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Motto: 
„Pojęcie autorytetu staje się w moim oglądzie jego perypetii  

i kondycji świata, w jakim mają miejsce, 
 centralnym i najważniejszym ekranem,  

na którym dzieją się najbardziej dramatyczne wydarzenia,  
dotyczące losów kultury i cywilizacji Zachodu”.  

(L. Witkowski, Historie..., s. 24). 
 

 
Drugie z kolei dzieło Lecha Witkowskiego, poświęcone feno-

menowi autorytetu, po monografii Wyzwania autorytetu1 (Kraków, Ofi-
cyna Wydawnicza Impuls 2009) jest książką jeszcze obszerniejszą od 
pierwszej. Autor zgłębia uparcie i dociekliwie interesujące go obszary i 
dokonuje opisów tego fenomenu, oglądanego z wielu naukowych per-
spektyw. Kwestia autorytetu jest bowiem boleśnie aktualna, a – jak 
wynika z efektów penetracji literaturowych, przedstawionych w obu 
dziełach – nadal pojmowana powierzchownie i stereotypowo, tak w 
dyskursie społecznym i naukowym, jak i potocznym. Ponadto temat 
ten jest ambiwalentny oraz przynależący do szerszego dyskursu na 
temat przyszłości kultury zachodnioeuropejskiej. Dlatego pozwolę 

                                                 
1 M. Kaliszewska, Recenzja: L. Witkowski, Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze 
symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii), „Studia z Teorii Wycho-
wania” 2011, t. II, nr 1(2), s. 278-282. 
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sobie przedstawić tu dokładniej jedynie wybrane wątki tego dzieła. 
Zanim jednak to nastąpi wróćmy do pierwszej monografii pt. Wyzwa-
nia autorytetu..., o której Z. Kwieciński orzekł, że jest to: 
„bez wątpienia najważniejsze dzieło, jakie napisano dotychczas na 
temat wielu aspektów funkcjonowania autorytetu w sferze publicznej, 
edukacji i w kulturze z perspektywy wielu dyscyplin humanistyki świa-
towej, w ujęciu łączącym długie okresy w dziejach kultury z wrażliwo-
ścią na najważniejsze kwestie współczesności”. 

Wydawać by się mogło, że już nic więcej nie można napisać o 
autorytecie. Prezentowana tu monografia jest jednak świadectwem 
ustawicznego „pulsowania” tej kategorii nie tylko w dociekliwym 
umyśle badacza, ale też w toczącym się społecznie dyskursie o eduka-
cji, o znaczeniu wykształcenia i roli nauki, szczególnie zaś nauk hu-
manistycznych, tradycji oraz dziedzictwa kulturowego. 

Przypomnijmy, iż kategoria to inne już dziś, niż to w tradycji 
naukowej bywało, ujęcie terminu naukowego. A jej „pulsowanie” wy-
raża „dynamikę, zmianę jakości i objętości, rytmu, nieregularności, 
kurczenia się i rozkurczania, jako źródła życiodajnego napięcia oraz 
braku ostrych granic znaczeniowych”. Termin „kategoria” używany 
jest ostatnimi laty częściej, niż „pojęcie”, zazwyczaj dla uwypuklenia 
różnicy między statycznym, tradycyjnym pojęciem naukowym, a dy-
namiczną i zmienną, osadzoną w zmiennych kontekstach „kategorią”. 
Szeroko i interdyscyplinarnie temat kategorii i jej dynamiki znacze-
niowej podejmują już liczni autorzy, zaś to zjawisko dynamiki pojęć 
dostrzeżone zostało już w okresie międzywojennym przez S. Hessena, 
B. Nawroczyńskiego, K. Sośnickiego. Współcześnie piszą na ten te-
mat np. Z. Kwieciński, L. Witkowski, T. Szkudlarek, A. Folkierska, E. 
Rodziewicz, H. Kwiatkowska i J. Górniewicz. 

