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MISTRZ I UCZEŃ W UNIWERSYTECIE 

 

Marek Mariusz Tytko, PL 

 

 Streszczenie: Celem artykułu jest pokazanie elementów wychowawczych w relacji mistrz-uczeń na 

przykładzie uniwersytetu w kontekście pedagogiki kultury. Pokazano relacje między mistrzem a uczniem 

w różnych kontekstach kulturowych, najważniejsze cechy mistrza jako mistrza, według poglądów 

wybranych, polskich uczonych. Artykuł ukazuje, że najważniejszą w procesie wychowania studenta i 

doktoranta jest relacja osobowa mistrz-uczeń.  
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Mistrz i uczeń w uniwersytecie 

 O mistrzu i uczniu wypowiadali się różni autorzy (por. np. SZLACHTA 1984, MISTRZ I 

UCZEŃ 1996, OLBRYCHT 1998, OLBRYCHT 1999, OSTROWSKA 2004, NIEMIEC 2010, 

TYTKO 2010a, TYTKO 2010b), czerpiąc z własnego doświadczenia życiowego, niezależnie od 

epoki. Warto przyjrzeć się relacji mistrzowsko-uczniowskiej zwłaszcza w czasie, kiedy teoretycznie 

pedagogika współczesna w nurcie postmodernistycznym, liberalnym, kwestionuje autorytety, a 

więc także w wychowaniu i nauczaniu podważa mistrzostwo jako sposób przekazywania wartości 

w procesie edukacji. Podstawową relacją m. in. w wychowaniu i kształceniu w uniwersytetach 

pozostaje jednak nadal w praktyce relacja: mistrz-uczeń. Świadczą o tym m. in. ujęcia zagadnienia 

autorstwa Zofii Szlachty (uczennicy Jerzego Szaniawskiego), prof. Władysława Stróżewskiego, 

prof. Krystyny Ostrowskiej i prof. Jana Błońskiego. 

 Elementy owych koncepcji są komplementarne, wspólnie budują obraz mistrza 

uniwersyteckiego, akademickiego na podstawie wybranych, rzeczywistych doświadczeń 

edukacyjnych. Dzięki realistycznemu spojrzeniu na zagadnienie, łączymy teorię z praktyką, bo 

przedstawione uwagi o mistrzu-i-uczniu mają walor doświadczenia realnie zaistniałego w 

uniwersytetach polskich, skoro odnośne teksty zostały napisane a posteriori, a nie a priori. 

Składając element do elementu, wyłania się dla historiografa wychowania obraz relacji mistrza-i-

ucznia. Stąd można wyciągnąć wnioski dla współczesnej szkoły wyższej, dla współczesnych 

nauczycieli akademickich w kontekście odpowiedzialności bycia autorytetem rzeczywistym, 

wspomagającym rozwój studenta i jego wzrastanie ku wartościom (dobru, prawdzie, pięknu). W 
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uniwersytecie relacja mistrz-uczeń odzwierciedla się w wielu relacjach: nauczyciel akademicki-

student, nauczyciel akademicki-doktorant itd. 

 

Mistrz w koncepcji Zofii Szlachty 

 Czego powinien uczyć mistrz? Przekazuje swoim uczniom (studentom) wartości takie, jak: 

ofiarność, pokora, pracowitość, systematyczność, wytrwałość, dbałość, perfekcyjność, troska. 

Według Z. Szlachty, mistrz musi stawiać wymagania, aby uczeń (student) mógł się rozwijać, 

doskonalić. Jej mistrz, Jerzy Szaniawski, członek Polskiej Akademii Literatury, kierował się 

kilkoma zasadami, które warto przypomnieć, bo są pomocne w procesie wychowania w 

uniwersytecie. Pisał następująco: „Kiedy widzę rzecz, która mogłaby być udana, a nie jest, muszę 

zrobić wszystko, ażeby się taką stała” (SZLACHTA, 1984, 12). Mistrz ratuje dzieło ucznia, 

poprawiając je, wskazując na konieczność poprawy słabszych miejsc, w sposób konkretny i 

rzeczowy, aby dzieło ucznia (np. tekst studenta, dysertacja doktorska) było udane. Zasadę tę można 

rozszerzyć co do zakresu i przenieść na grunt personalistyczny. Mistrz albo osobę stawia na 

