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Czy demokracja potrzebuje autorytetów?

Notatka z wykładu Adama Szostkiewicza

Przyczyną spotkania  redaktora  Adama Szostkiewicza ze  studentami  Uniwersytetu 
im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach był artykuł „O topowych jajogłowych”, w którym 
redaktor napisał o najważniejszych intelektualistach na świecie, wybranych w głosowaniu 
internetowym. 

Oddano pół miliona głosów, a wyniki wywołały sporą sensację – czołowe miejsca w 
głosowaniu  globalnym  zapewniono  przedstawicielom  świata  islamu.  Muzułmanie 
zaangażowali się w akcję, która w rezultacie doprowadziła do tego, że 10 najważniejszych 
miejsc zajęli muzułmańscy intelektualiści – powszechnie nieznani. Miejsce pierwsze zajął 
Turek  -  Fethullah  Gülen.  Warto  zauważyć  postać  zwycięzcy  tego  plebiscytu,  ponieważ 
Gülen próbuje zasiać w swym otoczeniu przekonanie, że nowoczesny muzułmanin może 
poznawać zachodnie idee, technikę, naukę i jednocześnie żyć wedle religijnych doktryn. 
Rezultaty  plebiscytu  wzbudziły  wielkie  kontrowersje,  zarzucono  nawet  sfałszowanie 
wyników.  Jednak  możliwość  poznania  tamtejszych  autorytetów,  zaintrygowała  rzesze 
intelektualistów. Cała ta sytuacja ukazała, że autorytety odgrywają znaczącą rolę z życiu 
muzułmanów.

Powstaje  pytanie  czy  jest  dziś  miejsce  dla  autorytetów  w  otwartych 
społeczeństwach, między innymi w Polsce? Czy potrzebne są te autorytety? Wyniki ankiet w 
Polsce wskazują że nie. Młodzi Polacy, wedle ankiet tygodnika Wprost, wśród czołowych 
wzorów do naśladowania wymieniają kardynała Dziwisza, Wisławę Szymborską, kardynała 
Glempa,  profesora  Bartoszewskiego  oraz  Tadeusza  Mazowieckiego.  Natomiast  wyniki 
ankiety tygodnika Polityka, polskie czołowe autorytety przedstawiają następująco: Jurek 
Owsiak,  Andrzej  Wajda,  kardynał  Dziwisz,  profesor  Bartoszewski  oraz  Lech  Wałęsa.  To 
pokazuje, że Polacy potrafią wskazać swoje autorytety, ale wyniki w dużej mierze zależą 
od momentu i aktualnych wydarzeń. 

Przedstawiciele  młodego  pokolenia  głoszą,  że  obecnie  nie  szukają  mistrzów,  a 
specjalistów.  Profesor  Staniszkis  stwierdza,  że ludzie  nie  potrzebują już  kogoś,  kto  im 
powie jak żyć, tylko kogoś kto im życie ułatwi. Więc są autorytety czy ich już nie ma? Czy 
młodzi ludzie w Polsce nie potrzebują żadnych wzorców, tylko sami chcą być specjalistami 
albo poszukują specjalistów? 

Mówiąc  o  autorytetach  mamy  na  myśli  osobowości,  które  sprawiają,  że  młodzi 
ludzie nie tylko cenią reprezentowane przez nich wartości, ale przede wszystkim chcą żyć 
tak jak te autorytety żyją. Biorąc za przykład Ojca Świętego, którego osobę dość często 
wymienia  się  pośród  autorytetów  -  Polacy  swego  papieża  kochają,  jednak  istnieje 
wątpliwość czy go słuchają, znają jego stanowiska i chcą je naśladować. A więc nie chodzi 
tylko o to, by wzorzec osobowy ludziom imponował, ale by ludzie chcieli zaszczepić w 
swym życiu elementy jego sposobu postępowania. 

W przeszłości ceniono dorobek człowieka, jego działania i rzeczywiste zasługi. Dziś 
wolne  media  kreują  sztuczne  wzorce.  Media  zniekształcają  rzeczywistość,  kryteria  się 
zmieniły,  liczy  się  rozpoznawalna,  lubiana  twarz.  Celebryci  pełnią  rolę  wzoru  do 
naśladowania.

Drugie zjawisko to  dzikie autorytety. Powstają  często  przypadkowo, na zasadzie 
wypełniania pustki. Przykładem dzikiego autorytetu jest Hitler i Niemcy jako kraj, który 
poddał się jednostce. Dlatego powinniśmy być czujni, powinniśmy interesować się życiem 
publicznym, politycznym, bo historia nie raz pokazała, że z pozoru błahe działania potrafią 
przerodzić się w sprawy wagi państwowej, a nawet światowej. 

Istnieją  różne  grupy,  które  sieją  nienawiść,  krytykują  liberalizm  i  antagonizują 
społeczeństwo. Aktualnie w Polsce jest taka tendencja, by ważne autorytety wyprzeć. Gdy 
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czujemy, że próbuje się nasze autorytety zastąpić, musimy o tym mówić, podkreślać, że 
nam  się  to  nie  podoba.  W  obliczu  takich  zabiegów  trzeba  zachować  własny  pogląd, 
zachować  swoje  wartości  i  nauczyć  się  z  tym  żyć  oraz  przede  wszystkim  nie  używać 
podobnych metod we własnym postępowaniu. Ideał jest taki, by się nie zwalczać, a umieć 
się  nawzajem  tolerować,  mimo  znaczących  różnic.  My  jako  społeczeństwo  ponosimy 
odpowiedzialność za to, w jakim kraju żyjemy i jakie autorytety mamy.

Notatkę przygotowała Paulina Macianis 


