
functioning: in society, cognitive as well as spiritual, and to
find an authority worth following.

Keywords: authority, University of the Third Age, elder-
ly people, seniors, sense of life, quality of life.
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Beata Kuźniarowska

Znaczenie autorytetu w XXI wieku

1. Autorytet – podstawowe informacje
Dzieje pojęcia „autorytetu” i przemiany jakie miały miej-

sce w jego definiowaniu wskazują na to, iż termin ten można
rozumieć przynajmniej na dwa sposoby. Jednym ze sposobów
wyjaśniania autorytetu jest to, iż uważa się za niego pewne
cechy osób bądź instytucji, które posiadają go za sprawą po-
wszechnego i społecznego uznania. Drugim sposobem jest
skutek orientacji w kwestii stosunków międzyludzkich. W
pierwszym rozumieniu autorytetu występuje jego odgórne
narzucenie które nie jest kwestią sporną i nazywane jest auto-
rytetem „urzędowym”, stanowiącym wyznacznik władzy.
Natomiast w drugiej sytuacji osoby bądź grupy same w spo-
sób dobrowolny poszukują autorytetów darząc je dużym za-
ufaniem, ponieważ stanowią one dla nich odzwierciedlenie
doskonałości a także norm które powinny być przestrzegane.
W związku z czym autorytet może być interpretowany jako
powaga władzy bądź osoby, która ma wpływ nażycie ze-
wnętrzne i wewnętrzne niektórych jednostek1.

Słowo autorytet w języku polskim najczęściej występuje
w określeniach takich jak: „posiadać autorytet", „być czyimś
autorytetem" oraz „pełnić rolę autorytetu". W określeniach
tych najczęściej podkreśla się funkcję jaką spełnia autorytet,
czyli jego wpływ na emocje, zachowanie i sposób myślenia.
Aktualnie słowo "autorytet" jest poprawne etymologicznie,
ponieważ w języku łacińskim brzmiało auctoritas, auctoritatis

1 A. Michał de Tchorzewski, Autorytet i jego struktura aksjologiczna,
Studia Paedagogica Ignatiana, Vol. 20, 2017/5/numer specjalny, s.
187-188.
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i oznaczało oddziaływanie osobiste jednostki, przywództwo a
także odpowiedzialność za coś2. Zatem autorytet stanowi po-
trzebny element relacji międzyludzkich3. Wpływ autorytetu
pomaga w przekazywaniu pozytywnych postaw, wiedzy i
wartości. Jak zauważa N. Sillamy oddziaływanie autorytetu
na inne osoby powoduje, iż są one posłuszne w konkretnym
aspekcie życia4.Ponadto przyjmuje się, iż autorytet jest pew-
nym stanem jednostki, jaki występuje w relacji pomiędzy
dwoma, bądź większą liczbą osób cechujący się sposobnością
wpływu na inne osoby5.

W XXI wieku termin autorytetu jest bardzo niejedno-
znaczny. Można do różnorako interpretować powołując się na
jego różne rodzaje w zależności od sytuacji i kontekstu w któ-
rym występuje. W definicji o cechach sprawozdawczych wy-
stępują próby uchwycenia zastanego sensu autorytetu. Nato-
miast w definicji projektującej daje się nowe znaczenie dla tego
terminu jednak nie skreślając znaczenia starego. Definicje pro-
jektujące mają na celu zmniejszenie zakresu danego pojęcia, a
w przypadku autorytetu mogą być wykorzystane do podnie-
sienia autorytetu jakiejś instytucji bądź grupy społecznej czy
zawodowej. W takim przypadku pojęcie to jest pomniejszone
do wskazania cech konstytutywnych, charakterystycznych dla
instytucji bądź jednostek reprezentujących dane środowisko.
Kolejnym typem jest definicja regulująca, która dopasowuje
swoją treść i obszar do istniejącego już znaczenia autorytetu,
lecz w pewnej części je zmienia. Czyli występująca w pi-
śmiennictwie definicja autorytetu jest akceptowana, lecz usu-

2 J. F. Jacko, Typy i funkcje autorytetu w "czasach nieufności", [w:]
red. G. P. Maj. Komunikacja marketingowa w czasach nieufności,
Wyższa Szk. Handlowa w Radomiu, Radom 2007, s. 19-20.

3 K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski ,Warszawa 1982, s.59.
4 N. Sillamy, Słownik psychologiczny, Warszawa1991, s.26.
5 A. Tomkiewicz, T. Zegzuła, Autorytet w procesie wychowania,

Studia Teologiczne 11/1993, s. 243-244.
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wa się z niej elementy mało istotne, poprzez co zmniejsza się
jej zakres, bądź dodaje się konieczne elementy które wcześniej
zostały pominięte. Występuje także definicja perswazyjna,
wskazująca na termin ten za pomocą języka emocjonalnego,
ekspresyjnego lub oceniającego która może być w różny spo-
sób odbierana. Wówczas autorytet może wpływać na jednost-
kę wyzwalająco lub hamująco6.

Termin autorytetu jest pojęciem szerokim i w różny spo-
sób można go interpretować. Jednak nie ulega wątpliwości, iż
osoba lub instytucja posiadająca autorytet ma duży wpływ na
jednostki, które uważają taką osobę czy instytucje za autorytet.
Wpływ ten może być pozytywny i wpływać korzystnie na
jednostki wskazując jej drogę i wartości którymi warto dążyć
bądź też może mieć negatywny wpływ poprzez reprezento-
wanie sobą niekorzystnych wartości i zachowań.

2. Typy autorytetów
W literaturze przedmiotu występuje kilka rodzajów au-

torytetów, wśród których wskazać można na:
 autorytet przewodnika nauczyciela – charakteryzuje

się cechami przypisywanymi trenerowi, nauczycielowi, wy-
kładowcy, czyli osobom które nauczają innych;

 autorytet znawcy dobrych rozwiązań problemów
praktycznych – w dawnych czasach taki typ był przypisywany
dla magów lub szamanów, obecnie jednak należą do niego
inżynierowie, konstruktorzy lub technologowie;

 autorytet znawcy prawdy – rodzaj ten związany jest z
etyką, moralnością oraz prawem, posiadają go filozofowie,
teolodzy, sędziowie lub reporterzy;

 autorytet twórcy będącego klasykiem bądź awangar-
dzistą – stanowi autorytet jednostki która wskazuje kierunki
rozwoju oraz drogę postępowania, jest powiązany z tradycją

6 A. M. de Tchorzewski, Autorytet i jego .., op., cit, s. 191.
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lub z historią. Może tyczyć się osób zajmujących się kreowa-
niem mody bądź klasyków w danej dziedzinie nauki;

 autorytet zwierzchnika – wiąże się on często z posia-
daniem przez jednostkę dużej charyzmy, przez co jest taka
osoba uważana za zwierzchnika lub lidera;

 autorytet mędrca – wiąże się z doświadczeniem ży-
ciowym, może być przypisywany osobom starszym, które są
uznawane ze mądrzejsze7.

Ponadto Józef M. Bocheński wskazuje na takie typy au-
torytetów jak:

 autorytet epistemiczny –posiadają go osoby, które
mają dużą wiedzę w danej dziedzinie nauki, a także z zakresu
kultury, sztuki, religii czy filozofii;

 autorytet deontyczny –posiadają go osoby, które peł-
nią konkretne funkcje i wykonują dane zadania na stanowi-
skach kierowniczych. Takim osobom są podporządkowani
podwładni8.

Zatem można zauważyć iż powyższym autorytetom
przypisane są charakterystyczne stosunki interpersonalne, z
wyraźną przewagą osoby będącą uznawaną jako autorytet
przez inne jednostki.

Znaczeniem autorytetu od dawna interesowali się różni
filozofowie, psycholodzy, pedagodzy i osoby reprezentujący
inne dziedziny nauki. Zauważyli oni, iż zawsze autorytet
przypisuje się człowiekowi bądź instytucji uwzględniając
funkcje i zadania jakie wykonują dla reszty społeczeństwa.
Wskazać tutaj należy, w przypadku osób, na posiadaną przez
nich wiedzę, charakter, uznawany światopogląd oraz inteli-
gencję, motywacje a nawet na ich temperament9.

Autorytet cechuje się także prawością którą można
uznać za pewną zasadę życia społecznego, ponieważ ukazuje

7 P. Piórkowski, Autorytety, wyd. Witanet, 2016, s.11-12.
8 A. M. de Tchorzewski, Autorytet i jego .., op., cit, s. 195-196.
9 Ibidem.
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na jakość relacji interpersonalnych, jakie występują pomiędzy
danymi osobami, jak i w stosunkach międzygrupowych. Po-
nadto jest to postawa etyczną, która jest budowane dzięki na-
czelnym wartościom moralnym, będącymi elementami etyki, a
także jest to pewna powinność moralna czyli wola działania
na rzecz większego dobra10.

3. Znaczenie autorytetu w wychowaniu
Każdy autorytet dotyczy relacji międzyosobowej, w któ-

rym jednostka uznaje wyższość drugiej osoby. Jednakże mię-
dzy relacją wyższości i niższości występują istotnie różniące
się struktury. Różnorodność ta powstaje między innymi po-
przez różne style wychowania, a także osobowość osoby bę-
dącej wychowawcą. Zatem obszar swobody oraz przymusu w
stosunkach pomiędzy osobą wychowawcy a osobą będącą
wychowankiem jest zasadniczym kryterium należącym do
trzech najważniejszych rodzajów autorytetu. Nalezą do nich:
autorytet demokratyczny; autorytet nakazujący i autorytet
liberalny. Ponadto ważne w relacjach osobowych pomiędzy
wychowawcom a wychowankiem jest także stopień osobowe-
go działania obu podmiotów w interakcji, a w szczególności
wychowawcy, ponieważ to on podejmuje decyzje o procesie
wychowania i o tym czy podczas tego procesu istotne będzie
posiadanie autorytetów czy też nie. Dlatego też cechy indywi-
dualne każdego wychowawcy są kluczowe i stanowią istotne
kryterium, dzięki któremu można wyróżnić dodatkowy typ
autorytetu tj. urzędowy i autorytet wzorów osobowych11.

Według E. Fromm autorytet nakazujący można przed-
stawić przy pomocy stosunku zależności pomiędzy właścicie-
lem a najemnikiem. W relacji tej występuje zarówno sprawo-
wanie władzy jak i obrona własna. Odnosząc to do wychowa-

10 Ibidem, s. 197.
11 A. Tomkiewicz, T. Zegzuła, Autorytet w procesie…op., cit., s.244.
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nia, osoba która sprawuje władze jest uznawana za wycho-
wawcę, natomiast najemca za wychowanka. Wychowawca
będący autorytetem nakazującym, w sposób celowy i świa-
domy ogranicza jakąkolwiek swobodę podczas procesu wy-
chowaniu, lecz określa reguły postępowania w postaci naka-
zów oraz zakazów a ponadto posługuje się karami poprzez
które motywuje wychowanka do ich przestrzegania. W wy-
chowaniu autorytatywnym istotna jest postać wychowawcy,
jego wiek, a co się z tym wiąże także doświadczenie życiowe
w tym przygotowanie zawodowe. Zatem wychowanie auto-
kratyczne skupia się na istocie regulaminu, który wpływa na
wychowanka w taki sposób iż zaczyna od respektować i sza-
nować prawo. Duże znaczenie ma także systematyczny
wpływ wychowawczy, poprzez który autorytet nakazujący,
podczas procesu wychowania wykreśla całkowicie sponta-
niczność jednostki oraz płynność sytuacji występujących w
środowisku12.

