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 Autorytet nauczyciela, to autorytet 
wymuszony chwilow¹ relacj¹ z ucz-
niem. Nie powinien mieæ charakteru 
wy³¹cznie formalnego, opartego na 
hierarchii wynikaj¹cej z wieku, wy-
kszta³cenia b¹dŸ stanowiska. Istotne 
jest odró¿nienie wiedzy i m¹droœci 
– bywa, ¿e wiêcej m¹droœci potrafi 
wskazaæ pani szatniarka niż utytu-
³owany dyrektor placówki. Bywa też, 
¿e wiedza (zbiór wiadomoœci, czyli 
treœci myœlenia), stwarzaj¹ca pyszne 
poczucie poznawczego triumfu, wprost 
szkodzi m¹droœci bêd¹cej przestrzeni¹ 
w¹tpliwoœci, stawiania nowych pytañ 
i budowania dystansu do tego, co jesz-
cze przed chwil¹ wydawa³o siê nie-
w¹tpliwe. Mistrz ma swoich uczniów,
nie mo¿e mieæ fanów b¹dŸ wyznaw-
ców. Nie szuka uznania dla swoich 
w³asnych pogl¹dów i osi¹gniêæ (mia-
³em okazjê zobaczyæ w szkole aktor-
skiej w Amsterdamie, jak chc¹cy tu 
pracowaæ znani artyœci sceny musieli 
podpisaæ oœwiadczenie, ¿e ucz¹c za-
pomn¹ o sobie jako artystach, o swo-
ich rolach teatralnych, wczeœniejszych 
interpretacjach postaci itp.). Boi siê 
popularnoœci, dlatego czêsto odstrasza 
od siebie tych, którzy spragnieni s¹ 
³atwego z nim kontaktu. Zostan¹ ci, 
z którymi możliwa bêdzie dojrza³a 
przyjaŸñ.
  Przede wszystkim: mistrz œwieci 
w³asnym blaskiem. Ranga autorytetu 
wynika nie z wymuszania, ale z przy-
ci¹gania. „Kto chce rz¹dziæ ludŸmi 
– pisa³ Monteskiusz – nie powinien 
ich gnaæ przed sob¹, lecz sprawiæ, by 
pod¹¿ali za nim”.
(...) Uczeñ mistrzowi nie jest do ni-
czego potrzebny. Uczniowskie uza-
leżnienie 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 d¹ży 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.     

Profesor Kazimierz Sośnicki

  Pisz¹c o pojêciu autorytetu, si³¹ rze-
czy myœlê o spotkanych w ¿yciu lu-
dziach, którzy mogliby byæ dobrymi 
konkretyzacjami tych ogólnych z na-
tury rozwa¿añ. Jedna postaæ wysuwa 
siê wtedy na plan pierwszy – postaæ 
profesora Kazimierza Soœnickiego.      
  W potocznym jêzyku s³owo „profe-
sor” (tak¿e: „majster”) wyra¿a uznanie 
dla kogoœ, kto w swojej dziedzinie 
przewy¿sza innych bieg³oœci¹ i rozum-
noœci¹; mo¿e to byæ malarz, aktor,
rzemieœlnik czy pi³karz. Jest „profeso-
rem”, czyli profesjona³em, fachowcem.