pierwszym miejscu i jest konsekwentny, albo nie staje się mistrzem, bo człowiek wszak jest 

najważniejszy. Z. Szlachta stwierdzała, że mistrz żąda konsekwencji w postępowaniu, ale również 

powinien być jednocześnie surowy, wymagający, a zarazem ma być życzliwy, serdeczny. Nie 

należy zapominać o wdzięczności mistrza wobec uczniów, bo uczniowie w jakiś sposób również 

przyczyniają się do wzrostu mistrza. W nauce mistrz uściśla metodologię, odchwaszcza 

terminologię, pleni niechlujny język. Z. Szlachta nauczyła się od swojego mistrza, J. Szaniawskiego 

następującej zasady: „Aby tworzyć, trzeba mieć uporządkowane swoje instrumentarium, tak, aby 

było jasne dla czytelnika, o czym się pisze” (SZLACHTA, 1984, 13). Wiele nieporozumień w 

nauce wynika z braku precyzyjnego, realistycznego języka, oddającego rzeczywistość w sposób 

prawdziwy (bo prawda to zgodność poznania z rzeczywistością). „Widzę, że wielu jałowych 

sporów dałoby się w nauce uniknąć, gdyby ich uczestnicy zdawali sobie sprawę [z tego], że mówią 

o tym samym, tylko różnymi językami, nazwami” (SZLACHTA, 1984, 13). Mistrz i uczeń powinni 

mówić tym samym językiem, tj. operować adekwatnie do rzeczy terminologią dotyczącą danego 

zagadnienia. Mistrz uczy rzetelności, solidności, skrupulatności, rzeczowości (rzeczowego 

podejścia do problemu). Z. Szlachta przekazała przesłanie swojego mistrza, które odnosi się do 

sfery humanistyki w szczególności, ale można go uznać za użyteczne dla każdego procesu 

wychowania i nauczania w uniwersytecie: „Uczony humanista (...) jest stale zobowiązany do 

pewnego heroizmu[,] polegającego na tym, że stawia sobie zadania, których w pełni wykonać nie 

potrafi. A musi je [zadania] sobie stawiać, bo jeśli ich [zadań] przed sobą nie będzie stawiał, to jego 
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[uczonego humanisty] praca będzie mało warta. W humanistyce cenne jest tylko to, co osiągane jest 

z ryzykiem i osiągnięte nie w pełni” (SZLACHTA, 1984, 14). 

 Wartości w relacji osobowej: mistrz-uczeń są istotne, mistrz przekazuje wartości nie tylko 

słowem, ale czynem spełnianym wobec ucznia (studenta, doktoranta). Wpierw mistrz musi wiele 

dobra uczniowi przekazać, aby uczeń (student etc.), w myśl wychowawczej zasady wzorczości i 

naśladownictwa, mógł z siebie owo dobro następnie ofiarować innym osobom i to dać więcej, 

aniżeli sam otrzymał. Istota relacji: mistrz-uczeń zawiera się w transmisji aksjologicznej i w 

twórczej, rzetelnej aktywności osobowej. Mistrz jest uczniowi potrzebny, aby mu pokazać dobro, 

prawdę, piękno. I stąd owa ofiarność, pracowitość, systematyczność, wytrwałość mistrza i ucznia, 

aby uczeń pod kierunkiem mistrza mógł dojść do własnego mistrzostwa. Aksjologia wychowania 

(aksjologiczna podstawa wychowania) powinna uwzględnić dobro, jakie płynie z relacji 

mistrzowsko-uczniowskiej w uniwersytecie. 

 

Mistrz w koncepcji Władysława Stróżewskiego 

 Kwestię relacji mistrz-uczeń poruszył  prof. Władysław Stróżewski, filozof z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (STRÓŻEWSKI, 1996, 23-33). Filozoficzne elementy jego koncepcji mistrza-i-

ucznia znalazły zastosowanie w pedagogice uniwersyteckiej (OLBRYCHT, 1998, 6). Stróżewski 

określił warunki konieczne i wystarczające do bycia mistrzem. Jego zdaniem, warunki konieczne to: 

