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Idolatria  

 Widaæ go³ym okiem, że pojêcie 
autorytetu coraz bardziej rozmywa 
siê, a jego wartoœæ maleje. Jeszcze nie 
tak dawno s³owo to wi¹za³o siê z nie 
byle jakimi cechami (prestiż, powaga, 
uznanie), lub z cz³owiekiem przez 
takie cechy wyró¿nionym (znawca, 
mistrz, przewodnik duchowy). Ozna-
cza³o charyzmat – dobr¹ wolê, majes-
tat, chwa³ê (w chrzeœcijañstwie charis 
oznacza jeszcze coœ wiêcej: cudow-
noœæ, moc ozdrowieñcz¹). Autorytet 
znaczy³ i wywiera³ wp³yw, co dobrze 
wyra¿a ³aciñskie s³owo auctoritas. 
Swoj¹ powag¹ - upowa¿nia³ (aucto-
rizare) do okreœlonego postêpowania, 
dokonywania wyborów i kszta³towa-
nia ocen. I nie chodzi³o tu o wybory 
zwi¹zane z typem fryzury b¹dŸ spo-
sobem umeblowania kuchni, ale o 
decyzje œwiatopogl¹dowe, moralne, 
artystyczne itp. Chodzi³o o wartoœci 
podstawowe, pe³ni¹ce w ¿yciu rolê 
idea³ów praktycznych. Waga idea³ów 
sprawia, ¿e nierzadko rzucaj¹ na ko-
lana sam¹ swoj¹ uniwersalnoœci¹, 
ogólnoœci¹ czy abstrakcyjnoœci¹. Au-
torytet mia³ konkretyzowaæ tamte 
abstrakty, wype³niaæ je empiryczn¹ 
treœci¹, uprzystêpniaæ i czyniæ pojêt-
liwymi. Gdy trudno komuœ okreœliæ 
ogóln¹ zasadê postêpowania, pyta: 
jak on – ktoœ, kto jest autorytetem - 
uczyni³by w danej sytuacji; to na ogó³ 
wystarcza, by zyskaæ podstawowe 
intuicje dotycz¹ce istoty rozstrzyga-
nego problemu.   
  Mówiê o tym wszystkim u¿ywa-
j¹c formy czasu przesz³ego, bo dzi-
siaj raczej o fryzurê czy ubiór chodzi 
pytaj¹cym, ni¿ o uzasadnienie istot-
nych wyborów aksjologicznych. Auto-
rytet zosta³ zast¹piony przez idola, 
którego wskazania ograniczaj¹ siê do 
sfery teatralizacyjnej ludzkiego ¿y-
cia. „Idol – mówi Janusz Czapiñski 
– z definicji jest ofert¹ opakowania, 
a nie zawartoœci. Jego siê przecie¿ 
nie s³ucha, tylko ogl¹da i próbuje na-
œladowaæ to, co wynika z tego ogl¹du. 
Natomiast autorytet móg³ byæ stary,
sgarbaty i szczerbaty, ale ludzie ws³u-
chiwali siê w to, co mia³ do powiedze-
nia”. Idolem jest zazwyczaj gwiazda 
jednego sezonu, czêsto widoczna w 
kolorowych pismach czy na ekranie 
telewizora i wykreowana w ten spo-
sób na  „celebrities” (znakomitoœæ). 
Nie oczekuje siê od niego szczegól-
nego wyrafinowania intelektualnego: 
jak zauwa¿a Daniel J. Boorstin, zna-
komitoœci znane s¹ przede wszystkim 
z tego, ¿e s¹ dobrze znane. 
 Mamy dziœ do czynienia, pisze Jerzy 
Sosnowski, z uto¿samieniem pojêæ 
„wybitny” i „popularny”, co sprzyja 
niespotykanemu rozkwitowi idolatrii: 
„Co chwila b³yskawicznie wspinaj¹ 
siê na firmament nowi bogowie, 
których uderzaj¹ca miernoœæ nie tyl-
ko nie k³óci siê z popularnoœci¹, ale 
j¹ umo¿liwia. Oczekujemy od nich 
wypowiedzi na tematy najodleglejsze 
od ich pierwotnej specjalnoœci”. Idol 
sta³ siê odmian¹ doradcy, guru dob-
rego na ka¿d¹ okazjê. Coraz chêtniej 
odwo³uj¹ siê doñ osoby zakomplek-
sione, pozbawione w³asnej miary 
wartoœci, snobuj¹ce siê i szukaj¹ce dla 
siebie miejsca w obyczajowym main-