Przedstawiane tu dzieło ma bardziej precyzyjną konstrukcję 
formalną, niż pierwsza książka Witkowskiego o autorytecie, choć uję-
cie kategorii autorytetu pozostaje dynamiczne: 
„Chcę pokazać autorytet jako mechanizm zawsze obosieczny, dwu-
znaczny, mający oblicze janusowe, wyznaczający każdemu śmiałkowi 
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zadanie sprostania pułapce Scylii i Charybdy [...]". 
Znając przywiązanie Autora do kategorii antynomii, postaram 

się też dostrzec i ukazać te antynomie po to, by pobudzić czytelnika 
do refleksji nad uwikłaniami autorytetów, które wyznaczają ścieżki 
naszego życia, bądź nad ich (niedostrzegalnym?) brakiem. 
Autora interesują trzy zakresy odniesień do autorytetu: 1) rozważania 
ludzi uchodzących za takowe, 2) śledzenie, co na ten temat sami napi-
sali 3) co takiego napisali, co mogłoby rzutować teoretycznie na roz-
wijany w książce sposób podejmowania tej tematyki (s. 20). Witkowski 
definiuje w następujący sposób, czym jest autorytet: 

„Autorytet jest zwykle beznadziejnym wyzwaniem, zmarnowa-
nym i zmarniałym z winy zarówno jego zwolenników, jak i przeciwni-
ków, razem będących nieświadomymi ofiarami jego perwersyjnych 
wcieleń i perfidnych działań, a także zakładnikami własnej niemożno-
ści walki o dopełnianie, będącego zawsze w drodze, człowieczeństwa” 
(s. 20). Cytuję tę definicję, gdyż brzmi groźnie i dwuznacznie. Z jednej 
strony bowiem autorytety zazwyczaj nazywa się opokami, fundamen-
tami, drogowskazami, czyli miejscami stałymi i godnymi zaufania 
oparciami w chaotycznym świecie, do których można się odnieść w 
chwili zwątpienia; z drugiej zaś strony źle wybrany autorytet, zaufanie 
do jego „perwersyjnego wcielenia” może spowodować złe życiowe 
wybory, narazić nas na ryzyko utraty człowieczeństwa. Pozostaje więc 
obywać się bez nich? Dokonywać osobistych wyborów zawsze uwi-
kłanych w obszary niejasne, ambiwalentne i obarczonych osobistą 
odpowiedzialnością? 

Zacznijmy więc od tezy książki, przedstawionej we Wprowadze-
niu, która jest dwoista: pesymistyczna i optymistyczna: 
„Jej strona dramatyczna wyrosła ze zbuntowanego pesymizmu autora 
w obliczu śledzenia tego, w jaki sposób, często niestety, funkcjonują 
środowiska uniwersyteckie, nauki i edukacji, polityki, Kościoła i me-
diów – jednym słowem życia publicznego [...]. 
Szczególnie przejmuje mnie jakość życia (świata) akademickiego w 
polskiej humanistyce i brak jego spójności, brak integralności, wspól-
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noty uczących się i uczących, badaczy i uczonych, nauczycieli i studen-
tów [...]. 
Nie da się bronić jakości kultury humanistycznej przed jej degradacją, 
jeśli nie będziemy czuwać nad tym, aby życie akademickiej humanisty-
ki nie stawało się zakładnikiem rozmaitych układów [...]” (s. 22-23). 

Zdaniem Autora szansę stanowi jedynie wysiłek „reformacji 
oświecenia” czyli obrona rozumu przed „ostentacyjną rytualizacją po-
zoru” z jednej, a degradacją rozwoju duchowego kolejnych pokoleń z 
drugiej „w tym degradacją funkcji kulturowej kluczowych takich insty-
tucji jak uniwersytet” (s. 22-23). 

Owemu pesymistycznemu ukazaniu utraty autorytetu nauki 
(nauk humanistycznych) przeciwstawia autor część konstruktywną i 
optymistyczną tezy swojej książki, która odnosi się do „osadzonej już 
w wielu ujęciach perspektywy projektującej pozytywny sens autoryte-
tu, zrywający z ponad trzydziestoma zabobonami [...] dla myślenia o 
autorytecie (o tym za chwilę), jako ogniwie przestrzeni życiodajnej dla 
relacji człowieka ze światem, innymi w nim i ze sobą samym” (s. 24). 