1) przekazywanie hierarchii wartości, czyli porządku dóbr (w tym również przekazywanie miejsca 

w tejże hierarchii tego, czemu poświęcił się sam mistrz i jego uczniowie), 2) przekazywanie metod 

postępowania przez zgodę na podpatrywanie i udział uczniów w badaniach, 3) nienarzucanie przez 

mistrza poglądów i rozstrzygnięć uczniom, 4) nieaspirowanie mistrza do bycia życiowym „guru” 

uczniów, 5) życzliwość i gotowość udzielania pomocy, tj. udzielanie własnego czasu uczniom. Do 

warunków wystarczających (a nie tylko „koniecznych‟) do bycia mistrzem Stróżewski zaliczył 

również 6) radość mistrza z powodu kontaktu z uczniami i radość z ich sukcesów. Stróżewski 

przyjął, że warunki konieczne i wystarczające do bycia mistrzem zakładają istnienie ucznia, który 

chce i wybiera mistrza dobrowolnie oraz wybiera pracę z tym mistrzem, pod jego kierunkiem. 

Ponadto życzliwość jest postacią miłości, a człowiek bez miłości duchowej (łac. caritas) do 

uczniów nie zostanie nigdy prawdziwym mistrzem. Przez miłość duchową mistrz „ogarnia” 

uczniów i „pociąga” ich nie tyle ku sobie, co ku wartościom wyższym, czyli ku dobru właściwemu 

(łac. bonum honestum). Czy współczesny uniwersytet spełnia warunki podane przez Stróżewskiego 

odnośnie do zaistnienia relacji: mistrz-uczeń? 

 Stróżewski określał relację mistrzowsko-uczniowską na przykładzie fenomenologa Romana 

Ingardena i mistrzów realistycznej, Filozoficznej Szkoły Lubelskiej (STRÓŻEWSKI, 1984, 26-39). 



 235 

„Nie jestem uczniem [Romana] Ingardena (...). Przyszedłem do niego późno, jako człowiek dorosły, 

już po studiach filozoficznych w Lublinie. Za sobą miałem świetną szkołę profesorów [Stefana] 

Świeżawskiego, [o. Mieczysława Alberta] Krąpca, [Jerzego Dominika] Kalinowskiego. Nie 

szedłem do Krakowa z kompleksem, z poczuciem, że to, co było przedtem, jest mało warte, że 

dopiero teraz, tu, od tego wielkiego mistrza [R. Ingardena] ja się wszystkiego dowiem naprawdę i 

całkiem od nowa. (...) Muszę powiedzieć jasno: przyjechałem do Krakowa tylko dla Ingardena. (...) 

Przy całej fascynacji patrzyłem na niego może chłodniejszymi oczami człowieka, który swój 

»elementarz« zawdzięczał już innym. Ale czasami bywa tak, że kiedy stajemy się czyimiś uczniami 

trochę późno, wtedy widzimy mistrza może śmielej, może sprawiedliwiej. Nie zawdzięczając 

wszystkiego jedynemu człowiekowi, przecież wiemy na pewno, cośmy właśnie tylko od niego 

wzięli i co tylko jemu jednemu zawdzięczamy. Ja jestem winien Ingardenowi, prócz samej metody 

uprawiania filozofii[,] zrozumienie tego, co w niej [metodzie] najważniejsze, co znaczy: być 

filozofem. (...) To nie był historyk filozofii, to nie był nauczyciel, to nie był wykładowca - zdolnych 

wykładowców mamy wielu - to był naprawdę profesor, jeśli sięgniemy do właściwej genezy tego 

słowa. On »ogłaszał« wiedzę, teorię, pewną wizję świata i brał ją na własne sumienie. A z drugiej 

strony[,] był człowiekiem przez swoją filozofię, przez sposób filozoficznego istnienia 

ukształtowany. Był filozofem” (STRÓŻEWSKI, 1984, 27-28). Stróżewski określił cechy 

niezbywalne mistrza takie, jak: 1) sumienie moralne, 2) wiedza, 3) jedność myśli, słowa i czynu 

(mistrz żyje tak, jak myśli i tak, jak głosi, jest w pełni przekonany do tego, co głosi i potwierdza to 

własnym życiem). Filozofia mistrza jest zagadnieniem stojącym u podstaw kształtowania się 

autorytetu. Mistrz reprezentuje określoną filozofię i określoną metodę filozofowania, konkretną, 

wiarygodną metodę badania naukowego, konkretną metodę przekazywania wiedzy naukowej, 

filozoficznej (dydaktyka nauki). Poglądy Stróżewskiego na temat relacji: mistrz-uczeń są znacznie 

bardziej rozbudowane, wymagają omówienia w osobnym artykule. 