Z kolei autorytet liberalny, powstał w teorii wychowania
naturalistycznego. Autorytet liberalny stanowi przeciwień-
stwo autorytetu nakazującego, ponieważ wyraża on istotną
tolerancję i elastyczność w relacjach z wychowankiem. Przez
co nie występują żadne negatywne stosunki pomiędzy wy-
chowawcą a wychowankiem, a także nie stawia się dziecku
żadnych wymagań i obowiązków. Wychowanek ma możli-
wość swobodnego działania, w zgodzie z własnymi upodoba-
niami. Wychowawca stara się ograniczyć jakąkolwiek kontrolę
a także zachęty do bycia przez wychowanka posłusznym wo-
bec reguł zewnętrznych. Wobec wychowanka nie są stosowa-
ne żadne kary i w pełni akceptuje się jego zachowanie i uczu-
cia. Przez co może on zachowywać się jak tylko chce nie pono-
sząc za swoje zachowanie żadnej odpowiedzialności13.

12 Ibidem, s. 245.
13 Ibidem, s. 246.
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Natomiast w autorytecie demokratycznym wychowanie
oscyluje pomiędzy wychowaniem autorytarnym a liberalnym,
odnosząc się do reguł występujących w jednym i drugim sys-
temie. Jednakże jest to oddzielny system wychowawczy który
skupia się w głównej mierze na tym że jest tworzony przez
każdą jednostkę. W wychowaniu demokratycznym ważna jest
różnica doświadczeń i wiedzy między wychowawcą a wy-
chowankiem. Autorytet uznawany jest jako fundament od-
działywania w procesie wychowania. Głównym celem wy-
chowania demokratycznego jest wskazanie wychowankowi
drogi do bycia samodzielnym14.

Wyróżnia się także autorytet urzędowy, który powstał w
kontekście reprezentantów władz instytucjonalnych, którzy po-
siadają prawo władzy poprzez pełnione przez siebie funkcje
urzędowe. Już w starożytnym Rzymie funkcjonowała postać
autorytetu nazywana potestas, w celu wskazania na posiadanie
statusu dającego im prawo wymagania czegoś od innych, a nie-
kiedy nawet wymuszania od środowiska szacunku wobec sa-
mych siebie. W procesie wychowania również występują autory-
tety instytucjonalne, posiadające swój fundament w sprawowa-
nych przez siebie funkcjach. Występują one w otoczeniu wy-
chowawczym, w których występuje zasada, iż wypełnianie roli
rodzica, nauczyciela, czy też wychowawcy, z góry zakłada
przewagę jednostek sprawujących władzę nad procesem wy-
chowania. Takie autorytety wychowawcze są zdania iż nieza-
wodny urząd jest odpowiednim motywem dla wychowanków,
aby obchodzili się z należytym szacunkiem i zaufaniem do osób
którego reprezentują i aby słuchali i respektowali jego polecenia,
a tym samym aby nie podejmowali żadnych działań mających na
celu ich własny indywidualny rozwój15.

14 Ibidem, s.248.
15 Ibidem, s.250.
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W piśmiennictwie wyróżnia się także autorytet wzorów
osobowych który jest uznawany na zasadzie nieprzymuszo-
nego wyboru i jest respektowany na podstawie posiadanego
szacunku. Odczuwane emocje i uczucia są wynikiem we-
wnętrznych przekonań wychowanków, że jednostka, która
jest przez nich uznawana za autorytet jest darzona wysokim
uznaniem i dysponuje cenionymi wartościami. Jeżeli nie wy-
stępuje szacunek i uznanie wówczas nie ma również autoryte-
tu wzoru osobowego, ponieważ jednostka która nie z racji
wykonywanej pracy lecz poprzez korzystanie w pełni z prawa
do samorozwoju i samodoskonalenia własnej osobowości jest
uznawany i ceniony w społeczeństwie. Szukanie wzorów oso-
bowych dotyczy w głównej mierze potrzeb wewnętrznych
wychowanków. Wskazać należy tutaj na potrzeby uznania,
zamiłowanie do odkrywania świata oraz samego siebie i sensu
życia. Od zawsze bardzo dużą wartość wychowawczą przypi-
sywało się właśnie wzorom osobowym. Były uznawane za
najistotniejsze ogniwa podczas procesu wychowania i to od
nich zależał cały proces wychowawczy. Dzięki możliwością
autorytetu wzorów osobowych jest on uważany za najlepszą
metodę odpowiedniego wychowania16.

Autorytet w procesie wychowania pełni wiele pozytyw-
nych funkcji dla młodego człowieka. Jest on dla niego wzorem
do naśladowania, poprzez swoje zachowanie i wyznawane
wartości wszczepia się w młodym człowieku pozytywne ce-
chy i uczy jak być dobrym człowiekiem. Jednakże uznawanie
za autorytet osoby, które wyróżniają się cechami niekoniecz-
nie pozytywnymi, może mieć negatywny wpływ, przez co
ważne jest aby rodzice lub opiekunowie mieli wpływ na to
kogo dziecko uważa za swój autorytet i kogo naśladuje.

16 Ibidem, s. 251.
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4. Rola autorytetu we współczesnym świecie
W dawnych czasach do autorytetów wiedzy zaliczani

byli: mędrcy (chodzące encyklopedie), pedagodzy oraz wy-
chowawcy, mistrzowie rzemieślniczy, specjaliści odnośnie
kanonów wiary (badacze świętych ksiąg różnych wierzeń),
magowie, przewodnicy duchowi, a przede wszystkim przed-
stawiciele rodów (rodzice oraz seniorzy rodzin). Autorytetów
było stosunkowo niewiele, znani byli niewielu ludziom, żyli w
stosunkowo nielicznych grupach społecznych oraz przeważ-
nie na małych obszarach. Odmienna też droga była do tego,
jak zostać takim autorytetem, konieczne było to by reprezen-
tować sobą coś w stopniu znakomitym, posiadać wiedzę,
umiejętności lub autorytet w grupie. Takie cechy pozwalały
uzyskać szacunek oraz zaufanie konieczne by zostać autoryte-
tem. Konieczne do tego było wykorzystanie wysiłku intelek-
tualnego czy też fizycznego, nierzadko długiej oraz wyczerpu-
jącej pracy nad poszerzaniem własnej wiedzy i rozwijania
umiejętności, udoskonalania charakteru, rozwijania osobowo-
ści oraz pracy nad cnotami etycznymi. Jeżeli człowiek podążał
taką drogą często stawał się właśnie autorytetem.

Aktualnie czasu i autorytety się zmieniły. Dużo prościej
jest stać się autorytetem, a co za tym idzie jest ich coraz więcej,
jednakże taki autorytet często jest utworzony sztucznie. Roz-
wój kulturowo-obyczajowy potęguje wzrost autorytetów two-
rzonych głównie na potrzeby marketingu (szczególnie rekla-
my) oraz manipulacji. Liczebność autorytetów wzrasta rów-
nież wraz ze wzrostem liczby ludzkości a także dużo prostszą
metodą komunikacji dzięki czemu autorytety mogą być eks-
ponowane na cały świat, a nie pozostawać tylko w wąskiej
grupie ludności. Zwiększanie się liczby autorytetów wiąże się
również z tym, iż ludzkość coraz bardziej specjalizuje się w
konkretnych dziedzinach, szczególnie dotyczy to autorytetów
jednowymiarowych.
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Wystarczy jednostce założyć właściwą maskę – „image"
oraz bez przerwy pokazywać ją w prasie, szczególnie bruko-
wej, w telewizyjnych programach a także reklamach, prowa-
dzić z nimi wywiady, zachwycać się wszystkimi jego wypo-
wiedziami oraz nieustannie je cytować. Takie postępowanie
kreuje autorytet, a osoby za to odpowiedzialne czerpią z tego
korzyści. Stąd też jest dużo mniej autorytetów naturalnych a
rośnie liczba sztucznych – artefaktów i zamienników praw-
dziwego autorytetu, dlatego też prawdziwe autorytety „znika-
ją” w nadmiarze autorytetów sztucznie wykreowanych. Moż-
na to zaliczyć do przejawów, kolejnego z wielu, przewagi
sztuczności ponad naturalnością17.

Dojrzewanie to bardzo ważny oraz trudny etap życia
każdej jednostki. Ważne jest to, aby adolescent mógł zaufać
konkretnym niezmiennym wyznacznikom, mogąc się na nich
wzorować, odszukując swojego miejsca na świecie. Literatura
przedmiotu ukazuje się nawet potrzebę autorytetu. Związane
to jest z wyznaczeniem najmłodszym określonych granic tak,
aby wiedziały które zachowania mogą być zaakceptowane
oraz pożądane przez społeczeństwo a które przeciwnie18.
Ograniczenia takie, aby prawidłowo mogły spełniać swoją
rolę, powinny być przekazywane w rozmowach a nie narzu-
cane siłą oraz dominacją. Literatura podkreśla również to, iż
autorytet związany jest bezpośrednio z zapewnieniem speł-
nienia potrzeby uzyskania uznania, szacunku oraz zapewnie-
nia osobistej wartości, dominacji czy też podporządkowania
się. Zapewniając człowiekowi źródło określonych wzorców,
wartości, wiadomości o fundamentalnych zachowaniach czy
też postępowaniach akceptowalnych przez społeczeństwo,

17 W. Sztumski, Frymarczenie autorytetami, [w:]
http://www.sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-
elektron/288-filozofia-el/1465-1322[dostęp z dnia 05.03.2020]

18 A. Sawulska, Wychowanie – teorie i obserwacje, „Wychowawca”
2008, nr 7, s. 9.

http://www.sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-
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umożliwia także odnalezienie się w plątaninie często sprzecz-
nych sygnałów dochodzących z otoczenia. Człowiek dostaje
pewnego rodzaju drogowskaz, umożliwiający kierowanie się
w życiu określonym celem, dokonując przy tym błahych oraz
istotnych życiowych postanowień. Bardzo ważne jest dla naj-
młodszych jest to, że umożliwia wypracowanie swojego świa-
topoglądu popartego konkretnymi wzorcami, co pomaga po-
konać kryzys tożsamości19.

Podstawową grupą społeczną uwidaczniającą wpływ
autorytetu na osobowość młodego człowieka jest rodzina. Dla-
tego też rodzice stają się początkowymi wzorcami dziecka.
Wpływ ich zachowań na osobowość wychowanka staje się
nieoceniony, szczególnie podczas wcześniejszych etapów
rozwoju, wówczas dziecko jest prawie bezkrytyczne i przyj-
muje zachowania rodziców jako całkowicie słuszne. Dodat-
kowo dziecko darzący szacunkiem rodziców dzięki potwier-
dzonej kompetencji w konkretnej dziedzinie, kiedy również
wykazują tendencję do poszerzania obszaru wiedzy także na
pozostałe dziedziny życia, nazywane jest to zjawiskiem irra-
diacji autorytetu. Dopiero podczas okresu dojrzewania dziec-
ko coraz bardziej krytycznie odnosi się do wiadomości jakie
otrzymuje od opiekunów, zaczynając kwestionować ich wie-
dzę i umiejętności20.

W roku 2009 zostały przeprowadzone przez CBOS ba-
dania pt. „Wzory i autorytety Polaków”. Wówczas 74 % ankie-
towanych uważało, iż istotne jest posiadanie w swoim życiu
autorytetu. Około 50% badanych z kolei przyznało że w prze-
szłości posiadały autorytet, który miał wpływ na ich życie i
podejmowane decyzje. Respondenci wskazywali najczęściej iż
ich autorytetem byli rodzice 52%, następnie wskazywano w
17% na Jana Pawła II. Ponadto badani wskazywali na dziad-

19 T. Gordon, Wychowanie bez porażek, Warszawa 2000, s. 180–181.
20 M. Rewera, Autorytety w świadomości młodzieży licealnej, Stalowa

Wola 2008, s. 135
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ków (6%), współmałżonków (6%), nauczycieli oraz wycho-
wawców (5%). Jednakże aż 57% ankietowanych nie potrafiło
powiedzieć kto mogłaby być dla nich autorytetem. W 2015
roku zostały zrealizowane inne badania, w których pytano
osoby o to czy były papież Jan Paweł II był dla nich autoryte-
tem moralnym. Odpowiedź twierdzącą udzieliło 95% bada-
nych. Zadano także podobne pytanie, jednak odnoszące się do
Papieża Franciszka. Pozytywną odpowiedz w tym przypadku
wskazało 84% badanych21.