Ta podstawowa dwoistość organizuje treści dzieła, nie jest jed-
nak jedyną tu antynomią. Ukazuje bowiem ponadto tak charaktery-
styczne rozdarcie samego Autora między postmodernistyczną świa-
domością zaniku autorytetów i nadawaniem znaczeń wedle uznania, a 
potrzebą ukazywania miejsc stałych, świata wartości i kultury, przyna-
leżnego dziś do tradycji i przestrzeni – wydawało by się (na szczęście 
niesłusznie) – minionej, oraz bez znaczenia dla wielu współczesnych 
„ameb”. 

W dalszej części Wprowadzenia, które stara się ukazać całą filo-
zofię prowadzonego wywodu, Autor objaśnia: „Wyzwanie autorytetu 
jest więc fundamentalne, stanowi pytanie ‘pierwsze’, niesie ze sobą 
kwestię, której nie ominie się autorytarnymi dekretami czy liberalnym 
napiętnowaniem zaślepień i wrzuceniem jednostki w możliwość, a 
nawet obowiązek wolności” (s. 25). 

Praca ta, wskazuje Witkowski, pisana była w poprzek nurtów, 
tradycji, perspektyw i pól działania, „zbuntowana przeciwko uświęco-
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nym nawykami podziałom, zamknięciom i przejawom ignorancji mie-
dzy nimi” (s. 26). 

Książka jest też o tym – kontynuuje Autor – „że zanika zdol-
ność mierzenia się z lepszymi od nas samych, że wielu wręcz takiej 
możliwości nie przyjmuje do wiadomości albo się nią nie przejmuje, 
ścigając się w ustanowieniu władczym, po którym nikt już ‘nie może 
mi podskoczyć’”(s. 29). 

Zaś kluczowe zadanie autorskie zostało sformułowane nastę-
pująco:„To kwestia tego, jak rozumieć autorytet, aby dało się go wi-
dzieć na serio jako istotny punkt odniesienia w wysiłkach zakorzenie-
nia się w kulturze symbolicznej, stanowiącej nasze wielkie dziedzictwo 
myślowe, które ciągle bardziej zobowiązuje, niż już obowiązuje i bar-
dziej tworzy szansę na rozwój duchowy niż je włącza w typowe pro-
cesy i praktyki socjalizacyjne i edukacyjne” (s. 30). 
Wreszcie, pod koniec Wprowadzenia, Witkowski – jak zwykle bardzo 
osobiście –deklaruje: „Staram się tu dać wyraz narastającemu przeko-
naniu, że wartościowy autorytet w jego funkcji zakorzeniania i wyzwa-
lania jest możliwy, że warto go bronić na nowy sposób, że ma do wy-
pełnienia rolę, której nie zastąpią ani światy idoli, ani przejawy karnej 
rezygnacji z myślenia [...]” (s. 31). 

Trzeba przyznać, że dramatyzm przesłania zawartego we 
Wprowadzeniu jest dojmujący, brzmi jak alarm, wart jest tu szczególne-
go wypunktowania, co niniejszym starałam się uczynić, gdyż stawia 
ono Witkowskiego w rzędzie niewielu już aktywnych obrońców naro-
dowej i europejskiej kultury i tradycji, nauk humanistycznych i świata 
wartości uniwersalnych, wśród których znajdujemy też kategorię auto-
rytetu.  

Poza Wprowadzeniem dzieło to składa się z sześciu części, na 
które składa się dziewiętnaście rozdziałów kolejno numerowanych. 
Część I to: „Wydziedziczenie i imponderabilia kulturowe”, a pierwszy 
z dziewiętnastu rozdziałów rozpoczyna Autor gorzkim ironizowaniem 
na temat (wspomnianej tu nota bene na wstępie) grubości książki i jej 
zapewne nazbyt wysokiej ceny.  
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„Tak więc to gruba książka o autorytecie, w sytuacji, gdy lekceważony 
i znieprawiany jest coraz bardziej sam autorytet książki jako pośredni-
ka kulturowego, a tym bardziej, jako domniemanego skarbca z bez-
cennymi (czy tylko życiodajnymi) perłami myśli i twórczymi impulsa-
mi dla ducha jednostki jako zakorzeniającymi w wielowiekowym dzie-
dzictwie – czy to nie przesada?” (s. 36). I dalej: „Strawa duchowa, nie-
dająca przyjemności narcyzom i konsumentom, nie jest w modzie. 
Kultura coraz częściej znajduje się na śmietniku rzeczy lekceważonych 
[...]” (s. 36). 