 

Mistrz w koncepcji Krystyny Ostrowskiej  

 Relacja: mistrz-uczeń jest relacją personalną, zachodzącą między dwoma osobami. W 

relacji tej ujawniają się wartości ludzkie, duchowe. Prof. Krystyna Ostrowska, psycholożka, 

określiła wartości, które są (mogą być, powinny być) obecne jako przymioty mistrza. Ostrowska 

(2004) ujęła rzecz następująco: mistrz jest to „osoba wyróżniająca się kwalifikacjami, 

sprawnościami, umiejętnościami, cechami charakteru (...); osoba, która urzeczywistniła jakiś ideał 

moralny, duchowy czy kompetencyjny, będąca wzorem dla innych (...). W pedagogice mistrz, 

mentor to tyle, co przewodnik dla tych, którzy chcą zdobywać określone umiejętności, sprawności, 

cechy charakteru, dążyć ku ideałowi (...). Mistrz posiada pożądane właściwości w stopniu wysokim. 
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Stanowi model, który staje się punktem odniesienia, kryterium oceny własnych zachowań, 

przekonań, sądów, opinii, ujawnianych emocji, postaw wobec określonych zdarzeń, sytuacji, osób 

przyjętych idei” (OSTROWSKA, 2004, 320). 

 Ostrowska odniosła cechy mistrza do rzeczywistości pedagogicznej (nauczyciela, również 

nauczyciela akademickiego) w aspekcie wartości: „Właściwości, które nauczyciela w szkole czynią 

mistrzem, to: [1.] uznanie własnej pracy za ważną społecznie; [2.] uznanie, że człowiek jest 

wartością najcenniejszą w świecie; [3.] przejawianie troski o innych; [4.] szacunek dla 

indywidualności, tradycji, odrębności, dla każdej osoby (...); [5.] bliski kontakt z uczniami i 

rodzicami; [6.] zaufanie i wiara w człowieka, [wiara w] jego [człowieka] naturalne dążenie do 

rozwoju oraz [do] dobra, prawdy i piękna, a także miłości, nadziei, [7.] poszanowanie wolności 

innych, [8.] stałe podnoszenie swoich kompetencji” (OSTROWSKA, 2004, 320). Cechami 

nauczyciela-mistrza są niesione przez niego dobra osobowe (właściwości jego osoby), takie, jak: 1) 

samoakceptacja, 2) personalizm (pierwszeństwo człowieczeństwa), 3) altruizm, 4) poszanowanie 

godności innych osób, 5) bliskość (bezpośredniość), 6) zaufanie, 7) dobro, 8) prawda, 9) piękno, 10) 

wiara, 11) nadzieja, 12) miłość, 13) perfekcjoryzm (doskonalenie się, rozwój ku doskonałości). 

Mistrz jest to autorytet, który charakteryzuje się zaletami, umie poprowadzić i dawać siebie innym, 

umie przez swoją osobowość ukształtować osobowość ucznia (studenta, doktoranta). 

 Mistrz ufa uczniom, studentom, doktorantom, obdarzając ich zaufaniem, wierząc, że są 

dobrzy, ale także jest krytyczny wobec siebie samego. Należy dodać, że mistrz uczy poświęcenia, 

ofiarności, pokory, wymaga od ucznia, podnosi poprzeczkę, aby uczeń mógł się wydoskonalić, 

nadto mistrz uczy pracowitości, systematyczności, wytrwałości, wytrzymałości, pedanterii, 

perfekcjonizmu, dbałości, troski. Obraz mistrza, jaki się wyłania z koncepcji Ostrowskiej można 

określić mianem „pozytywny, osobowy autorytet‟. 