Fachowoœæ nie redukuje siê w tym

wypadku do sprawnoœci warsztato-
wej, lecz obejmuje też regu³y etosu 
danego zawodu i respektowanie zwi¹-
zanych z nim wartoœci - szacunek dla 
klientów, powaga pracy, dotrzymy-
wanie zobowi¹zañ itp. W³aœciwe u¿y-
cie tego pojêcia wi¹¿e siê z działal-
noœci¹ naukow¹: profesor to pracow-
nik wy¿szej uczelni b¹dŸ instytutu ba-
dawczego. Tadeusz Kotarbiñski (po-
dobnie jak Soœnicki - uczeñ Kazimie-
rza Twardowskiego) odró¿nia³ w tej 
mierze aspekt etykietalny i ontologicz-
ny: widzia³ na uniwersytetach ludzi 
posiadaj¹cych profesorski tytu³ i ta-
kich, którzy profesorami s¹; bywa że 
jedno z drugim siê rozmija. Zauwa¿a³ 
też, że w filozofii profesorskie tytu³y 
zyskuje siê przetrawiaj¹c myœli ludzi 
zazwyczaj wolnych od jakichkolwiek 
tytu³ów (walczy³ z etykietaln¹ gêb¹ jak
móg³ Witold Gombrowicz: „Krzykną-
³em, że nie jestem ani pisarz, ani czło-
nek czegokolwiek, ani metafizyk, czy 
eseista, że jestem ja, wolny, swobodny,
żyj¹cy... Ach, tak, odrzekli, jesteœ wiêc 
egzystencjalist¹”). Do tych dwóch as-
pektów trzeba dziœ dodaæ trzeci, etaty-
styczny: profesor to także uczelniane 
stanowisko, którego znaczenie czêsto 
przewy¿sza tytu³ naukowy i po swo-
jemu okreœla spo³eczny status pracow-
nika. Nie u¿ywa siê z zasady takich 
z etatem zwi¹zanych zwrotów, jak 
„panie asystencie”, „panie adiunkcie”
czy piêknie, niczym z Hrabala, 
brzmi¹cego „panie starszy wykładow-
co”. Mówi¹c jednak „panie doktorze” 
do kogoœ, kto zaj¹³ profesorskie stano-
wisko, mo¿na naraziæ siê przynajmniej 
na zdziwione, pe³ne niechêci spojrze-
nie. Tytu³ i stanowisko zwi¹zane s¹ 
z rol¹, która czasami przyt³acza, zmie-
nia, bywa że zjada. Pamiêtam to wci¹¿, 
choæ minê³o wiele lat. Z koleg¹, któ-
ry zosta³ w³aœnie docentem, idzie-
my do przystanku, nadje¿d¿a tramwaj. 
– ChodŸ – mówiê – podbiegnijmy. 
– Nie – odpar³ z godnoœci¹ - docent 
idzie powoli. Tytularne sakralizacje, 
szczególnie widoczne w Galicji, wy-
kpiwa³ bezlitoœnie Andrzej Mleczko. 
Oto ktoœ przedstawia siê na rysunku: - 
Jestem Magister. Dla przyjació³ Megi. 
Na innym obrazku Henry M. Stanley 
wypowiada s³ynne zdanie: – Doktor 
Livingstone, jak s¹dzê? – Nie! – s³yszy 
w odpowiedzi. Oddala siê w pop³o-
chu, a Livingstone mruczy do siebie:  
– Nie wiedzia³, że dosta³em docenta?
  Kazimierz Soœnicki profesorem by³. 
By³ nauczycielem i znawc¹ (profes-
sor); kimœ, kto niezale¿nie od tytu³u 
i stanowiska potrafi sprostaæ takim 
profesorskim powinnoœciom, jak ot-
wartoœæ i jawnoœæ (professe) s¹dów, 
które s¹ g³oszone (profiteri) zgodnie 
z przekonaniami.
 Urodzi³ siê w 1883 roku we Lwowie. 
By³ synem krawcowej i stolarza, st¹d 
mo¿e ceni³ zdrowy rozs¹dek. Chêtnie 
opowiada³ dowcip o paniczu i ch³o-
pie, którzy przekraczaj¹ rzekê. Ch³op 
turkocze sw¹ podwod¹ po kamiennej 
p³yciŸnie, panicz wje¿d¿a karet¹ na 
most. Most siê wali, co ch³op komen-
tuje: widzi że most, a jedzie... 
  Soœnicki studiowa³ filozofiê, mate-
matykê i fizykê na Uniwersytecie im. 
Jana Kazimierza. Pracowa³ pocz¹t-
kowo jako nauczyciel gimnazjalny. 
W latach 1911-1918 – po uzyskaniu 
doktoratu (1910) - by³ dyrektorem 
jednego z gimnazjów lwowskich, zaœ 
od roku 1920 przez dziewiêæ lat pias-
tuje urz¹d naczelnika wydzia³u w Ku-
ratorium Okrêgu Lwowskiego. Od
1929 roku podejmuje pracê akademic-
k¹ we Lwowie – na Uniwersytecie 

i w Wy¿szej Szkole Handlu Zagra-
nicznego, odbywa też staże naukowe 
w Szwajcarii, w Niemczech i we 
Francji. Po wojnie – podczas której 
zaangażowany by³ w tajne nauczanie 
akademickie – tworzy w toruñskim 
Uniwersytecie Miko³aja Kopernika 
katedrê pedagogiki. W 1960 roku, ju¿ 
jako emerytowany profesor, podej-
muje pracê w Wy¿szej Szkole Peda-
gogicznej w Gdañsku (wspó³tworz¹cej 
od 1970 roku Uniwersytet Gdañski). 