Witkowski z charakterystyczną dla siebie dynamiką wylicza 
oskarżycielsko wszystkie krzywdy i nieprawości uczynione książce w 
dzisiejszych czasach presji pośpiechu, cynizmu i uzurpacji. Tytuł tego 
pierwszego rozdziału brzmi: „Ukryte przekleństwo wydziedziczenia z 
kultury”. Autor wymawia nam (słusznie zapewne) korzenie się przed 
oczekiwaniami rynku, zezwolenie na wydziedziczenie z historii, nie-
zdolność do czynu na miarę czasów. Przywołany Chochoł z Wesela 
nadaje temu fragmentowi ton szczególnie oskarżycielski, nawet pate-
tyczny. 

Przejmujący zwłaszcza jest dla Witkowskiego zanik zapotrze-
bowania na autorytet w sensie kulturowym (s. 41), zanik postawy 
zdolnej do wyróżnienia kogoś uznaniem, ze względu na spełnianie 
wysokich norm kulturowych. Również oswajanie się z tym, co domi-
nuje powoduje „zacieranie się śladów po możliwie innej wersji świata” 
(s. 42). 

Pierwszy rozdział celnie otwiera dyskurs o autorytecie, ponadto 
przywołana zostaje tu sylwetka Bogdana Suchodolskiego i fragmenty 
dyskursów medialnych, jako zaczyn naszych indywidualnych odniesień 
do przedstawianych w książce treści. Można tu jeszcze dodać, że wy-
magania stawiane współczesnemu człowiekowi przez Autora są wy-
sokie. Owo tytułowe przekleństwo wydziedziczenia z kultury nie jest 
przecież li tylko wynikiem indywidualnego grzechu zaniechania po-
pełnionego wówczas, gdy potrzeba kupienia butów sobie lub dziecku 
zwycięża potrzebę pójścia do teatru czy kupienia książki, skoro na 
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zaspokojenie obu potrzeb nie ma funduszy. Nie jest to więc proste 
odrzucenie kultury. To dramatyzm ograniczania do niej dostępu, wy-
dziedziczania kolejnych pokoleń z uczestnictwa w kulturze teraz prze-
cież zarabiającej na siebie, nadmiernie skomercjalizowanej. Na to 
przekleństwo składają się przecież również dyskursy władzy, osłabia-
jącej znaczenie nauki, nauczycieli, wykształcenia, kultury przez limi-
towany do niej dostęp i ukazywanie nieprzydatności w codziennym 
życiu tego „humanistycznego balastu” o walorach krytycznych i 
emancypacyjnych, zagrażających władzy. Obrona własnych korzeni, 
świadome dążenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze wysokiej, 
wymagającej wysiłku intelektualnego i wiedzy, to zadania na miarę 
tytanów, w obliczu atrakcyjności i lekkości propozycji kultury maso-
wej i konsumpcyjnego trybu życia. 

Część I uzupełniona jest rozdziałem, przynoszącym spory o 
autorytet jako „beznadziejną walkę o imponderabilia kulturowe”, z 
przywołaniem m. in. takich nazwisk jak Jan Paweł II, F. Furedi, K. 
Obuchowski, G. Marcel. Niezwykle interesujące dla pedagoga są tu 
rozważania na temat niezdolności współczesnego człowieka do uczu-
cia wdzięczności. Witkowski ujmuje to tak: 
„[...] brak zdolności dostrzegania autorytetu, jego uznania czy zapo-
trzebowania na związane z nim impulsy symboliczne – co zwykle na-
iwny ogląd nakazuje interpretować jako brak autorytetów [...] wynika 
stąd, że to z powodu braku zdolności do wdzięczności, rzesze ludzi 
nie są w stanie docenić wielkości poszczególnych dokonań ludzkich 
nakazujących, samą ich wartością, dla nich uznanie, szacunek, powagę, 
odniesienie” (s. 92). 
 Ta interesująca kwestia rozwijana jest na kolejnych stronach i 
wymaga tu pedagogicznego komentarza. Otóż wdzięczność, szacunek, 
uznanie, są to uczucia wyższe, dane człowiekowi nie w sposób natu-
ralny, lecz przez wychowanie. To drobne zabiegi czynione przez 
uważnych rodziców, od maleńkości uczulające dziecko na drugiego 
człowieka, uczące szacunku i uwagi dla starszych, słabszych, rodziny i 
obcych. To wymóg okazywania wdzięczności za drobne podarki, 
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przysługi, dostrzeganie gestów innych wobec nas, rewanż czyniony z 
serca, dzielenie się zabawkami i słodyczami, pierwsze zmagania z wła-
snym egoizmem, uważne słuchanie, empatia i wiele innych wartości z 
ludzkiego świata, które przynosi rodzinne wychowanie, literatura dzie-
cięca, uczestnictwo w kulturze dla dzieci i kultywowanie tradycji. Bez 
tej domowej edukacji człowiek tych uczuć nie posiądzie i nie czuje, 
nie dostrzega i nie używa, nie przenosi na grunt społeczny i obszary 
kultury. 