Posiadanie autorytetu w czasach obecnych jest bardzo
ważne, zwłaszcza dla małych dzieci, które potrzebują dobrych
wzorców do naśladowania. Dotychczas dla dzieci, które jeszcze
nie uczęszczały do szkoły najczęściej takim autorytetem byli ro-
dzice, jednak w obecnych czasach już od najmłodszych lat mają
dzieci kontakt z mediami z których to czerpią wiedze o otaczają-
cym ich świecie oraz o wzorach zachowań. Dawniej to rodzice
byli dla dzieci skarbnicą wiedzy i stanowili dla nich wzór do
naśladowania, obecnie jednak dzieci czerpią wiedze z telewizji i
Internetu co powoduje spadek autorytetu rodziców22.

Zakończenie
Szybkie zmiany społeczne jakie można zaobserwować w

ostatnim czasie mają swoje odzwierciedlenie również w po-
strzeganiu i posiadaniu autorytetów. Nieograniczony dostęp
do mass mediów i coraz większa liczba pseudoautorytetów
powoduje, iż wiele młodych osób za autorytet uznaje osoby,
które nie reprezentują swoim sposobem bycia i zachowaniem
wartości które można uznać za godne naśladowania. Dawniej
aby być uznawanym za autorytet należało wyróżniać się dużą
wiedzą, doświadczeniem życiowym i zachowaniem godnym

21 W poszukiwaniu autorytetu [w:]
http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/w-poszukiwaniu-

autorytetu [dostęp z dnia 02.03.2020]
22 Ibidem.

http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/w-poszukiwaniu-
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naśladowania, obecnie jednak wartości te schodzą na dalszy
plan a autorytetem może zostać każdy, kto często pojawia się
w mediach i potrafi zwracać na siebie uwagę poprzez nieko-
niecznie wartościowe i etyczne zachowanie. Znaczenie autory-
tetu w XXI wieku znacznie zmalało i coraz mniej osób go po-
siada, zwłaszcza wśród osób młodych. Jednak w dalszym cią-
gu można spotkać w społeczeństwie osoby, które swoim za-
chowaniem i wyznawanymi wartościami są godnym wzorem
do naśladowania dla nowych pokoleń.

Streszczenie:
Dawniej za autorytet uznawano mędrców, nauczycieli a

także rodziców i dziadków, zatem osoby które posiadały dużą
wiedzę i doświadczenie życiowe. Ponadto aby zostać autory-
tetem osoba taka musiała cieszyć się szacunkiem i być godną
zaufania. Sposób jej zachowania był wzorem do naśladowania
i celem do którego dążyło wiele osób. W XXI wieku znaczenie
autorytetu znacznie zmniejszyło się. Coraz mniej osób posiada
autorytet który chce naśladować, ponadto samo znaczenie
bycia autorytetem zmieniło swoje znaczenie. Aktualnie za
autorytet uznaje się osoby ze świata mediów, które nie repre-
zentują swoim zachowaniem wartości które można byłoby
uznać za godne naśladowania.

Słowa kluczowe: autorytet, wartości, wychowanie,
normy społeczne

Summary:
Meaning of authority in the XXI century
In the past, wise men, teachers as well as parents and

grandparents were considered the authority, so people who
had extensive knowledge and life experience. In addition, to
become an authority, such a person had to be respectful and
trustworthy. The way she behaved was a role model and a
goal that many people aspired to. In the 21st century, the im-
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portance of authority decreased significantly. Fewer and fewer
people have the authority who wants to follow, moreover, the
importance of being the same authority changed its meaning.
Currently, the authority is recognized by people from the
world of media who do not represent with their behavior val-
ues that could be considered imitative.

Keywords: authority, values, education, social norms
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Joanna Markut

Autorytet i działalność Helen Parkhurst

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego
możliwościami, to może ono zrobić więcej,

niż od niego oczekujemy, a wszystko, co dziecko potrafi
- nauczycielowi zrobić nie wolno”

Helen Parkhurst, motto edukacji daltońskiej.

Wstęp
Helen Parkhurst to amerykańska nauczycielka, która

stworzyła oryginalny system pedagogiczny, polegający na
indywidualnej pracy uczniów, nazwany planem daltońskim
(Dalton Plan). System ten zdobył dużą popularność na świe-
cie, a książka Wykształcenie według planu daltońskiego (1922)
została przetłumaczona na kilkanaście języków.

Helen Parkhurst cieszy się dużym uznaniem środowisk
nauczycielskich, wpływ jej osobyi koncepcji na współczesną
edukację przybiera na sile. Pedagogika Planu Daltońskiego
przeżywa obecnie swój renesans a myśl Helen: Jeśli szanujemy
dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić wię-
cej, niż od niego oczekujemy, a wszystko, co dziecko potrafi - nauczy-
cielowi zrobić nie wolno” przyświeca wielu współczesnym pla-
cówkom edukacyjnym. Wyrazem rozkwitu koncepcji planu
daltońskiego jest m. in. coraz większa liczba organizowanych
konferencji i publikacji. Każdego roku kilkanaście przedszkoli
i szkół w Polsce wieńczy swój wysiłek dydaktyczno-
wychowawczy otrzymując Certyfikat Szkoły Daltońskiej
nadawany przez Polskie Stowarzyszenie Dalton. Szkoły reali-
zujące założenia edukacyjne H. Parkhurst pierwotnie działały
tylko w USA, Anglii i Holandii. Współcześnie koncepcja planu
daltońskiego jest szeroko rozpowszechniona w nauczaniu
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dzieci od 3. do 12. roku życia w wielu krajach: Chinach, Turcji,
Austrii, Holandii, Republice Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Niem-
czech, Węgrzech oraz Australii, Korei, Tajwanie, Chile, Japo-
nii. Obecnie w Polsce jest około 100 certyfikowanych placówek
realizujących założenia edukacji daltońskiej.

Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca i reflek-
sja to cztery filary pedagogiki planu daltońskiego, która jest
praktycznym narzędziem w rękach nauczyciela pozwalając
mu odejść od tradycyjnego podającego systemu prowadzenia
lekcji na rzecz aktywnego działania wychowanków. Helen
Parkhurst stworzyła koncepcję, dzięki której nauczyciel w taki
sposób kształtuje wzajemne stosunki z wychowankami, aby
cechowało je pełne zrozumienie zadań obu stron, połączone z
obustronnym szacunkiem i zaufaniem. Chciała, aby nauczanie
masowe w klasie zastąpić samodzielnym uczeniem się dzieci.
Akcentowała, aby pozwolić dzieciom uczyć się we własnym
tempie, stwarzać sytuacje edukacyjne mobilizujące do pracy w
zespołach i współpracy, stosować indywidualne sprawdzanie,
samokontrolę wyników pracy u każdego dziecka. Poprosiła
starsze dzieci, aby pomagały młodszym. W ten sposób zrodzi-
ło się nowatorskie spojrzenie na dziecko, jego potrzeby eduka-
cyjne i potrzeba stworzenia sytuacji edukacyjnych umożliwia-
jących rozwój dziecka biorąc pod uwagę jego indywidualny
potencjał.Tak powstał Plan daltoński, który w praktyce peda-
gogicznej stosuje z dużym powodzeniem autorka referatu.

Zachęcam czytelnika do poznania sylwetki i koncepcji pe-
dagogicznej Helen Parkhurst, ponieważkoncepcja ta, jest narzę-
dziem, które służy budowaniu autorytetu współczesnego na-
uczyciela, co jak wiemy jest niezwykle trudnym zadaniem.
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1. Pionierka planu daltońskiego- Helen Parkhurst
Helen Parkhurst urodziła się 8 marca 1886 roku w Du-

rand w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych1. W 1905
roku ukończyła studia w zakresie elementarnego nauczania.
Później studiowała w Wisconsin State Teachers College w
Rzymie razem z Marią Montessori. W 1943 roku otrzymała
tytuł magistra sztuki na Uniwersytecie w Yale. W latach 1910-
1911 Helen P. była związana ze szkołą w Tacoma w stanie
Waszyngton. Prawdopodobnie w tym czasie zaczęła opraco-
wywać swoje pomysły zmian w edukacji, które określiła mia-
nem „planu laboratoryjnego”. Była zdania, że klasa ma być
laboratorium społecznym, w którym starsi uczniowie będą
pomagać młodszym (będą eksperymentować i współpraco-
wać). W 1912 roku Helen wróciła do Wisconsin, aby uczyć w
Wisconsin Central State Teachers College2.

Latem 1904 roku Helen Parkhurst otrzymała certyfikat
nauczyciela szkoły podstawowej (miała wówczas 18 lat). Na-
stępnie rozpoczęła swoją karierę nauczycielską podejmując
pierwszą pracę w Elementarnej Szkole Publicznej nr 5 w Wa-
terville w stanie Wisconsin. Klasę, którą otrzymała Helen P.
tworzyło 45 uczniów zróżnicowanych wiekowo (w wieku od 6
do 16 lat). Sześciu chłopców było jedynie dwa lata młodszych
od swojej nauczycielki3. Tak zróżnicowana wiekowo grupa
uczniów stanowiła duże wyzwanie dla młodej nauczycielki.

1 Oryginalne świadectwo urodzenia Helen Parkurst zostało utra-
cone. W zbiorach miasta Durand znajduje się „nieocenzurowana”
kopia, na której podana jest data 8 marca 1886 roku. Niektóre pozy-
cje podają rok urodzenia 1887 np. A. R. Sowińscy, Od nauczania do
uczenia się….dz. cyt. s. 25.

2 R. Rohner., Kilka refleksji na temat Twórczyni Planu Daltońskiego - He-
len Parkhurst, w: Inspiracje daltońskie. Teoria i praktyka. Zeszyty na-
ukowo-metodyczne Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Nr 1/2018, s. 4.

3 Tamże, s. 4.
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Już na początku swojej kariery zawodowej Helen Par-
khurst odkryła, że uczniowie nie są zainteresowani edukacją i to
skłoniło ją do eksperymentowania i poszukiwania nowych roz-
wiązań. Pracowała bez harmonogramu, z góry wytyczonego
planu. Każdego ucznia stymulowała poprzez indywidualne za-
dania miesięczne. W sali szkolnej urządziła pięć „przedmioto-
wych kącików”, co znacząco zmieniło obowiązujący wówczas
wystrój. W tak zaaranżowanej przestrzeni edukacyjnej uczniowie
mieli warunki do indywidualnej pracy: samodzielnego plano-
wania i wykonywania zadań oraz konsultowania ich ze starszy-
mi kolegami pełniącymi funkcję „asystentów nauczyciela”4. He-
len Parkhurst opisała swoje pierwsze doświadczenia w autorskiej
broszurce w sposób następujący:Nigdy nie było czasu w historii,
kiedy organizacje, które stworzyliśmy w ramach życia, zostały zakwe-
stionowane, tak jak są dzisiaj. Edukacja, podobnie jak przemysł i stosun-
ki międzynarodowe, budzi w tym samym duchu niepokój. W szkołach
słyszymy brzęk starych, zużytych maszyn, nieadekwatnych do tego, by
służyć temu celowi. W przemyśle pracownik grozi, uderza i odmawia
pracy. W szkole uczeń wykręca się, buntuje i nie chce się uczyć. Dziś,
więc my, nauczyciele, jesteśmy powołani do budowy nowych maszyn
dla nowego świata”5.