Jego dorobek obejmuje prawie trzy-
dzieœci druków zwartych oraz dzie-
wiêædziesi¹t artyku³ów i rozpraw. 
Spoœród wielu odznaczeñ szczególnie 
ceni³ doktorat honoris causa przyzna-
ny mu przez Wy¿sz¹ Szko³ê Pedago-
giczna w Krakowie. Umar³ 11 czerw-
ca 1976 roku w szpitalu akademickim 
przy alei Zwyciêstwa we Wrzeszczu, 
gdzie odwiedzaliœmy go – jego ostat-
ni magistranci, których wypromowa³ 
cztery lata wczeœniej. Poza ni¿ej pod-
pisanym byli to: Zofia B³achnio, Irena 
Lasek, Wac³aw Bielecki i Wies³aw 
Theiss.
  Nie chodzi w tym szkicu o prezen-
tacjê teoretycznego dorobku profesora 
Soœnickiego – przecie¿ kilka choæby 
s³ów na ten temat wypada powiedzieæ. 
Jego praca intelektualna zakorzeniona 
by³a w filozofii pojmowanej zgodnie 
z duchem szko³y lwowskiej, z której 
siê wywodzi³. Jest to, respektuj¹ca 
kanoniczne za³ożenia pozytywizmu, 
filozofia naukowa – myœl antymetafi-
zyczna, antypsychologiczna i antyspe-
kulacyjna. Naukowa filozofia ma byæ 
wertfrei - neutralna œwiatopogl¹dowo 
i aksjologicznie (o tym, że Profesor 
by³ wierz¹cy, dowiedzieliœmy siê do-
piero podczas pogrzebu na Srebrzys-
ku, gdzie mszê odprawia³ biskup, jego 
by³y doktorant). Kazimierz Soœnicki 
nie trzyma siê jednak tych za³o¿eñ 
ortodoksyjnie. Jeœli neopozytywizm 
szko³y lwowsko-warszawskiej bywa 
okreœlany (tak pojmuje go na przyk³ad 
Kazimierz Ajdukiewicz) jako empi-
ryzm logiczny, to Soœnicki ci¹¿y wy-
raŸnie ku logice, pozostawiaj¹c na 
boku doœwiadczalne Ÿród³a wiedzy. 
Logicznoœæ w jego ujêciu stanowi 
synonim naukowoœci w ogóle: „Nau-
kowoœæ i posiadanie wartoœci logicz-
nych s¹ to pojêcia identyczne. Wsku-
tek tego badaj¹c, jakie s¹ warunki 
naukowoœci, odnajdziemy ca³y obfity 
zakres tego, co nazywamy wartoœ-
ciami logicznymi”. Kszta³ceniu logicz-
nemu poœwiêci³ wiele artyku³ów oraz
dwa podrêczniki („Zarys logiki. Pod-
rêcznik dla klas wy¿szych szkó³ œred-
nich”, oraz „Pocz¹tki logiki. Ksi¹¿ka 
dla mi³oœników rozrywek umys³o-
wych”). Podczas zajêæ seminaryjnych 
bardzo czêsto s³yszeliœmy o potrzebie 
jasnego i wyraŸnego (w sensie kartez-
jañskim) formu³owania s¹dów, oraz 
o koniecznoœci budowania logicznej 
- odró¿niaj¹cej treœci podstawowe i 
poboczne - struktury tekstu. Proble-
matykê struktur bada³ w ostatnim okre-
sie swego ¿ycia, o czym œwiadcz¹
opublikowane w latach siedemdziesi¹-
tych artyku³y, m.in. „Strukturalizm” i 
„Pogl¹d strukturalizmu na wspó³czes-
n¹ naukê”. Strukturalizmowi poœwiê-
ci³ te¿ wyk³ad monograficzny (1970 
– 1972), którego s³uchali studenci i 
pracownicy wielu kierunków studiów.