A więc to nie jest – powiedzmy – biologiczny brak zdolności 
do wdzięczności. To brak wychowania do uczuć wyższych, o które tak 
zabiegała Maria Łopatkowa, do (u)czucia i okazywania wdzięczności. 
Trudno się też zgodzić z twierdzeniem Autora, iż: „edukacja staje się 
wdrażaniem do kształtowania wierności własnym możliwościom 
wzrostu ducha w warunkach rozproszenia wdzięczności” (s. 98). 
Sądzę, że edukacja instytucjonalna nie będzie tu skuteczna. Nietrafne 
jest też tu słowo wdrażanie, sugerujące przemoc symboliczną, której 
efektem może być tylko pozór. Ponadto „czy pedagog może działać w 
sytuacji braku (tak gwarantowanej, jak zakłada to dyskurs ‘o wdraża-
niu wartości’) pewności?”. 

W części pierwszej znajdziemy jeszcze rozważania na temat 
odzyskania Europy i nowego autorytetu Sokratesa – każde z tych za-
gadnień wymagałoby szerszego, osobnego przybliżenia, ale zaznanie 
tej przyjemności pozostawiam czytelnikom. 
 
Przybliżmy teraz pokrótce treści pozostałych części dzieła. 

Część II książki nosi tytuł „Preliminaria, zdrady i maski”, do-
dajmy –  z naciskiem na zdradę i różne jej odmiany. Przynosi wpierw 
przegląd historycznych świadectw tropów i inspiracji, sygnowanych 
takimi nazwiskami jak J. Stempowski, S. Morawski, M. Ossowska, J. 
Borejsza, K. Pomian; głównie jednak spory o sytuację autorytetu du-
chowości wobec zdrady klerków w ujęciu J. Szackiego i odniesienia do 
tej kwestii pióra G. Herlinga-Grudzińskiego. Polemizując z Szackim 
jednocześnie Witkowski przedstawia czytelnikowi własne odczytanie 
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pięciu postaci zdrady klerków, z których każda jest wieloaspektowa, 
które przenikają się i wynikają z siebie, odsłaniając coraz to nowe ob-
licza zdrady. Dla rozbudzenia ciekawości czytelniczej podaję skrótowo 
i dlatego z konieczności również powierzchownie, iż pierwszą zdradę 
klerków odnosi Autor w oparciu o własną i jedyną jak dotąd rekon-
strukcję poglądów J. Bendy do „pragmatycznej służby interesom do-
raźnym” (s. 175). Bowiem zadaniem klerków była obrona wartości 
wiecznych i bezinteresownych jak sprawiedliwość, prawda, rozum, nie 
uwikłanych w żadne cele i rozważania praktyczne. Dla J. Bendy rolą 
klerka nie jest zmiana świata, a pozostawanie wiernym ideałowi, któ-
rego podtrzymanie wydaje mu się konieczne dla moralności gatunku 
ludzkiego (s. 197). 

Druga zdrada klerków dotyczy, zaangażowania intelektualistów 
w ustanawianie antydemokratycznego porządku, ich pogardy dla jed-
nostek i pochwały interesu cywilizacyjnego a także odmowy uznania 
moralności „poza względnymi jej przejawami” (s. 210). 