Pomimo upływu ponad stu lat od momentu wypowie-
dzenia tych słów przez Helen Parkhurst, ich aktualność nie
przedawniła się. Współcześni uczniowie również się buntują,

4 H. Parkhurst, Crondlegster van het Daltononderwijs, by Rene Be-
rends, 2011, Saxion Uniwersity Press, za: Rohner R., Kilka refleksji na
temat Twórczyni Planu Daltońskiego - Helen Parkhurst, w: Inspiracje
daltońskie. Teoria i praktyka. Zeszyty naukowo-metodyczne Polskiego
Stowarzyszenia Dalton, Nr 1/2018, s. 4

5 H. Parkhurst H., An Explanation of The Dalton Laboratory Plan,
England, Dalton Association, London 1926, za: Rohner R., Kilka re-
fleksji na temat Twórczyni Planu Daltońskiego - Helen Parkhurst, w: In-
spiracje daltońskie. Teoria i praktyka. Zeszyty naukowo-metodyczne
Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Nr 1/2018, s. 4-5.
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uciekają od nauki i szkoły, nie chcą się uczyć, szkoła przestaje
byćdla nich atrakcyjna a tradycyjny model edukacji wraz z
podającą formą lekcji, gdzie nauczyciel jest osobą „przekazu-
jącą wiedzę” a zadaniem ucznia jest „siedzieć cicho i słuchać”
nie odpowiada nawet najmłodszym dzieciom w przedszko-
lach. Dziecko chce być twórcze, chce działać, tworzyć, pytać,
poszukiwać, eksperymentować, śmiać się, chce być aktywne i
chce współdziałać z rówieśnikami. Współczesna szkoła musi
zmienić stosowane metody i formy pracy. To szkoła ma się
dostosować do potrzeb współczesnego ucznia anie uczeń ma
się przystosować do szkoły opartej na niewspółczesnych me-
todach i wiedzy6.

Helen Parkhurst opisała swoje pomysły, jako „plan labo-
ratoryjny”. Słowo „laboratorium” było wówczas w powszech-
nym użyciu. Już w 1896 r. John Dewey założył swoją Szkołę
Laboratoryjną w Chicago. A sama Helen uważała, że „ekspe-
ryment jest najlepszym i rzeczywiście jedynym prawdziwym
nauczycielem”7. W 1914 roku Helen P. wyjechała do Rzymu,
aby odbyć trzymiesięczne szkolenie w Instytucie Marii Mon-
tessori. W 1915 roku metoda M. Montessori była zaprezento-
wana na światowej wystawie w San Francisco, gdzie Helen
była asystentem Marii Montessori. Do roku 1918 Helen Par-

6 W czasie pracy autorki ze studentami wielokrotnie osoby pracu-
jące na stanowisku nauczyciela w przedszkolach, szkołach podsta-
wowych i średnich zgłaszają, że „współczesna szkoła jest nie ade-
kwatna dla współczesnych dzieci”, „brakuje im nowych narzędzi i
metod, sposobów jak zainteresować uczniów i skłonić ich do nauki”.
Odpowiedzią na te postulaty współczesnych nauczycieli zdaje się
być pedagogika planu daltońskiego, który nie jest sztywną metodą,
regułą czy sposobem postępowania, ale koncepcją, którą można
ubogacać i dostosować do współczesnych warunków edukacyjnych.

7 R. Rohner., Kilka refleksji na temat Twórczyni Planu Daltońskiego - He-
len Parkhurst, [w:] Inspiracje daltońskie. Teoria i praktyka. Zeszyty na-
ukowo-metodyczne Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Nr 1/2018, s. 5.
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khurst była głównym przedstawicielem M. Montessori w USA
(zarządzała „Szkołą Trenerów dla Nauczycieli Montessori”).
Po czterech latach obie się rozłączyły, aby każda mogła rozwi-
jać swoją koncepcję edukacji8.

Helen Parkhurst wcielała w praktykę edukacyjną swoje
idee pracując w szkole dla chłopców „upośledzonych” fizycz-
nie9, w Berkshire Cripple School w stanie Massachusetts.
Główna fundatorka i członek zarządu tej szkoły, Pani W. Mur-
ray Crane, była bardzo entuzjastycznie nastawiona do inno-
wacyjnych rozwiązań edukacyjnych Helen Parkhurst. Poprosi-
ła ją, aby swoje pomysły wprowadziła do liceum dla dziew-
cząt i chłopców w mieście Dalton w stanie Massachusetts, co
uczyniła w lutym 1920 roku. Pomysł i eksperymenty prowa-
dzone w tej szkole były podstawą do tworzenia Daltońskiego
Planu Laboratoryjnego. Dzięki wsparciu finansowemu rodzi-
ny Crane, Helen P., rozpoczęła pracę w utworzonej w 1920
roku szkole „The Children’s University School” w Nowym
Jorku, która później otrzymała nazwę „The Dalton School”10.
Warto zauważyć, iż Helen Parkhurst w przeciwieństwie do
Marii Montessori nie sygnowała swych idei edukacyjnych
swoim nazwiskiem. Od nazwy miejscowości, w której mieściła
się rezydencja rodziny Crane powstała nazwa szkoły11 funk-
cjonującej według „planu laboratoryjnego” oraz powszechnie
używane nazwy: „plan daltoński”, „edukacja daltońska”, „pe-
dagogika planu daltońskiego” (Dalton Plan).

W pedagogicznym ujęciu autorytet wspiera się na ży-
ciowym doświadczeniu, na posiadanej wiedzy i wykształceniu

8 R. Rohner., Kilka refleksji na temat Twórczyni Planu Daltońskiego -
Helen Parkhurst…dz. cyt., s. 5.

9 We współczesnej literaturze naukowej słowo „upośledzenie”ze
względu na swój pejoratywny wydźwięk nie jest używane, zastą-
piono je słowem „niepełnosprawność”.

10 Rohner., jw.
11 Tamże.
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a także na mądrościach i różnych zdolnościach12.Helen P. była
nauczycielką kreatywną, posiadała umiejętności organizacyjne
i niekwestionowane powołanie do zawodu nauczyciela13. Na-
suwa się pytanie czy nauczyciel pozbawiony tych cech i kom-
petencji byłby w stanie wprowadzić eksperymenty i innowacje
oraz stworzyć koncepcję, która przetrwa wiele lat? Bez wąt-
pienia nie byłoby to możliwe, gdyby nie kwalifikacje i wysokie
kompetencje Helen P. jako nauczyciela. Czy w takim razie
Helen Parkhurst spełnia wymagania stawiane autorytetom?
Odpowiedź autor pozostawia każdemu z czytelników. Anali-
zując literaturę przedmiotu autor dostrzega istotny brak litera-
tury dotyczącej dzieciństwa i życia rodzinnego Helen Par-
khurst biorąc pod uwagę coraz liczniejsze publikacjedotyczące
planu daltońskiegoi jego praktycznych implikacji.

2. Podstawowe założenia i cele planu daltońskiego
Świadoma działalność dydaktyczno-wychowawcza na-

uczyciela musi opierać się na gruntownej wiedzy teoretycznej,
dlatego pierwszym krokiem w kierunku urzeczywistniania
Daltona w przestrzeni edukacyjnej jest poznanie jego podstaw
teoretycznych, czyli sięgnięcie do źródła koncepcji.

Helen Parkhurst przedstawiła swoje założenia eduka-
cyjne w książce pt. Wykształcenie według planu daltońskiego”
wydanej w 1922 roku. W Polsce tłumaczenie ukazało się w
roku 1928 we Lwowie przez Książnicę-Atlas. Myśl zorgani-
zowania indywidualnej pracy uczniów pojawiła się u Helen P.
około 1905 roku, gdy zmuszona była pracować ze zróżnico-

12 Por. B. Kuźniarowska, Rola i autorytet osób duchownych w społe-
czeństwie, [w:] J. Zimny, Autorytet-misterium-tajemnica, Akademia
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Ka-
towice 2019, s. 100.

13 E. Konieczko, W drodze do edukacji daltońskiej,
https://www.plandaltonski.pl/publikacje/115-w-drodze-do-
edukacji-daltoskiej (dostęp: 19.02.2020).

www.plandaltonski.pl/publikacje/115-w-drodze-do-
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waną wiekowo klasą. Indywidualna praca uczniów stała się
podstawą planu daltońskiego. Dążyła do tego, aby masowe
nauczanie uczniów zastąpić samodzielnym uczeniem się dzie-
ci w szkole; pozwolić im uczyć się we własnym tempie; pobu-
dzić je do współpracy; zastosować indywidualne sprawdzanie
przez nauczyciela wyników pracy u każdego ucznia14. Helen
P. dowodziła, że uczniowie uczą się w różnym tempie, co w
tradycyjnej szkole nie jest uwzględniane, a także nie ma na to
czasu. Sytuacja taka prowadzi to tego, że nie można w dosta-
teczny sposób zindywidualizować ich pracy w szkole. Prekur-
sorka planu daltońskiego była przekonana, że sytuację tą nale-
ży zmienić a służyć temu miał plan, którego naczelną zasadą
był respektowanie prawa każdego ucznia do (…) pracowania
bez przerwy nad przedmiotem, w którym się pogrąży, do pracowania
z zainteresowaniem”15. Człowiek posiada motywację we-
wnętrzną, „coś”, co pochłania nas bez reszty, co sprawia, że
skupiamy się na danym zadaniu…ową ciekawość i fascynację
miała na myśli Helen Parkhurst. Wówczas nie należy przery-
wać pracy uczniowi np. zaplanowaną przerwą – należy po-
zwolić mu pracować i doprowadzić do końca zadanie.

Już prawie sto lat temu pisała o tym w swojej książce: Wy-
kształcenie według Planu Daltońskiego, Helen Parkhurst: „Dziecko
musi być tak wyposażone, aby mogło rozwiązywać zagadnienia
dziecięcego wieku, nim stanie oko w oko z problemami wieku
młodzieńczego i dojrzałego. Czynić tak będzie mogło, jeśli sys-
tem kształcenia będzie tak obmyślony, aby dawać dziecku wol-
ność i poczucie odpowiedzialności, pozwalające mu mierzyć się
z tymi zagadnieniami o swoich własnych siłach, bez niczyjej po-

14 B. Moraczewska., Plan daltoński, jako narzędzie dla współczesnej
edukacji, Konieczność czy ekstrawagancja? [w:] Studia Gdańskie. Wizje i
rzeczywistość, t. X, s. 352.

15 H. Parkhurst, Wykształcenie według planu daltońskiego, Wyd.
Książnica – Atlas, Lwów 1928, s.17, za: E. Konieczko, W drodze do
edukacji daltońskiej…dz. cyt. s. 352.
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mocy. Tym właśnie jest doświadczenie. Bez niego żaden rozwój
charakteru nie jest możliwy do osiągnięcia, a bez charakteru
żadne problemy nie mogą być rozwiązane zadowalająco w żad-
nej porze życia”16. Samodzielność, odpowiedzialność, współpra-
ca i refleksja to filary planu daltońskiego, na których oparta jest
edukacja daltońska na świecie.

Zadanie powierzane uczniom to środek dydaktyczny,
który w najlepszy sposób stymuluje zasadę samodzielności.
Samodzielności trzeba się nauczyć17. Dzieciom należy pozwo-
lić na samodzielność, gdyż zbyt często są wyręczane. Oczeki-
wanym efektem końcowym zadania wykonywanego przez
ucznia nie jest jak najwierniejsze odtworzenie modelu zapre-
zentowanego przez nauczyciela, ale samodzielność w wyko-
naniu zadania i indywidualizm, który wyraża się poprzez
wytwory dziecka.