streamie. Ludzie ci - porz¹dkuj¹cy 
œwiat wed³ug tego, co trendy i tego, 
co passé - dobrowolnie wyrzekaj¹ siê 
swej indywidualnej wolnoœci, imituj¹ i 
ma³puj¹ zapo¿yczone wzorce, oddaj¹ 
siê komuœ, kogo uznali za przewodni-
ka po najmniejszych choæby zawi-
³oœciach codziennego ¿ycia. Zdaniem 
Franka Furediego od autorytetów 
oczekiwaliœmy wskazania, jak siê 
zachowaæ w wa¿nych momentach 
i jakich zasad przestrzegaæ. Dzisiaj li-
czymy na coraz szerszy, coraz bardziej 
drobiazgowy zakres us³ug eksperc-
kich. „Nowa rzesza ìnstruktorów ¿y-
cia ,̀ ró¿nych guru, mentorów i prze-
wodników regularnie poucza nas w 
najintymniejszych kwestiach naszej 
egzystencji. Interesuje ich ju¿ nie tyl-
ko kontrolowanie ¿ycia spo³ecznego, 
ale zaw³adniêcie naszym ¿yciem 
wewnêtrznym. (...) To smutne, ¿e 
doroœli ludzie potrzebuj¹ kogoœ, kto 
poka¿e im, jak nale¿y robiæ zakupy. 
Wydaje siê im, co jeszcze bardziej 
przygnêbiaj¹ce, ¿e nie potrafi¹ podj¹æ 
wa¿nej decyzji ¿yciowej bez pomo-
cy jakiegoœ przewodnika, kogoœ za-
stêpuj¹cego im rodziców”. 

Ryzyko zawłaszczenia

  Owszem, przeciwko rzeczywistym 
autorytetom tak¿e mo¿na zebraæ sporo 
nie pozbawionych racji argumentów. 
Formu³uj¹ je przede wszystkim libe-
ra³owie i personaliœci. Dla libera³a 
naczeln¹ wartoœci¹ jest wolnoœæ, dla 
personalisty podmiotowoœæ (samo-
sprawczoœæ) – a obu tym wartoœciom 
autorytet mo¿e szkodziæ. Zagra¿a wol-
noœci, poniewa¿ zniewala do bycia 
podobnym. W miejsce Ja pojawia siê 
znacznie wa¿niejsze Ty, które staje siê 
punktem odniesienia, kanonem myœ-
lenia i miar¹ sumienia (z tego w³aœnie 
wzglêdu œw. Augustyn Aureliusz 
przeciwstawia³ autorytetowi rozum). 
Tak¿e podmiotowoœæ jest nara¿ona 
na niebezpieczeñstwo, przede wszyst-
kim przez gramatykê narzêdnika: 
odwo³uj¹c siê do autorytetu myœlimy 
„kimœ”, czyni¹c siê przedmiotem 
czyichœ obdarowañ i zalet. 
 Wskazane zagro¿enia dotycz¹ przede 
wszystkim tzw. autorytetu w³adzy, 
zwi¹zanego z prawem do wydawania 
rozkazów, narzucania pos³uszeñstwa 
itp. Taki „w³adczy” autorytet nara¿ony 
jest na ryzyko wynaturzenia, o którym 
mówi³ Czes³aw Mi³osz: „S³owo `auto-
rytet̀  kojarzyæ siê mo¿e z autorytaryz-
mem – i jak mo¿emy siê domyœlaæ – 
jest to jedna z przyczyn jego z³ej s³awy. 
Dominacja, próby narzucenia swego 
zdania innym, przekonanie o w³asnej 
nieomylnoœci... Niechêæ do posiadania 
autorytetów mo¿e braæ siê w³aœnie st¹d. 
Ponadto st¹d niedaleko ju¿ do skoja-
rzeñ ze znanymi z literatury (a czêsto 
i z obserwacji) rodzin zjednoczonych 
autorytetem ojca – organizatora ¿ycia 
rodzinnego, traktuj¹cego pozosta³ych 
cz³onków rodziny bynajmniej nie jak 
partnerów, lecz jak swoich poddanych. 
To on wyznacza tematy do rozmowy 
przy stole, godziny powrotu do domu, 
udziela g³osu i zamienia rodzinne 
posi³ki w koszmar. Tak wiêc nie na-
le¿y siê specjalnie dziwiæ, ¿e autorytet 
kojarzy siê z ostro krytykowanym i 
potêpianym przez m³odych ludzi pa-