Z kolei trzecia zdrada to „uwiedzenie postmodernizmem, po-
prawność polityczna, relatywizm: intelektualiści w narcystycznym du-
chu nieodpowiedzialności spektaklu młodości” (s. 210). Oznacza ona 
zgodę na relatywizm moralny, rozbicie kultury na równoprawne, za-
mknięte kawałki, zagrażające humanizmowi i skutkujące skazaniem 
człowieka na utkwienie w pierwotnym środowisku. A więc etnocen-
tryzm jako zdrada kultury, stworzenie nowego ideału jednostki wielo-
kulturowej, brak odpowiedzialności za przetrwanie kultury, poddanie 
się konsumpcjonizmowi i kulturze masowej to główne grzechy i zdra-
dy klerków. 

Czwarta natomiast zdrada klerków to przeciętność, formalizm, 
rynek usług. Przejawia się ona np. w biurokratyzacji pomocy między-
narodowej, w cynicznym wykorzystywaniu jej przez środowiska poli-
tyczne i organizacyjne dla własnych korzyści, zdrada etyczna. Te same 
cechy posiada zdaniem Autora polska rzeczywistość edukacyjna, gdzie 
redukcja uniwersytetów odbywa się rękami ich wykładowców, w 
zdradę angażują się zatem elity instytucji kultury (s. 223). 
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Wieńcząca wywód piąta zdrada polega na różnych odmianach 
patologii w murach akademickich, począwszy od obsadzania na zna-
czących stanowiskach niegodnych ich osób, na rytualizacji codzienno-
ści, sankcjonowaniu wygody, na bierności wobec istniejących zjawisk 
patologicznych kończąc. Zdrada klerków staje się tu silnie zaakcento-
waną figurą współczesnej sytuacji polskich uniwersytetów i postawy 
jej pracowników, sankcjonujących – zdaniem Autora – pozór i fikcję: 
„Uniwersytety stają się przez to miejscami barbarzyńskiego sojuszu w 
złej sprawie. Dzieje się to już przy zmowie milczenia niektórych śro-
dowisk” (s. 226). Mocne słowa. Część ta kończy się rozdziałem V o 
świecie bez autorytetów, na motywach Króla Ubu, który pojawia się 
„jako skupienie w soczewce zjawisk wielowymiarowo składających się 
na funkcjonowanie świata pełnego cynizmu, dworskich układów we 
władzy, nakładania się na siebie rozmaitych języków i ich retoryk, 
mieszających sacrum i profanum w sposób niszczący między nimi grani-
cę, czy choćby napięcie, przez fakt płynnych przejść” (s. 252). Autor 
konkluduje: 

„My zbyt często zajęci jesteśmy groźbami i patrologiami obec-
ności autorytetu niż rozpaczliwą sytuacją, w której autorytetu po pro-
stu brak, bo ci, którzy aspirują do niego, się nie nadają, a ci, którzy 
mogliby na uznaniu autorytetu skorzystać, są już na etapie perwersyj-
nej potrzeby ratowania swojej beznadziei [...]”. Dochodzi do „zaniku 
zdolności do pełnego śmiechu ambiwalentnego, oczyszczającego po-
wagę autorytetu przez wystawienie go na próbę, jak to widział Bachtin 
w duchu karnawalizacji u Rabelais’ego” (s. 254). 

Część III to „Historie filozoficzne” zawarte w kolejnych pię-
ciu rozdziałach, poprzedzonych wstępem, gdzie Autor ponownie na-
wiązuje do idei wdzięczności kulturowej, dotyczą autorytetu jako ka-
tegorii badawczej i analitycznej, Hegla jako autorytetu i autora wypo-
wiedzi o nim, autorytetu w osobach i ujęciu M. Heideggera, K. Jasper-
sa i P. Ricoeura, który odnosi się też do dwoistości widzenia funkcji 
edukacyjnych uniwersytetu (s. 411). 

Część IV z kolei to: „Nauki społeczne i historia instytucji” 
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złożona z trzech bogatych rozdziałów na temat autorytetu Kościoła, 
Marksa i autorytetu w historii socjologii. I tu odnotujmy rozważania 
czynione w kontekście Kapitału Marksa na temat specyfiki pracy dy-
daktycznej, warunków jej prowadzenia i jej dwoistego efektu (s. 480-
483). 