Przekazywanie uczniowi odpowiedzialności za proces
uczenia się oznacza powierzanie mu odpowiedzialności za
wynik tego procesu oraz za sposób, w jaki ten końcowy wynik
powstaje18. W praktyce przedszkolnej sprowadza się to do
planowania własnej pracy, decydowania przez dziecko, jakie
zadania wykona w danym tygodniu i dniu, decydowania,
kiedy wykona dane zadanie (dziś czy jutro? teraz lub później?
w poniedziałek czy piątek?) oraz do samokontroli wykona-
nych zadań (określenia czy zaplanowane zadania zostały wy-
konane) i refleksję na koniec tygodnia (każde dziecko ma moż-

16 H. Parkhurst, Wykształcenie według Planu Daltońskiego., Książni-
ca – Atlas, Lwow–Warszawa 1928. Przekład Zofii Umińskiej i H.E.
Kennedy B.A. za: K. Dryjas, Plan Daltoński w Polsce, [w:] Edukacja
według planu daltońskiego. Wiedza i praktyka, materiały pokonferencyj-
ne, Łódź 20 listopada 2015 r., s. 4. www.dalton.org.pl dostęp dnia
18.03.2020

17 R. Rohner, H. Wenke, Pedagogika planu daltońskiego, Wyd. SOR-
MAN, Łódź 2011, s. 36.

18 Tamże, s. 34.

www.dalton.org.pl
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liwość wypowiedzenia się na temat zadań z całego tygodnia,
określenia, co już umie, nad czym jeszcze musi popracować,
co sprawiło mu trudności itp.). Praktycznym narzędziem wy-
korzystywanym w pracy nauczyciela jest tablica daltońska,
zegar daltoński, sygnalizator, kolorowe dni tygodnia.

Współpracato kolejny trzeci filar planu daltońskiego.
Istnieją różne jej formy: współdziałanie i uczenie się od siebie
nawzajem. Współpraca uczniów opiera się na wzajemnym
szacunku, uczniowie w grupach pracują, jako zespół. To
nauczyciele stymulują współpracę uczniów a uczniowie
wspierają się i pomagają sobie w pracy. Zarówno nauczyciel i
uczniowie dbają o pozytywną atmosferę pracy19. W praktyce
przedszkolnej dziecko pomaga innym w grupie, potrafi
współdziałać z rówieśnikami, działa w zespole, szanuje prace
innych, potrafi pomagać, ale też przyjąć pomoc od
rówieśników. Dzieci w każdym tygodniu pracują w innych
zespołach, grupach czy też parach. Mogą dobierać się
samodzielnie według własnych preferencji np. sympatii,
losować parę lub też nauczyciel wyznacza pary do współpracy
mając na uwadze, by każde dziecko w grupie potrafiło
współpracować ze wszystkimi dziećmi.

Refleksja jest czwartym filarem planu daltońskiego
wprowadzonym w późniejszym czasie przez jej
kontynuatorów. Refleksja wyraża się w konkretnym działaniu
dziecka: dziecko zastanawia się nad swoją pracą, wyraża
własne zdanie na temat zadania, ocenia postępy swoje
postępy, ale także to, co sprawiło mu trudności.

19 A. Sowińska, R. Sowiński, Od nauczania do uczenia się. Nasz plan
daltoński, Wyd. SOR-MAN, Łódź 2017, s. 69.
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3. Plan daltoński w grupie przedszkolnej - dobre praktyki20

Elementy pedagogiki planu daltońskiego wprowadzamy
powoli- według potrzeb, umiejętności i indywidualnego
rozwoju dzieci. Bardzo często nauczyciele pytają: od czego
zacząć? Bezdyskusyjna jest konieczność poznania podstaw
teoretycznych Pedagogiki Planu Daltońskiego. Oto
wprowadzane przez autorkę działania w grupie dzieci 3 i 4
letnich, które mogą stanowić wskazówkę dla innych
nauczycieli, jak rozpocząć swą przygodę z planem
daltońskim:

• Tablica obecności - na której codziennie rano dzieci
przypinają swoją wizytówkę indywidualną z imieniem i
nazwiskiem oraz piktogramem np. „Misia” symbolu
przynależności grupowej;

• Segregatory indywidulane dla każdego dziecka-
oznaczone etykietą z imieniem lub znaczkiem, w których
dzieci przechowują swoje prace plastyczne i inne „skarby”;

• Tablica dni tygodnia- na której dzieci zaznaczają
aktualny dzień tygodnia (każdy dzień jest opisany kolorem i
nazwą: poniedziałek jest koloru czerwonego, wtorek
niebieskiego, środa pomarańczowego, czwartek zielonego,
piątek żółtego).

• Tablica czasu - Dzieci wspólnie z nauczycielem
przygotowały plan wydarzeń na cały rok szkolny zwieńczony
pożegnaniem starszaków i przerwą wakacyjną. Dzieci
samodzielnie wykonały rysunki i umieszczały je na tablicy.
Przygotowane przez dzieci piktogramy wizualizują
najważniejsze wydarzenia z roku szkolnego, takie jak np.:
szopka - symbolizująca Święta Bożego Narodzenia, flaga –
symbolizująca Święto Niepodległości 11-go Listopada, maska -
symbolizująca karnawał, serce- symbolizujące dzień babci,

20 Działania opisane na podstawie praktyki pedagogicznej wpro-
wadzania planu daltońskiego w pracy z dziećmi w wieku przed-
szkolnym przez autorkę niniejszego artykułu.
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krawat - symbolizujący dzień dziadka. Plansza została
umieszczona w miejscu łatwo dostępnym dla dzieci, aby
mogły systematycznie ją uzupełniać o kolejne piktogramy.
Tablica czasu pokazuje dzieciom upływający czas i pomaga
orientować się w czasie poprzez wizualizację wydarzeń i
uroczystości przedszkolnych.

• Kącik samodzielnej pracy - to miejsce w którym co
tydzień czeka na dzieci nowe zadanie np. praca plastyczna wg.
instrukcji. Dzięki zorganizowaniu kącika młodsze dzieci mogą
samodzielnie wykonać zadanie w wybranym przez siebie czasie.
Przykładem działania wg. instrukcji był "Kwiat na powitanie
wiosny" i choć dzieci miały na zrealizowanie tego zadania
tydzień - wszyscy wykonali go pierwszego dnia! Dzieciom
bardzo spodobała się nowa forma pracy zaproponowana przez
nauczyciela. Dyżurnym kąciku była chętna dziewczynka, która
w razie potrzeby pomagała dzieciom. Celem zajęć był rozwój
samodzielności (dziecko samodzielnie wykonuje zadanie bez
ingerencji nauczyciela) współpracy (pomaga chętne dziecko,
które dobrze wie jak wykonać zadanie) i odpowiedzialności
(dzieci same decydują, kiedy i jak wykonają zadanie).
Przykładem innego zadania, które można postawić przed 3-
latkami to np. rysowanie paluszkiem na tacy wypełnionej kaszą
manną czy przelewanie wody.

• Tablica urodzin, tablica pór roku, tablica
prezentująca prace dzieci na korytarzu, wystawa prac dzieci
przed salą - salę i korytarze powinny zdobić prace dzieci, nie
Pań nauczycielek-przecież to dzieci chodzą do przedszkola i
są twórcze, należy im tylko na to pozwolić.

• Kącik przyrody - hodowla szczypiorku - każde
dziecko własnoręcznie sadzi cebulkę, która zostaje podpisana
imieniem dziecka. Dzieci pielęgnują, codziennie podlewają a
na koniec mają możliwość degustacji szczypiorku. Maluszki
uczą się w ten sposób odpowiedzialności i współpracy.
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• Kącik przyrody - hodowla kiełek. Gotowe kiełki są
dziś ogólnie dostępne w sklepach, jednak najwięcej warto-
ściowych dla zdrowia substancji znajduje się tych świeżo wy-
hodowanych. Poświęcając zaledwie kilka minut dziennie, mo-
żemy zapewnić sobie dostęp do pełnej witamin, ekologicznej
żywności niezależnie od pory roku. Hodowlę kiełków mie-
szanych, rzodkiewki i fasoli mung w przeznaczonej do tego
kiełkownicy prowadziły dzieci 3-letnie.

4. Rozwój planu daltońskiego w Polsce
W Europie następuje w ostatnim półwieczu sukcesywny

powrót do pedagogiki Nowego Wychowania głównie, dlate-
go, że nie można już dłużej tolerować tradycyjnego modelu
szkoły, z jej hierarchiczną autorytarną władzą i dyrektywnym
sterowaniem procesem wychowania i kształcenia, na co zwra-
ca uwagę Bogusław Śliwerski.Ponowoczesny świat oraz dy-
namiczny rozwój technologii komunikacyjnych wymusza na
oświacie reformę, ale ta wciąż się broni. Współcześni nauczy-
ciele sięgają z powodzeniem do idei pedagogicznych z po-
czątku XX wieku, bo wówczas genialni twórcy humanistycz-
nej pedagogiki wyraziściej generowali idee i rozwiązania
praktyczne, które burzyły istniejące systemy dydaktyczne i
zachęcały do otwarcia się edukacji szkolnej na życie a nie tylko
na przydatność polityczną, rynkową i społeczną21. Tendencje
te dotyczą także naszego kraju. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby współcześni pedagodzy generowali idee i rozwiązania
praktyczne na miarę wyzwań współczesnego świata. Z powo-
dzeniem mogą sięgać do idei planu daltońskiego, który nie jest
ani sztywny ani dogmatyczny, nie jest metodą a sposobem na
życie otwartym na teraźniejszość.

21 B. Śliwerski, Recepcja planu daltońskiego Helen Parkhurst w Polsce,
[w:] R. Rohner, H. Wenke, Pedagogika planu daltońskiego, Wyd. SOR-
MAN, Łódź 2011, s. 7
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Pedagogika Planu Daltońskiego pojawiła się w Polsce na
nowo w 2009 roku. Wówczas miało miejsce wdrożenie kon-
cepcji do naszego systemu edukacyjnego w trzech placówkach
oświatowych: w Przedszkolu Publicznym nr 16 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, w Przedszkolu nr 31 w Warszawie i w Szkole
Podstawowej ABIS w Łodzi. w Warszawie i w Szkole Podsta-
wowej ABIS w Łodzi.Wielki entuzjazm i determinacja kadry
zaowocowały nie tylkoprzyznaniem międzynarodowych cer-
tyfikatów, ale także popularyzowaniem pedagogiki daltoń-
skiej w naszym kraju22. Obecnie pod opieką Polskiego Stowa-
rzyszenia Dalton jest około 100 placówek oświatowych w całej
Polsce, a rozwój nowych postępuje bardzo dynamicznie. Na-
uczyciele i dyrektorzy przedszkoli i szkół zaczęli dostrzegać
ogromne korzyści ze stosowania Planu Daltońskiego w prak-
tyce edukacyjnej.

Obserwując prężny rozwój planu daltońskiego w Polsce
wymienić należy dwa główne ośrodki: pierwszym z nich jest
Polskie Stowarzyszenie Dalton z siedzibą w Ostrowcu Święto-
krzyskim, którego Prezesem jest Katarzyna Dryjas. Drugim
wiodącym ośrodkiem działającym w celu popularyzacji Dal-
tona w naszym kraju jest Anna Sowińska i Robert Sowiński.