triarchatem”. Autorytaryzm politycz-
ny prowadzi do sytuacji, w której 
autorytety staj¹ siê w istocie zbêdne. 
Cz³owiek podlegaj¹cy autorytarnej 
opresji nie potrzebuje ju¿ rad mêdrca 
– chce tego czy nie, musi respektowaæ 
nakazy narzucone przez w³adzê. Au-
torytarna w³adza posiada cz³owieka, 
podczas gdy wzór osobowy, mistrza, 
cz³owiek sam mo¿e sobie wybraæ. 
 Ani libera³, ani personalista nie ne-
guj¹ ca³kowicie wartoœci autorytetu. 
Uznaj¹, ¿e jest nieodzowny dziecku, 
które – zbyt wczeœnie urodzone, 
o czym mówi teoria retardacji – nie 
potrafi samodzielnie funkcjonowaæ 
i rozeznawaæ siê w rzeczywistoœci. 
Twierdz¹ zarazem, ¿e okres dojrze-
wania to czas, w którym dziecko win-
no stopniowo uwalniaæ siê od wskazañ 
i pouczeñ swoich opiekunów. Dojrze-
wanie ma koñczyæ siê tzw. drugim 
przeciêciem pêpowiny, zaznaczonym 
dobitnym, trudnym do wypowiedze-
nia s³owem „nie”. To s³owo jest œwia-
dectwem buntu kogoœ, kto zyska³ 
œwiadomoœæ swej w³aœciwej to¿sa-
moœci, buntu przeciwko na³o¿onemu 
nañ wizerunkowi. Pisze o tym w pier-
wszych zdaniach swego najbardziej 
mo¿e znanego eseju Albert Camus: 
„Kto to jest cz³owiek zbuntowany? 
Jest to cz³owiek, który mówi: nie. 
Lecz odmawiaj¹c zgody bynajmniej 
siê nie wyrzeka: to równie¿ cz³owiek, 
który od pierwszej chwili mówi: tak. 
Niewolnik, któremu rozkazywano 
przez ca³e ¿ycie, stwierdza nagle, ¿e 
nowy rozkaz jest nie do przyjêcia”. 
Drugie przeciêcie pêpowiny oznacza 
pocz¹tek bytu osobowego: osoba to 
ktoœ „osobny” i wewn¹trzsterowny 
(s³owo „persona” opiera siê na rdzeniu 
„per se” - przez siebie).     
  To, czego w naturalny sposób doma-
ga siê dziecko (infans), razi w przy-
padku zdziecinnienia (infantylizmu). 
Trwa³a potrzeba autorytetu œwiadczy 
o niedojrza³oœci, o utrwalonej potrze-
bie radzenia siê (homo sovieticus); 
mo¿e te¿ o poczuciu zagro¿enia w³as-
n¹ wolnoœci¹ (tym „nieszczêsnym da-
rem”, jak pisa³ o niej Józef Tischner). 
Zagro¿enia zwi¹zanego ze sprawst-
wem, odpowiedzialnoœci¹, win¹ itp. 
Szukanie autorytetu mo¿na by uznaæ 
za zupe³nie skuteczn¹ formê „ucieczki 
od wolnoœci”, która stanowi³a przed-
miot znanych analiz Ericha Fromma. 
Podporz¹dkowanie siê autorytetowi 
uwalnia od wielu codziennych dy-

lematów, a jednoczeœnie pozwala 
uznaæ hierarchiê za stan naturalny, nie 
wymagaj¹cy uzasadnienia (na para-
doks hierarchii ustanowionej miêdzy 
ludŸmi wolnymi zwraca³ uwagê 
Paul Ricoeur). Podstaw¹ naturalnej 
hierarchii jest naiwna, czêsto zupe³nie 
irracjonalna ufnoœæ po³¹czona z bra-
kiem krzty krytycyzmu. Taka w³aœnie 
postawa skutecznie formuje osobo-
woœæ autorytarn¹. Jak pisze Jadwiga 
Koralewicz, osobowoœæ ta cechuje 
ludzi, „którzy nie uznaj¹ innych za 
równych sobie, nie dopuszczaj¹ wiêc 
mo¿liwoœci dyskusji jak równy z rów-
nym. Œwiat widziany ich oczyma jest 
uk³adem hierarchicznym, w którym
oni sytuuj¹ siê zawsze wy¿ej lub 
ni¿ej wzglêdem innych. (...) Podpo-
rz¹dkowuj¹ siê silniejszym i narzucaj¹ 
sw¹ w³adzê s³abszym, mo¿na powie-
dzieæ, ¿e s¹ s³abosilni”.