W końcu Część V, która donosi „O historiach autorytetu w li-
teraturze”. Zawiera cztery rozdziały opatrzone nazwiskami Witkacego, 
Cz. Miłosza, J.M. Rymkiewicza, S. Mrożka, J. Pilcha, G. Herlinga-
Grudzińskiego, S. Barańczaka i S. Chwina. Znamienna jest tu uwaga 
Autora, iż „w kulturze długiego trwania”, w sensie kultury o ponad-
czasowych walorach, da się odróżnić ziarno od plew, czyli prawdziwy 
autorytet od jego uzurpacji. „Ludzie prawdziwie godni miana autory-
tetów nie boją się innych autorytetów [...]. Niezależnie od tego, ile 
popłuczyn wylewano na Hegla, nikt, kto ma zrozumienie dla wagi 
głębokiej narracji filozoficznej, nie pomyli jego książek z tekstami 
tych, którzy by chcieli go negować” (s. 570). 

I wreszcie Część VI: „Edukacja i pedagogika: prowokacje” 
zawierająca dwa rozdziały o objętości niecałych stu stron. Mówiąc w 
tytule o „nauczycielu w dalekim tle” miałam na myśli sytuację ze-
pchnięcia optyki pedagogicznej – i to reprezentowanej przez teksty 
wprawdzie ważne, ale już znane –  na sam koniec dzieła. Poza tym 
lektura całości ukazuje jednak fakt dotykania przez treści wszystkich 
wcześniejszych rozdziałów obszaru dociekań pedagogiki, co zostało, 
muszę przyznać, czasem dostrzeżone i wykorzystane.  
Znajdujemy tu rozmaite dyskursy o autorytecie w procesie edukacji, 
wywiad z Autorem oraz trzydzieści pięć podręcznikowych i obiego-
wych przekłamań w sprawie pojmowania autorytetu, rzecz naprawdę 
mocną i podstawową dla nauczycieli przejmujących się tą kwestią. Na 
stronie Impulsu” zamieszczono krótką a entuzjastyczną opinię Zyg-
munta Baumana: „Temat fantastycznie wybrany. Pogrom stereoty-
pów, przesądów, uprzedzeń i mitów kompletny. Wszystko, co było do 
powiedzenia na ten temat, powiedziane. Gratuluję!”. To zestawienie 
„zabobonów” wyrosłych wokół autorytetu wynika z przekonania Au-
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tora, iż „teoria pedagogiczna nie może powielać skojarzeń z autoryte-
tem typowych dla ujęć politologicznych i politycznych, wiązanych z 
wizją władzy, dominacji czy uległości, a nawet ślepego posłuszeństwa 
motywowanego groźbą kary” (s. 708). Nie może to być też trop wą-
sko socjologiczny, ani też obiegowe podejścia psychologiczne. Wit-
kowski przypomina, że autorytet jest figurą z przestrzeni dziedzictwa 
symbolicznego, które pozostawia spuściznę zróżnicowaną, którą 
„trzeba umieć się żywić”. 

Ponadto Autor zwraca uwagę na trzy profile widzenia autoryte-
tu, które stanowić mogą tło dla ukazania tego, który „wydaje mi się 
kluczowy dla budowania wartościowej funkcji kulturowej i rozwojo-
wej autorytetu pedagogicznego” (s. 736): 

Pierwszy profil to uwznioślenie jednostki na dystans, kojarzone 
semantycznie z autorytetem przez słowa mistrz, klasyk, geniusz, my-
śliciel i inne. Drugi to przynależność do wyróżnionej zbiorowości: 
elita, awangarda, kanon, czołówka itp. Trzeci to wskazywanie funkcji 
wywoływanego efektu z punktu widzenia odbiorcy kojarzone z upo-
wszechnianiem, popularnością, fascynacją itp. Natomiast jeśli myśle-
nie i działanie pedagogiczne mają służyć rozwojowi podmiotowości 
wychowanka, trosce o jego autonomię – dowodzi Autor – to kluczo-
wy staje się zupełnie inny profil: „który tworzy intymna relacja 
wdzięczności kulturowej i prawdziwego długu spłacanego duchowo. 
Jest to profil intymnego spotkania z dziedzictwem. Składają się na 
niego takie wyznaczniki jak: osobiste przeżycie spotkania, wysiłek 
skupionego śledzenia, uważna refleksja, głębokie przemyślenie, zasko-
czenie odrębnością zrywająca z tym, co dominuje, nazwanie umożli-
wionych w tym trybie odkryć, świadectwo znaczącego impulsu, uzna-
nie długu wdzięczności za konkretne zyski rozwojowe, zdolność 
wskazania wartości przez niezgodę na dominujące gdzieś tezy [...]”(s. 
737). 