Polskie Stowarzyszenie Dalton jest jedyną instytucją w
Polsce upoważnioną przez Fundację Dalton International do:
nominowania placówek daltońskich, prowadzenia szkoleń i
certyfikowania nauczycieli daltońskich, prowadzenia szkoleń
daltońskich dla kadry zarządzającej, prowadzenia szkoleń i
certyfikowania konsultantów daltońskich, przeprowadzania
audytów i nadawania przedszkolom i szkołom certyfikatu
placówki daltońskiej. Podobnie jak w innych europejskich
krajach, Stowarzyszenia Daltońskie są jedynymi, oficjalnymi
instytucjami upoważnionymi do działań w zakresie edukacji

22 K. Dryjas, Plan Daltoński w Polsce, [w:] Edukacja według planu dal-
tońskiego. Wiedza i praktyka, materiały pokonferencyjne, Łódź 20 li-
stopada 2015 r., s. 4. www.dalton.org.pl dostęp dnia 18.03.2020.
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daltońskiej23. – czytamy na stronie stowarzyszenia. Stowarzy-
szenie wydaje od 2018 roku kwartalnik „Inspiracje Daltońskie.
Teoria i praktyka. Zeszyty naukowo-metodyczne”, który dla
wielu nauczycieli zainteresowanych edukacją daltońską jest
źródłem rzetelnej wiedzy teoretycznej i praktycznych inspira-
cji. Celem działalności stowarzyszenia jest popularyzacja idei
edukacji daltońskiej.

Anna i Robert Sowińscy z Łodziod wielu lat propagują
idee Helen Parkhurst w Polsce24 poprzez szkolenia, kursy on-
line, artykuły, działalność wydawniczą, konferencje, które
skupiają nauczycieli i edukatorów z całej Polski upatrujących
w planie daltońskim źródło inspiracji do pracy z dziećmi i
młodzieżą. Jak zauważają Sowińscy koncepcja planu daltoń-
skiego to dobro wspólne ludzkości, nieograniczone licencjami
czy też w jakikolwiek sposób reglamentowane. Obowiązujący
w Polsce model edukacji daltońskiej zaczerpnięty został w XXI
wieku z Holenderskiego, gdzie funkcjonuje ok. 450 szkół (da-
ne z 2018 r.), które nazywają się daltońskimi i skupiają się wo-
kół holenderskiego stowarzyszenia szkół daltońskich25. Po-
dobna sytuacja ma miejsce w Polsce, gdzie na chwilę obecną
mamy około 100 szkół daltońskich, które otrzymały Certyfikat
Szkoły Daltońskiej oraz skupiane są wokół Polskiego Stowa-
rzyszenia Dalton. Nauczyciel samodzielnie może wybrać
ośrodek, w którym będzie się szkolił, może także poznać kon-
cepcję na zasadzie samokształcenia i wprowadzać w praktykę
pedagogiczną małymi „kroczkami”, do czego gorąco zachę-
cam. Istnieje wiele placówek w Polsce i na świecie, które, po-

23 https://dalton.org.pl/ dostęp dnia 18.03.2020.
24 Państwo Anna i Robert Sowińscy prowadzą stronę dotyczącą

planu daltońskiego: https://www.plandaltonski.pl/ oraz
https://sor-man.pl/ gdzie kupić można książek dotyczące planu
daltońskiego. Anna Sowińska, jest także autorką„Daltonki” eduka-
cyjnej gry w karty, która pomoże poznać zasady planu daltońskiego.

25 https://www.plandaltonski.pl/o-nas/ dostęp dnia 18.03.2020.

www.dalton.org.pl
www.plandaltonski.pl/
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mimo, iż nie nazywają się daltońskie pracują elementami tej
metody obok innych metod np. Marii Montessori.

Zakończenie
Filary pedagogiki planu daltońskiego to: samodzielność,

odpowiedzialność, współpraca i refleksja. Kompetencje te na-
bierają szczególnego znaczenia w dobie współczesnej, gdyż
obserwujemy wszechobecne przejmowanie odpowiedzialności
za kształcenie dzieci przez ich rodziców, (co oznacza brak sa-
modzielności i odpowiedzialności dzieci i młodzieży za wła-
sną edukację) oraz powszechną rywalizację pomiędzy dziećmi
i młodzieżą, już od najmłodszych klas (rażący brak współpra-
cy pomiędzy uczniami). Wieloletnia rywalizacja i presja, którą
kształtują rodzice, nauczyciele i obecny model kształcenia
prowadzi do wielu negatywnych następstw (np. zaburzeń na
tle nerwowym i emocjonalnym). „Lekarstwem” na liczne
„choroby” współczesnej edukacji może być plan daltoński,
jako źródło pozytywnych wartości, indywidualizacji i pod-
miotowości w nauczaniu. Zdobywający coraz większą popu-
larność w Polsce i na świecie. Dlatego przyjrzyjmy się samej
twórczyni pedagogiki planu daltońskiego będącej autorytetem
pedagogicznym, co raz większej grupy nauczycieli.

Streszczenie:
Rozważania dotyczące znaczenia autorytetu w wychowa-

niu są wciąż obecne w przestrzeni naukowej. Poszukiwanie źró-
deł autorytetów szczególnie nabiera znaczenia w dobie współ-
czesnej, gdy obserwujemy powszechną deprawację społeczeństw
i upadek moralności. Także współczesna praktyka pedagogiczna
poszukuje autorytetów – wzorów osobowych, ale też pedago-
gicznych idei, koncepcji godnych naśladowania i urzeczywist-
niania w środowisku szkolnym. Pedagogika planu daltońskiego
stworzona przez amerykańską nauczycielkę Helen Parkhurst jest
źródłem fundamentalnych ideałów: samodzielności, odpowie-

www.plandaltonski.pl/o-nas/
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dzialności i współpracy. Koncepcja ta zdobywa coraz większą
popularność w wielu krajach, są to m. in.: Polska, Dania, Holan-
dia, Turcja, Chiny, Czechy, Austria, Wielka Brytania, Niemcy. A
sama twórczyni jest wzorem pedagogicznym dla wielu nauczy-
cieli na całym świecie. Niniejszy tekst przedstawia krótki opis
życiorysu i działalności Helen Parkhurst oraz podstawowych
założeń planu daltońskiego. Tekst został podzielony na części: w
części I zamieszczono informacje na temat młodości, wykształce-
nia i doświadczenia zawodowego Helen P., część II przybliża
czytelnikom podstawowe założenia i cele planu daltońskiego, w
części III zamieszczono informacje na temat rozwoju planu dal-
tońskiego w Polsce.

Słowa kluczowe: Helen Parkhurst, plan daltoński, sa-
modzielność, odpowiedzialność, współpraca, autorytet

Summary:
The authority and works of Helen Parkhurst
Considerations regarding the importance of authority in

education is still present in the sphere of teaching. Searching
for sources of authority has taken on special meaning in con-
temporary times, when we see the widespread depravation of
society and decline in morality. Likewise, modern teacher
training also looks for authorities – not only role models, but
also pedagogical visions, concepts worthy of being followed
and implemented within the school environment. The Dalton
Plan of Educational created by American teacher Helen Park-
hurst is the source of fundamental visions: independence, re-
sponsibility and cooperation. This conception is gaining in
popularity in many countries, including Poland, Denmark, the
Netherlands, Turkey, China, the Czech Republic, Austria,
Great Britain and Germany. The creator has herself become a
role model for many throughout the world. This text presents
a short biography of the life and works of Helen Parkhurst,
and also describes the basic foundations of the Dalton Plan.
The text has been divided into sections: Part I includes infor-
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mation about Helen Parkhurst’s childhood, education and
professional experience. Part II familiarizes the reader with the
basic concepts and goals of the Dalton Plan, while Part III pro-
vides information regarding the development of the Dalton
Plan within Poland.

Key-words: Helen Parkhurst, Dalton Plan, independ-
ence, responsibility, cooperation, authority
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Aleksandra Weronika Strużyńska

Autorytet nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

„Zwracam się równie więc do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy.
Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy

i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży.
Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują.

Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia.
Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły

i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia.
Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami

i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce.
Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie”

Jan Paweł II
(Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w Łowiczu 14 VI 1999 r.)

Wstęp
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jest osobą, która

ma znaczący wpływ na we współczesnym świecie. XXI wiek –
zwany również wiekiem kryzysu wartości - niesie ze sobą wie-
le zagrożeń dla wychowania młodego pokolenia. Wobec tego
rola nauczyciela, szczególnie na pierwszym etapie szkolnym
jest niebagatelnie ważna. Należy podkreślić, iż nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej odpowiada nie tylko za edukację, a
więc proces kształcenia, jak i wychowania uczniów, ale też
poprzez swoją postawę powinien stać się dla nich autoryte-
tem, wzorcem godnym do naśladowania. Bierze on bowiem
udział w procesie kształtowania osobowości dzieci, która roz-
wija się we wszystkich sferach funkcjonowania człowieka, a jej
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rezultatem jest indywidualne zachowanie jednostki w okresie
całego życia1.

1. Definicja autorytetu
Autorytet jest pojęciem wieloznacznym, pojawiającym

się pod różnymi nazwami, wyrazami czy synonimami w sze-
regu publikacjach podejmujących tematykę szeroko rozmie-
nianego wychowania. Zdarza się, że w tych rozprawach poję-
cie autorytetu występuje explicite, albo jest skrywane w in-
nych zwrotach czy określeniach, toteż można się jedynie do-
myślać, że o nie właśnie w nich chodzi2.

W rozważaniach nad definicją autorytetu należy zwrócić
uwagę, iż autorytet to kategoria antropologiczna, z zakresu
różnych nauk o człowieku, u której źródeł jest sytuacja rodzi-
cielstwa, w szczególności ojcostwa, przełożeństwa, wycho-
wawstwa, mistrzostwa, wodzostwa, sędziostwa, kapłaństwa,
takich czy innych locorum naturales auctoritatis, i takież ma
swoje naturalne zastosowania3.

„Autorytet, jako kategoria praktyczna, w różnym sensie
pragmatyczna, także ze spraktycyzowanej sfery kognitywnej,
scala oraz utwierdza, dyscyplinuje zorientowane społecznie
osoby i grupy. Porządkuje je (ordo, ordinare), racjonalizuje i
usprawnia, czyni w poznaniu praktycznym i działaniu eko-
nomicznymi i efektywnymi. Symplifikując szczęśliwie (lub

1 A. Strużyńska, Rola nauczyciela w kształtowaniu osobowości
uczniów w klasach I – III na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole
Podstawowej numer 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli, Stalowa
Wola 2015, KUL, s. 7.

2 S. Bendl, Autorytet nauczyciela – wielki temat dla dzisiejszej pedagogiki,
[w:] Studia z Teorii Wychowania: Półrocznik Zespołu Teorii Wychowa-
nia Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN 2011, 2/1 (2), s. 82.

3 S. Majdański, Autorytet – pojęcia i problemy. Refleksje filozoficzno-
pragmatyczne, [w:] Summarium, 30-31, 2001-2002, s. 208.
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nie) osądy lub decyzje. Słowem: ustanawia pewien rygor i
hierarchizuje ze względu na relacje autorytetotwórcze”4.

Definicja autorytetu w Encyklopedii PWN scharaktery-
zowana jest następująco – „[niem. Autorität, łac. auctoritas]
‘powaga’, ‘władza’], kategoria lub zjawisko psychospołeczne
opisywane w naukach o człowieku w celu oznaczenia donio-
słego wpływu wywieranego przez osobę lub instytucję na
rozwój umysłowości lub stosunki między ludźmi przyjmują-
cymi ulegle jej twierdzenia lub normy, odczuwając przy tym
respekt i uznając jej powagę, zwierzchność lub kompetencję;
zwykle wyróżnia się autorytet prawa, kompetencji, osobowy,
sumienia i religijny”5.

Tradycyjnie rozumiana definicja autorytetu utożsamiana
jest z osobą, która posiada dużą wiedzę, wyróżnia się przymio-
tami charakteru lub pełni ważną funkcję społeczną. Jest źródłem
prawdy i dobra, stałym punktem odniesienia dla uczniów, da-
rzących go szacunkiem i zaufaniem, pragnących go naśladować
– taką osobę można nazwać „drogim mistrzem”6.