  W has³ach encyklopedycznych Kazi-
mierz Soœnicki przedstawiany jest z re-
gu³y najpierw jako pedagog, dopiero 
na drugim miejscu jako filozof. I choæ 
jego dorobek pedagogiczny w rzeczy 
samej wydaje siê bardziej bogaty, 
trudno by³oby przeprowadziæ miêdzy 

dwoma tymi obszarami wyraŸn¹ liniê 
demarkacyjna. Rozważania z zakresu 
dydaktyki i teorii wychowania - wy-
rastaj¹ – wprost lub implicite – z za-
³o¿eñ ogólniejszych, czego œwiadec-
twem może byæ tytu³ pierwszej po-
wojennej rozprawy: „Pedagogika filo-
zoficzna”. Autor s¹dzi, ¿e tylko dziêki 
filozoficznym analizom metodolo-
gicznym i jêzykowym mo¿na prze-
zwyciê¿yæ uwik³anie nauki o wy-
chowaniu w partykularne zamys³y 
i projekty pedagogiczne. Znamienne, 
¿e sw¹ ostatni¹ – nie opublikowan¹ 
dot¹d – ksi¹¿kê zatytu³owa³ „Dydak-
tyka epistemologiczna”.
  Jako pedagog jest Soœnicki twórc¹ 
oryginalnej – wywiedzionej z pojêcia 
miêdzyludzkich kolizji – teorii wy-
chowania pañstwowego. Antagoniz-
my s¹ w spo³ecznoœciach nieuchron-
ne, wynikaj¹ z odmiennych celów i 
d¹¿eñ poszczególnych ludzi, a tak¿e 
z oporu stawianego przez nich wobec 
skierowanych ku nim aktów. Kolizje 
mog¹ byæ ³agodzone przez kulturowe 
normy tworz¹ce etos wspó³życia (to 
myœl zbli¿ona do póŸniejszej koncep-
cji Marii Ossowskiej, mówi¹cej o mo-
ralnoœci jako o „smarze spo³ecznym”).
Chodzi w szczególnoœci o takie jego 
postacie, jak etos moralny (w³aœciwy 
relacjom miêdzyosobowym), grupowy 
i pañstwowy (oparty na przymusie). 
Systemy autokratyczne chc¹ rygorowi 
pañstwowemu podporz¹dkowaæ dwa 
pierwsze etosy; tymczasem postu-
lowane przez Soœnickiego wychowa-
nie winno zmierzaæ do tego, by uwe-
wnêtrznione poczucia pañstwowe sta-
³y siê jednoczeœnie poczuciami moral-
nymi i grupowymi.  
 PóŸniejsze prace Profesora wskazuj¹ 
na bardziej teoretyczne zorientowanie 
badawcze. W ramach pedagogiki 
ogólnej prowadzi analizy porówna-
wcze (opisowe) ró¿nych systemów 
normatywnych. Stara siê ugruntowaæ 
rozumienie pedagogiki jako systemu, 
do którego stosuj¹ siê prawa i pojêcia 
innego systemu – filozofii. Tej idei
poœwiêcone s¹ takie prace, jak „Roz-
wój pedagogiki zachodniej na prze-
³omie XIX i XX wieku”, „Istota i cele 
wychowania”, „Teoria œrodków wy-
chowania”. Najwiêksze jednak uzna-
nie przynios³y Soœnickiemu badania 
z zakresu teorii dydaktyki („Zarys 
dydaktyki”, „Dydaktyka ogólna”). 
Ogólnoœæ dydaktyki pojmuje dwoja-
ko: to ogólnoœæ w obrêbie systemu 
pedagogicznego, oraz ogólnoœæ po-
nadsystemowa, opisowa i porównaw-
cza. Obydwa te poziomy dope³niaj¹ 
siê wzajemnie, tworz¹c bazê teore-
tyczn¹ dla sztuki nauczycielskiej. 
Pisze: „Dydaktyka jest ogóln¹ teori¹ 
nauczania, gdy¿ stara siê podaæ zasa-
dy odnosz¹ce siê do wszelkich czyn-
noœci zwi¹zanych z nauczaniem, 
bez wzglêdu na treœæ nauki lub inne 
szczegó³owe okolicznoœci. Zasady 
takie staj¹ siê dyrektywami dla nau-
czyciela w różnych szczegó³owych 
sytuacjach jego pracy i dlatego maj¹ 
charakter regu³ lub prawide³ jego 
postêpowania. Nie s¹ one prawami 

w znaczeniu praw naukowych; mówi¹ 
bowiem nie o tym, `co i jak jest̀ , ale 
`co i jak byæ powinno .̀ Nazywamy je 
ogólnymi zasadami dydaktycznymi”. 