Mieć autorytet to wskazać obecność kogoś znaczącego we wła-
snej biografii. Nie mieć go – to rezultat niemożności otwarcia się na 
życiodajne impulsy. Jak pisze Autor: „Brak zdolności do uznania tak 
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pojmowanego autorytetu to choroba ducha, patologia potencjału 
rozwojowego i przejaw wydziedziczenia z kultury” (s. 737). Dodajmy, 
iż jest to też wyzwanie dla kolejnych pokoleń rodziców i pedagogów. 
 
Podsumowanie 

Książka ma, tak, jak jej teza wstępna, dwoisty wymiar. Dla 
mnie zdecydowanie pesymistyczny, zarówno w obrazie świata jak i 
miejsca w nim dla autorytetu, bez szans na nadzieję choćby, że dobro 
zwycięży zło, a antynomia między autorytetem „naturalnym”, a jego 
„perwersyjnym wcieleniem” nie będzie nas ustawicznie zmuszać do 
podejrzliwości i dramatycznych oraz „na naszą odpowiedzialność” 
wyborów. Jednak Autor wyraźnie zmierza – dla przeciwwagi – do tezy 
pozytywnej, mimo wszystko, stanowiącej „nowe otwarcie”, zaczątek 
nowej narracji, pisząc: „autorytet jest potrzebny w pozytywnym sensie, 
tak, jak potrzeba w życiu Postaci, ludzi prawdziwych, pokazujących 
jakieś inaczej niedostępne strony życia, świata i bycia jednostką, bycia 
sobą, bycia po coś, dla czegoś i jakoś odstającego od potocznych lo-
kalnie wyobrażeń. Trzeba nam Postaci stających się pomostem do 
życia” (s. 741). 

Zdaję sobie sprawę z niemożności stworzenia takiego szkicu 
krytycznego tego obszernego dzieła, który przedstawiłby nie tylko 
wszystkie główne treści, ale też odniósł się do nich twórczo i bez 
uproszczeń; lektura książki była bowiem nielinearna i niesystematycz-
na, jak wędrówka po trasie, której jedne fragmenty przyciągają i fascy-
nują, inne zaś odstręczają trudnością lub odległością, zmuszają do 
planowania przerw i szukania skrótów. Inny czytelnik wybierze być 
może odmienną trasę, trudniejszą bądź łatwiejszą, przez meandry tego 
dzieła, pewne jest jednak, że każdy znajdzie treści, które przyciągną 
jego uwagę i zmuszą do namysłu. Równocześnie mamy do czynienia z 
niebywałą erudycją i dociekliwością, ze spójnym wywodem i jego kla-
rowną kompozycją oraz znaczącym celem, co budzi szacunek zmusza 
do staranności czytelniczej na miarę oczywiście własnych możliwości 
percepcyjnych. Sądzę (po sobie), ze udało się Autorowi wstrząsnąć 
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czytelnikiem, któremu nie są obojętne losy kultury narodowej i cywili-
zacji Zachodu, ukazać antynomie towarzyszące kategorii autorytetu w 
ich jawnych i ukrytych odmianach. Ekran, jakim stała się tu ta katego-
ria obnażył nie tylko problemy dla kultury zasadnicze, ale i te co-
dzienne, jak niedostatki wychowania domowego i edukacji szkolnej, 
grzech zaniechania wobec własnego rozwoju każdego z nas, braki 
literaturowe, chodzenie na łatwiznę, gdy trzeba podejmować trudne 
wybory. Każdy z fragmentów omawianego dzieła może stanowić 
osobne pole do namysłu przez swoje nasycenie treścią, rozległą per-
spektywę i autentyczne zaangażowanie autora. Rozprawę Historie auto-
rytetu wobec kultury i edukacji polecam głównie nauczycielom akademic-
kim, ale też studentom różnych kierunków i specjalności oraz osobom 
mniej lub bardziej wykształconym, dla których kultura narodowa i 
kategoria jej autorytetu są wartościami znaczącymi i bogatymi w im-
pulsy rozwojowe. 

 