Autorytet nie jest zjawiskiem łatwo zamykającym się w
określone ramy definicyjne. Jest niezwykle wieloaspektowe i
wielopłaszczyznowe, a jego postrzeganie jest mocno skontek-
stualizowane i nierzadko zindywidualizowane. Jednakże war-
to podkreślić, że są pewne rodzaje autorytetów, które są nie-
mal uniwersalne dla każdego człowieka, w każdej kulturze
np. ojciec i matka, inne są autorytetami we własnych dziedzi-
nach naukowych czy w wyznaczonym obszarze społecznym7.

4 Ibidem, s. 209.
5 Encyklopedia PWN, hasło: autoryet. dostępny:

http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/autorytet. html [18.03.2020].
6 L. Witkowski, Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze

symbolicznej. (Przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii),
Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009, s. 303.

7 P. Piórkowski, Autorytety. Idole, pozory, eksperci i celebryci, Wy-
dawnictwo Witanet, 2016, s. 19.

http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/autorytet
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2. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej = autorytet
uczniów

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wspomaga proces
nabywania wiadomości, umiejętności i postaw u swoich
uczniów, jednakże należy również zwrócić uwagę, iż ma on za
zadanie zastąpić dziecku przez kilka godzin dziennie rodzi-
ców oraz towarzyszyć mu w jego rozwijaniu się. W związku z
tym jego rola jest szczególnie ważna, zwłaszcza w młodszym
wieku szkolnym uczniów, gdyż stymuluje ich rozwój potrzeb,
aspiracji edukacyjnych oraz wpływa na ich nastawienie w
stosunku do świata8.

Każdy uczeń podejmując naukę, przynosi swoje oczeki-
wania i własne wyobrażenia o szkole, w tym także o nauczy-
cielu – pierwszym szkolnym przewodniku. Dziecko, zanim
samo zbuduje sobie obraz nauczyciela w swoim umyśle, spo-
tyka się najpierw z obrazem nauczyciela ukazywanym przez
rodziców bądź media. Rodzice przez swoje opowieści o szko-
le, własne wspomnienia, świadomie - a często też nieintencjo-
nalnie - oferują dziecku elementy, z których buduje ono obraz
swojego przyszłego nauczyciela, a więc przekracza progi
szkolne mając określone oczekiwania9.

Podczas edukacji wczesnoszkolnej bardzo często bywa,
że nauczyciel przewyższa autorytet rodziców. W pierwszej
fazie edukacji szkolnej, kiedy to dla dzieci uczęszczających do
klas początkowych szkoły podstawowej zdanie nauczyciela
może być ważniejsze od opinii rodzica w przekonaniu

8 K. Kochan, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Polsce (1945 -
2000), w: R. Stankiewicz (red.), Nauczyciel – Opiekun – Wychowaw-
ca. (Tradycje – Teraźniejszość – Nowe wyzwania), Poznań – Zielona
Góra 2002, Wydawnictwo Eruditus, s. 85 – 86.

9 J. Zimny, Potrzeba autorytetu nauczyciela, dostępny: http://
http://www.pedkat.pl/39-pub/artkly/254-ks-zimny-jan-potrzeba-
autorytetu-nauczyciela [18.03.2020].

http://www.pedkat.pl/39-pub/artkly/254-ks-zimny-jan-potrzeba-
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uczniów10. Zatem nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jest
osobą bardzo znaczącą dla uczniów klas I – III. Wynika to z
tego, że przez kilka godzin dziennie nie tylko naucza, ale i
sprawuje opiekę nad swoją klasą. Ważne jest nie tylko przygo-
towanie merytoryczne, gdyż prowadzi on nauczanie zinte-
growane, a więc połączone ze sobą treści z różnych dziedzin
naukowych, ale także pokochanie wykonywanej pracy z bar-
dzo młodymi ludźmi, umiejętność rozumienia ich potrzeb.
Istotne znaczenie mają także cechy osobowościowe nauczycie-
la, ponieważ w znaczącym stopniu wpływają na odbiór jego
osoby, ale także na samopoczucie uczniów11.

Nauczyciel – wychowawca to osoba, która staje wobec
drugiego człowieka z konkretnym celem, jakim jest kształto-
wania jego charakteru i intelektu. To zadanie jest niezwykle
odpowiedzialne, gdyż wpływa na postępowanie i wizerunek
następnego pokolenia. Nauczyciel-wychowawca jest zatem
zobowiązany, aby dawać uczniom to co najlepsze, najwarto-
ściowsze, najbardziej praktyczne. Musi także pamiętać, że
przede wszystkim jest człowiekiem, a następnie staje się na-
uczycielem, wychowawcą. Powinien nieustannie się rozwijać,
poznawać siebie, kontrolować swoją dynamikę. To wszystko
wpływa na zrozumieniu roli nauczyciela– wychowawcy w
środowisku szkolnym12.

Śmiało zatem można stwierdzić, iż nauczyciel to osoba,
która ma za zadanie kształtować drugiego człowieka, pamiętając
przy tym o jego podmiotowości. Jego zadaniem jest nieustanny
rozwój. Nauczyciel – wychowawca powinien także mieć świa-

10 Łączek T., Wartość autorytetu nauczyciela jako czynnik prawidłowe-
go przebiegu edukacji szkolnej, [w:] Studia Pedagogiczne. Problemy
społeczne, edukacyjne i artystyczne, T. 19, Kielce 2010, s. 161–169.

11 K. Kochan, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Polsce, s. 86.
12 G. Koźmiński, D. Kitowska, Nauczyciel – Wychowawcą 2, Piła

2004, Pracownia Wydawniczo – Edukacyjna K&K, s. 15 – 16.
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domość, że jest wzorem dla swoich podopiecznych oraz że ma
ogromny wpływ na to jakie będą przyszłe pokolenia13.

Autorytet nauczyciela buduje się przede wszystkim w jed-
nym tylko miejscu – szkole. Placówki edukacyjne mają za zada-
nie nie tylko przekazać wiedzę, ale także wychowywać, zatem
nauczyciel pełni subsydiarną względem rodzica rolę. Pomimo, iż
głównym celem edukacji jest przekazywanie wiedzy, umiejętno-
ści i postaw, placówki szkolne mają za zadanie także wychować
młodych ludzi. Kluczowe jest zatem, aby równy nacisk w proce-
sie edukacji kłaść na kształcenie jak i wychowanie. Wobec tego
należy pamiętać o nierozerwalnej relacji wielu warstw roli na-
uczyciela. Z jednej strony jest to praca, zawód, a zatem coś, co ma
przynosić przede wszystkim zarobek i środki utrzymania osobie
go wykonującej. Z drugiej strony jest to też swego rodzaju misja.
Nauczyciel w idealnym świecie ma stanowić wzór mistrza god-
nego naśladowania, którego postawa i działania stanowią wzór
dla każdego człowieka14.

Autorytet nauczyciela współcześnie ulega dość znacz-
nym przekształceniom, zwłaszcza w społeczeństwie awansu-
jącym kulturalnie. Nauczyciel powinien tak pracować na wy-
znaczonym stanowisku, dochodzić do takich wyników w swo-
jej pracy, aby mógł przekonać środowisko do uznania własnej
osobowości i tym samym do powstania i utrwalenia swego
autorytetu zarówno moralnego jak i intelektualnego. Na auto-
rytet wychowawcy składają się przede wszystkim cechy jego
charakteru i osobowości, również talent pedagogiczny, prze-
jawiający się w budzeniu zainteresowań i zapału do nauki, a
także w obcowaniu z dziećmi, ich rodzicami oraz całym gro-
nem pedagogicznym15.

13 A. Strużyńska, Rola nauczyciela.. op. cit., s. 29.
14 P. Piórkowski, Autorytety. Idole, pozory, eksperci… op. cit., s. 48.
15 J. Zimny, Autorytet nauczyciela i wychowawcy. Mieć czy być?, do-

stępny: http:// http://pedkat.pl/index.php/249-ks-zimny-jan-
autorytet-nauczyciela-i-wychowawcy [18.03.2020].

http://pedkat.pl/index.php/
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3. Nauczyciel jako kreator wartości
Nauczyciel w procesie edukacji musi skupiać się nie tyl-

ko na nauczaniu, ale i na wychowywaniu uczniów. Wycho-
wanie jest jednym z podstawowych czynników rozwoju
dziecka. Ma za zadanie przygotowywać młode pokolenia do
uczestnictwa w życiu i kulturze ludzkości oraz jej przebudo-
wie16. Wychowanie polegała na kształtowaniu postaw, moty-
wów, przekonań, uczuć, cech charakteru i sposobu postępo-
wania ucznia17. „Oddziaływania wychowawcze mogą bezpo-
średnio dotyczyć indywidualnego ucznia w relacji: wycho-
wawca - wychowanek, albo też zbioru uczniów w układzie:
wychowawca - wychowankowie”18.

Aby wychowanie było prawidłowe musi być dziełem
dojrzałego wychowawcy.19 Należy zatem pochylić się nad
następującym pytaniem: jakie wartości powinien przejawiać i
jakimi cechami powinien charakteryzować się nauczyciel?

Po pierwsze nauczyciel powinien być powołany do pra-
cy z drugim człowiekiem, a jego powołanie można określić
jako „miłość dusz ludzkich”20. Wynika to z tego, iż człowiek
bezinteresownie troszczy się i czyni coś dla innych, a przy-
świeca temu dobro moralne oraz udoskonalenie jego istoty
duchowej. Nauczyciel również powinien mieć w sobie rozwi-
nięte życie wewnętrzne i czuć z uczniem duchową wspólność.

16 W. Okoń, Problem osobowości nauczyciela, [w:] W. Okoń (red.),
Osobowość nauczyciela, Warszawa 1962, Państwowe Zakłady Wy-
dawnictw Szkolnych, s. 7.

17 Wychowanie, [w:] W. Okoń (red.), Nowy słownik… op. cit., s. 379.
18 Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna… op. cit.
19 W. Okoń, Problem osobowości… op. cit., s. 7.
20 J. W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, [w:] W. Okoń (red.) Oso-

bowość nauczyciela… op. cit., s. 9.
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Posiada wtedy poczucie obowiązku, odpowiedzialności oraz
potrzebę doskonałości21.

Nauczyciel wpływa na otoczenie, którym są uczniowie,
dlatego też ma oddziaływać na uczniów jak człowiek na czło-
wieka, traktować ich podmiotowo. Nauczyciel musi być świa-
domy tego, co chce osiągnąć, do czego dążyć, jaka ma być
ostateczna wartość ukształtowana przez wychowanie, a więc
ma znać cel wychowania22.

Kiedy wpływ wywierany przez nauczyciela na uczniów
jest silny, wtedy może nazwać nauczyciela dobrym. Wynika to
z tego, iż pracując w tym zawodzie należy się starać prze-
kształcić wychowanków. To znaczy wzbogacić ich wiedzę,
rozwinąć w nich zdolności, zainteresowania, zalety charakte-
ru, zwalczyć pewne wady, zaszczepić w nich pewne poglądy,
czyli zmienić ich osobowość. Pod wpływem nauczyciela może
rozwinąć się pewna cecha osobowości wychowanka, która
może mieć znaczący wpływ na jego przyszłość23.

Nauczyciel – wychowawca jest wzorem dla swoich
uczniów i nie rzadko bywa, że każde jego zachowanie, postę-
powanie jest naśladowane czy też oceniane. Dlatego nauczy-
ciel powinien charakteryzować się między innymi takimi ce-
chami jak: cierpliwość, pracowitość, punktualność, taktow-
ność, systematyczność, sprawiedliwość czy też panowanie nad
sobą. Powinien także być pełen optymizmu, troskliwy, mieć
zamiłowanie do wykonywanego zawodu, mieć zdolność do
obserwacji i koncentracji oraz posiadać ambicje do dalszego
rozwoju. Odnosząc się do sfery fizycznej nauczyciel powinien
być zdrowy, zadbany, odpowiednio ubrany24.