Nauczanie opiera siê czynnoœciach 
intencjonalnych dotycz¹cych wiedzy 
obiektywnej – Soœnicki jest rady-
kalnym oponentem psychologizmu i 
pajdocentryzmu. Z pozycji didaskalo-
centrycznych, uznaj¹cych zasadnicz¹ 
rolê nauczyciela, opowiada siê za pe-
dagogik¹ urabiaj¹c¹ uczniów stosow-
nie do celów wywiedzionych z nauk
teleologicznych. Trzeba to opatrzyæ 
krótkim komentarzem. Mamy oto do 
czynienia z sytuacj¹ z rodzaju tych, 
o jakich zapewne myœla³ Leszek 
Ko³akowski g³osz¹c pochwa³ê nie-
konsekwencji. Chodzi w tym wy-
padku o rozbie¿noœæ miêdzy logosem 
(s³owem) i ergonem (czynem). Mo¿na 
spotkaæ piewców dialogu, tolerancji 
i ws³uchiwania siê w g³os uczniów, 
którym niezwykle ³atwo przychodzi 
wystawiæ negatywn¹ ocenê komuœ, 
kto mia³by w tej mierze inne zdanie. 
Profesor Soœnicki – odwrotnie - w 
swych teoretycznych wypowiedziach 
chwali³ urabiaj¹cy i formuj¹cy rygo-
ryzm, nieraz też z charakterystycznym 
uœmieszkiem wspomina³ o potrzebie 
i wartoœci rózeczki. Jednak w bez-
poœrednich relacjach - a w nich prze-
cie¿ zawiera siê istota nauczycielstwa 
- trudno by³o zauwa¿yæ choæby cieñ 
tamtych rygorystycznych normaty-
wów. Cechowa³a go ³agodnoœæ prak-
tyczna, radowa³a wszelka oryginalna 
myœl, tak¿e polemiczna wobec jego 
w³asnego stanowiska. Musia³a byæ 
tylko dobrze uzasadniona i jasno 
wy³ożona.
  Jako dydaktyk k³ad³ nacisk na æwi-
czenia kszta³tuj¹ce umiejêtnoœci, nie na 
wyk³ady podaj¹ce wiedzê. Nie spotka-
liœmy ¿adnego innego profesora – có¿
dopiero mówiæ o takich, o których pi-
sz¹ encyklopedie – który by chcia³, 
jak Soœnicki, prowadziæ æwiczenia; 
tê formê pracy uwa¿a³ bowiem za 
szczególnie ważn¹ i trudn¹. Na æwi-
czeniach – wzorem swego nauczycie-
la, Kazimierza Twardowskiego – ka-
za³ nam robiæ pó³stronicowe stresz-
czenia jakiegoœ fragmentu tekstu, co 
wydawa³o nam siê zarazem proste i 
pozbawione wiêkszego sensu. Odpi-
sywaliœmy wiêc bezwstydnie te stre-
szczenia tu¿ przed zajêciami jeden od 
drugiego – do chwili, gdy Profesor, 
trzymaj¹c w rêku nasze kartki, wygło-
si³ pogadankê o zanikaj¹cym, można 
by s¹dziæ, zawodzie kopisty. Zaimpo-
nowa³ nam, bezb³êdnie wskazuj¹c kto 
od kogo co przepisa³. Zdarzało się, że
czasami traci³ orientacjê w realiach 
spo³ecznych tamtego czasu. Zapyta³ 
któregoœ z nas, czy ma stypendium.
Us³yszawszy potwierdzenie pora- 
dził wyjazd do Genewy, do Instytutu 
J.J. Rousseau, by zapoznaæ siê ze zgro-
madzonymi tam materia³ami. Obie-
ca³ list polecaj¹cy. Z zażenowaniem 
t³umaczyliœmy, ¿e w realnym socja-
lizmie nie jeŸdzi siê tak ³atwo za gra-
nicê, a ju¿ z pewnoœci¹ nie za stypen-
dium. 