Nauczyciel

    Constantin Brãncusi, kiedy August 
Rodin zaproponowa³ mu praktykê 
w swej pracowni, odmówi³ pisz¹c: 
nic nie roœnie pod wielkim drzewem. 
Bertrand z Chartres – przytacza te 
s³owa Jacques Le Goff („Inteligencja 
w wiekach œrednich”) – pisze pozba-
wiony jakichkolwiek z³udzeñ: „Jesteœ-
my kar³ami, którzy wspiêli siê na ra-
miona olbrzymów. W ten sposób wi-
dzimy wiêcej i dalej ni¿ oni, lecz nie 
dlatego, ¿eby wzrok nasz by³ bystrzej-
szy, lub wzrost s³uszniejszy, ale dlate-
go, i¿ oni dŸwigaj¹ nas w górê i pod-
nosz¹ o ca³¹ gigantyczn¹ wysokoœæ”. 
Brãncusi nie widzia³ mo¿liwoœci 
wspiêcia siê na ramiona Rodina; 
zapewne te¿ nie zechcia³by z niej 
skorzystaæ, wol¹c wzrastaæ i patrzeæ 
po swojemu.
  Historia ludzkiego poznania jedn¹ 
rzecz pokazuje szczególnie wyraŸnie 
– ¿e znacz¹ce odkrycia naukowe by³y 
z zasady dzie³ami ludzi m³odych, nie 
pozbawionych tupetu ignorantów wy-
³amuj¹cych siê z kumulacyjnego para-
dygmatu ka¿¹cego kontynuowaæ prace 
poprzedników. Leszek Nowak w dru-
kowanym w „Odrze” szkicu zatytu³o-
wanym „Modele pracy badawczej”
pisze o mistrzu, który stawia przed 
uczniem jedno tylko zadanie: ma 
znaleŸæ w jego (mistrza) teorii lukê 
lub b³¹d – od tego momentu bêdzie 
móg³ iœæ w³asn¹ drog¹. Krytyczny 
model, jaki postuluje Nowak, wyma-

ga od nauczyciela postawy nacecho-
wanej czymœ, co mo¿na by nazwaæ 
pedagogicznym erosem. To postawa 
bezinteresownej ¿yczliwoœci w sto-
sunku do ucznia, manifestuj¹ca siê 
w radoœci, gdy przerasta on mistrza. 
Mo¿na ³atwo wyobraziæ sobie za-
wodowe, mo¿e i ¿yciowe, spe³nienie 
pani od rachunków z podstawówki, 
która rozpozna³a szczególne uzdol-
nienia u jakiegoœ swojego ucznia, po-
kierowa³a dopok¹d mog³a jego roz-
wojem, a¿ zosta³ znanym matematy-
kiem, z którego ksi¹¿ek teraz ona ko-
rzysta. Cycero – niesk³onny wszak do 
uznawania czyjejœ wielkoœci – mówi 
do swojego syna: jesteœ jedyn¹ istot¹, 
która chcia³bym aby mnie przeros³a. 
Wojciech ¯ywny, pierwszy nauczy-
ciel Szopena, bez poczucia pora¿ki 
oznajmia ma³emu Fryckowi ¿e nie 
bêdzie go ju¿ uczyæ, poniewa¿ teraz 
móg³by już tylko sam korzystaæ z ich 
wspó³pracy. „Mistrz – mówi Wojciech 
Eichelberger - musi wiedzieæ, ¿e w is-
tocie nie jest mistrzem. Tylko tacy mis-
trzowie zas³uguj¹ na miano mistrzów, 
tylko tacy odbierani s¹ jako wiarygod-
ni i tylko tacy nie nadu¿ywaj¹ swojej 
pozycji i przewagi wobec ucznia. 
(...) Uczeñ mistrzowi nie jest do ni-
czego potrzebny. Uczniowskie uza-
le¿nienie odbiera on jako przykr¹, 
k³opotliw¹ koniecznoœæ i stara siê
swego ucznia jak najprêdzej z niego 
wyprowadziæ. Mistrz zdaje sobie spra-
wê, ¿e wchodz¹cy w rolê ucznia -
wbrew temu, co mu siê zdaje – czyni 
tak nie dlatego, aby znaleŸæ mistrza na 
zewn¹trz i uzale¿niæ siê od niego, lecz
po to, by odkryæ w³asny potencja³, 
znaleŸæ mistrza w sobie, odnaleŸæ sie-
bie. Dlatego mistrz wszelkimi œrodka-
mi d¹¿y do jak najszybszego uwolnie-
nia swego ucznia ze z³udzenia bycia 
uczniem. Gdy to siê staje, mistrz uzna-
je swoj¹ rolê za zakoñczon¹ i prze¿ywa 
wielk¹ radoœæ i satysfakcjê. Szczêœciem 
mistrza jest wiêc wyjœæ z roli mistrza”. 
Sformu³owania Eichelbergera bliskie 
s¹ idei sokratejskiej akuszerii, znanej 
pod nazw¹ metody majeutycznej. 
Ojciec Sokratesa, Sofroniskos, jako 
kamieniarz urabia³ materia³, odciska³ 
na bry³ach w³asn¹ formê (dopiero 
Micha³ Anio³ powie o rzeŸbieniu jako 
o ods³anianiu form). Matka, Fajnareta, 
by³a po³o¿n¹. Sokrates poszed³ œladem 
matki: nauczyciel nie ma „nauczaæ”, 
czyli kszta³towaæ; ma pomagaæ rodziæ 
siê myœlom.     

Mistrz