21 Ibidem, s. 45 - 47
22 Ibidem, s. 51.
23 M. Kreuts, Osobowość nauczyciela – wychowawcy, [w:] W. Okoń

(red.), Osobowość nauczyciela… op. cit., s. 150 - 151.
24 S. Baley, Psychiczne właściwości nauczyciela – wychowawcy, [w:]

Osobowość nauczyciela… op. cit., s. 219 – 223.
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Nauczyciel powinien być również kreatorem wartości,
godnym wzorem do postępowania dla uczniów. Jest to nie-
zwykle ważne zadanie, gdyż „człowiek jest podstawową war-
tością świata widzialnego”25. Dlatego też nauczyciel powinien
mieć świadomość tego, jak ważny jest każdy człowiek, jak
ważny jest czas spędzany z uczniami. Powinien nieustannie
pamiętać o tym, że również od niego zależy jakimi ludźmi w
przyszłości będą jego uczniowie. Wobec tego dojrzały nauczy-
ciel-wychowawca powinien czuć potrzebę przekazywania
wartości, w taki sposób, aby uczniowie poznawali je, dostrze-
gli ich znaczenie oraz stosowali w swoim życiu, będąc tym
samym wzorem dla innych26.

Według koncepcji pluralizmu bytu, człowiek potrzebuje
wiele odmian wartości między innymi: materialno – utylitar-
nych, witalnych oraz zmysłowo – ludycznych. Jako osobowy
duch ma zdolność rozpoznawania ich oraz współtworzenia
wartości wyższych, do których możemy zaliczyć prawdę, do-
bro, miłość, wolność, piękno czy sacrum27. Tak, więc człowiek
spotyka się z różnymi rodzajami wartości, które odnoszą się
do wszystkich aspektów związanych z życiem ludzkim. Po-
nadto potrafi je rozróżniać, a także współdziałać w kreowaniu
wartości najwyższych28.

Bardzo ważne jest, aby nauczyciel przekazywał wartości
witalne i ludyczne, gdyż związane są ze zdrowiem, życiem,
brakiem cierpienia, siłą fizyczną czy też integralnością ciała.
Mają one na celu zachęcać, między innymi do aktywności fi-
zycznej, uprawiania wszelkiego rodzaju sportów czy też róż-
nych form zabaw. Jednak te wartości nie odnoszą się tylko do
cielesności. Należy pamiętać, że ludzi powinno się postrzegać

25 S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjo-
logii personalistycznej, Lublin 2006, Wydawnictwo KUL, s. 165.

26 A. Strużyńska, Rola nauczyciela… op. cit., s.42-43.
27 S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu… op. cit., s. 143.
28 A. Strużyńska, Rola nauczyciela… op. cit., s.42-43.
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poprzez pryzmat koncepcji personalistycznej, a więc każdy
człowiek jest podmiotem, nie przedmiotem. Jest to bardzo
istotne, gdyż zdrowie fizyczne silnie powiązane jest ze zdro-
wiem psychicznym29.

Również wartości moralne mają ogromne znaczenie w ży-
ciu człowieka, gdyż „decydują o jakości życia, zapewniają we-
wnętrzno – duchową dojrzałość, otwierają na potrzeby innych
ludzi”30. Mianowicie, wartości te odnoszą się do godności czło-
wieka, a dzięki nim człowiek może lepiej dostrzec innych ludzi, a
także może zdobyć „spokój” w sferze duchowej31.

Nauczyciel powinien pamiętać również o wartościach
ekonomiczno – utylitarnych, ponieważ związane są one z
żywnością, pieniędzmi, odzieżą, mieszkaniem czy też komu-
nikacją. Są one wartościami wiążącymi się z podstawowymi
potrzebami ludzkimi, które niezbędne są do przeżycia. Jednak
nie powinny być one wartościami samymi w sobie, a jedynie
należy je traktować instrumentalnie. Również ważne jest, aby
uświadomić uczniom, że do tych wartości zalicza się także
własność prywatną, którą można osiągnąć poprzez pracę
człowieka. Praca jest niezwykle istotna, gdyż kształtuje cha-
rakter, osobowość i uszlachetnia. Także jest miejscem spotka-
nia z drugim człowiekiem32.

Dojrzały wychowawca powinien także przekazywać
wartości społeczno – narodowe, do których należy między
innymi: sprawiedliwość, równość, patriotyzm czy miłość spo-
łeczna33. Wartości te również odnoszą się do godności czło-
wieka. Uczą, że wszyscy ludzie, mimo koloru skóry, zamoż-
ności są sobie równi, że nie należy oszukiwać oraz należy ko-
chać swoją ojczyznę.

29 Ibidem, s. 170 – 171.
30 S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu… op. cit., s. 181.
31 A. Strużyńska, Rola nauczyciela… op. cit., s.42-43.
32 S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu… op. cit., s. 168 – 170.
33 Ibidem, s. 185.
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We wszystkich poczynaniach nauczyciela podstawową
drogą do zdynamizowania potencjału osoby ucznia jest on
sam - nauczyciel. Nic tak bardzo nie zachęca uczniów do od-
powiedzialnego zdobywania wiedzy jak przykład nauczyciela
pasjonata, zgłębiającego tajemnice otaczającego świata, który
nie zapomina o praktycznych implikacjach pozyskiwanej wie-
dzy i uwrażliwia na nie swoich podopiecznych. Odpowie-
dzialność nauczyciela za wiedzę i odkrywanie przed uczniem
jej perspektyw każe mu uważnie i krytycznie przyglądać się
treściom realizowanych programów dydaktyczno-
wychowawczych. Świadomość tego, że nauczanie żadnego
przedmiotu nie sprowadza się jedynie do procesu dydaktycz-
nego i kształtowania intelektualnej sfery osobowości ucznia,
ale poprzez obecność nauczyciela i dynamikę jego relacji z
podopiecznym oddziałuje na osobę tego ostatniego, każe
zwrócić uwagę nie tylko na nauczycielską wiedzę przedmio-
tową, ale na całą osobę wychowawcy oraz wydobyć z niej
właściwości najistotniejsze, będące potencjalnym źródłem im-
pulsów dla rozwoju osoby ucznia34.

Podsumowując powyższe treści związane z kształtowa-
niem wartości przez nauczycieli, warto powtórzyć raz jeszcze,
że zadaniem wychowawcy nie jest tylko wpływ na proces na-
uczania, ale przede wszystkim na nierozerwalny z nim proces
wychowania. Wychowanie jest niezwykle ważne, gdyż przy-
gotowuje dzieci do prawidłowego funkcjonowania oraz prze-
budowywania społeczeństwa i kultury. Nauczyciel podczas
owego procesu wpływa na uczniów poprzez swoje zachowa-
nie, umiejętności czy też postawy i normy jakie reprezentuje.
Także poprzez wartości jakie reprezentuje, m.in. wartości naj-
wyższe takie jak dobro, miłość, prawda, piękno czy też warto-
ści witalne, ludyczne, ekonomiczno – utylitarne, moralne, czy

34 L. Dziaczkowska, W poszukiwaniu metody pracy nauczyciela, [w:]
Forum Pedagogiczne, 2015/2, s. 121.
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też społeczno - narodowe. Dzięki nim młody człowiek może
się rozwijać i wzbogać „wewnętrznie”35. Te wszystkie kompo-
nenty są niezwykle ważne w procesie kształcenia, bowiem
nauczyciel, który nie czuje powołanie do zawodu i nie charak-
teryzuje się odpowiednimi cechami, nie będzie pozytywnie
wpływać na wychowanków, będzie za to reprezentował wy-
chowanie połowiczne i mało skuteczne, a nierzadko bezmyśl-
ne i szkodliwe społecznie.

Ku zakończeniu
W ostatnich słowach rozważania nad autorytetem na-

uczyciela autor dysertacji chciałby przytoczyć słowa Papieża
Polaka Jana Pawła II, który we Włocławku 6 czerwca 1991
roku w swoim przemówieniu dziękował swoim nauczycie-
lom, katechetom. Uczynił to następująco: „(…) Ja przez taką
szkołę przeszedłem. Ogromnie wiele jej zawdzięczam. Trudno
po prostu wymierzyć, jak wiele. Nieraz już o tym mówiłem.
Może najbardziej uświadomiłem to sobie, kiedy znalazłem się
w Paryżu na wielkim światowym zgromadzeniu UNESCO,
gdzie byli przedstawiciele tylu narodów, starych i młodych,
europejskich i pozaeuropejskich, gdzie mogłem i musiałem
powiedzieć, musiałem wyznać tę prawdę, że naród, któremu
odbierano jego polityczną niepodległość w sposób czasem
brutalny, gwałtowny, pozostał sobą przez swoją kulturę. I to
dziedzictwo każdy z nas, a ja w sposób szczególny, nosimy w
sobie. To nam przekazują nasze matki i nasi ojcowie, to nam
przekazuje nasza szkoła. To dziedzictwo jest chrześcijańskie,
jest więc równocześnie zakorzenione w Kościele, w tysiącleciu
chrześcijaństwa polskiego. Dlatego pragnę dzisiaj tu, z tego
miejsca i przy okazji tego spotkania, po prostu ucałować jesz-
cze raz ręce moim rodzicom, a równocześnie ucałować ręce
wszystkim moim nauczycielom, nauczycielkom i moim kate-

35 A. Strużyńska, Rola nauczyciela… op. cit., s. 43.
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chetom, którzy uczyli mnie w szkole podstawowej, w gimna-
zjum, aż do matury, kładąc fundamenta pod przyszłość czło-
wieka. (…) Proszę tych moich dawnych profesorów, kateche-
tów nieżyjących, ażeby przyjęli, w wymiarze świętych obco-
wania, to podziękowanie, które im składam dzisiaj, które im
składa jeden z ich uczniów, które im składa polski papież”36.

Streszczenie:
Celem artykułu są rozważania nad osobą nauczyciela

edukacji wczesnoszkolnej jako autorytetu dla uczniów. Na-
uczyciel w swojej pracy powinien zarówno nauczać jak i wy-
chowywać, a także powinien być przykładem godnym naśla-
dowania. Nauczyciel jest również kreatorem wartości, dlatego
powinien on pamiętać jak istotne są kwestie moralne w wy-
chowywaniu drugiego człowieka, nie pomijając przy tym o
podmiotowości ucznia. W zawodzie tym ważne jest nie tylko
przygotowanie merytoryczne, ale także pokochanie wykony-
wanej pracy z bardzo młodymi ludźmi, rozumienia ich po-
trzeb, gdyż poprzez te wszystkie działa nauczyciel wpływa na
nowe pokolenia i je kształtuje, a tym samym odgrywa on nie-
bagatelną rolę dla całego społeczeństwa.

Słowa klucz: nauczyciel, kreator, wychowanie, edukacja
wczesnoszkolna, wartości, osobowość

Summary:
Teacher authority in grades I-III of primary school
The purpose of the article is to consider the teacher of

early childhood education as an authority for students. The
teacher in his work should both teach and educate, and should
be an example worth following. The teacher is also a creator of
values, which is why he should remember how important mo-

36 Jan Paweł II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów,
Włocławek, 6 VI 1991, dostępny: https://www.centrumjp2.pl/14-10-
dzien-nauczyciela/ [18.03.2020]
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ral issues are in educating another person, without ignoring
the subjectivity of the student. In this profession, it is impor-
tant not only to prepare the subject matter, but also to love
working with very young people, understand their needs, be-
cause through all these activities the teacher influences and
shapes new generations, and thus plays a significant role for
the whole society.

Key words: teacher, wizard, upbringing, early school
education, values, personality
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