 

Mistrz w koncepcji Jana Błońskiego 

 Relacja: mistrz-uczeń jest istotna w procesie wychowania uniwersyteckiego. Prof. Jan 

Błoński, literaturoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego twierdził, że między uczniem a mistrzem 

istnieje relacja zauroczenia, emocjonalnej, irracjonalnej, tajemniczej fascynacji (mistagogia 

mistrza). Przyznał, że istnieje relacja: mistrz-uczeń i że ta relacja miała decydujący wpływ na niego 

samego (chodzi o wpływ prof. Kazimierza Wyki na młodego J. Błońskiego). „Na czym polega 

fascynacja nauczycielem? Nie bardzo wiem. Są to sprawy trochę irracjonalne. Wpływ jednego 

człowieka na drugiego nie bardzo poddaje się definicji. (...) Czy zawsze rozumiemy, co nas pcha ku 

tej, a nie innej dziedzinie sztuki czy wiedzy? Myślę, że wszędzie, dokąd idziemy, szukamy 

wtajemniczenia, wejścia do zamkniętego przed innymi ludźmi świata. I wybieramy dlatego, że 
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mamy nadzieję, że ta, a nie inna[,] dziedzina wiedzy jest jedyną drogą, która nas do tajemnicy 

doprowadzi, odkryje coś ważnego, jakąś ziemię obiecaną. Wtedy szukamy przewodnika. A mistrz 

to człowiek, który zjawia się w takim momencie i daje nam nadzieję, że nas do ziemi obiecanej 

zaprowadzi. Jest w tym coś z magii, coś z kuglarstwa. [Prof. Kazimierz] Wyka to po mistrzowsku 

robić potrafił” (BŁOŃSKI, 1984, 17-18). Błoński pisał o odkryciu wartości w relacji mistrz-uczeń. 

Przewodnik (mistrz) prowadzi ucznia ku wartościom (dobru, prawdzie, pięknu). „Przewodnik‟ to po 

grecku paidagogos, zatem pedagog (wychowawca) jest przewodnikiem ku wartościom, także w 

uniwersytecie. 

 Błoński wskazał na mistrza, który nie tylko wprowadza (wtajemnicza) w naukę, ale także 

uczy pisać pięknym stylistycznie językiem literackim, co jest zawsze ważne w humanistyce, a 

zwłaszcza w filologii. Mistrz tworzy dystans i wymaga od uczniów, bez wymagań nie byłoby 

intelektualnego rozwoju uczniów (wzrostu ich wiedzy). Pisał o pragnieniu uczniów, o 

zapotrzebowaniu na określonego mistrza, posiadającego konkretne walory osobowe: „Właśnie nam 

potrzebny był człowiek, który byłby nie tylko profesorem uniwersyteckim, ale i pisarzem, i 

krytykiem. Tylko on mógł nas wprowadzić w naukę, w jedyny sposób dla nas wtedy dostępny - 

poprzez kontakt z żywą literaturą. Jak to robił? Wydaje mi się, że młody człowiek wcale nie żąda od 

swego mistrza schlebiania mu ani łagodności. Tak jak w szkole średniej - najbardziej ceni się 

nauczycieli trudnych, wymagających. Na czym polega autorytet? Przede wszystkim na dystansie. 

Gdyby nie było dystansu pomiędzy wiedzą nauczyciela a moją, pomiędzy jego możliwościami 

intelektualnymi, a moimi, to bym do niego [nauczyciela akademickiego] nie szedł. Dystans to jego 

[nauczyciela akademickiego] siła: przyciągająca, magnetyczna. Mistrz musi wywołać w nas 

wrażenie, że posiada niepojęte, nieskończone zasoby intelektualne i rezerwy geniuszu, że potrafi nas 

zaprowadzić niezmiernie daleko, w takie sfery wiedzy, myślenia, jakich my nawet nie 

podejrzewamy, ale które gdzieś istnieją na pewno. Daje to uczniowi rozkoszne poczucie 

bezpieczeństwa. Mistrzem jest ten, kto potrafi wmówić, że za nim [mistrzem] stoi wielka, 

tajemnicza wiedza, która wszystko wyjaśnia, a on [mistrz] ma do tej wiedzy klucz. Oczywiście, tak, 

jest w tym coś z szarlatanerii, ale metoda jest trafna. [Kazimierz] Wyka miał autorytet, bo czuło się 

w nim autentyczną wiedzę fachową, erudycyjną - potem zręczność, umiejętność kojarzenia faktów 

z różnych dziedzin wiedzy. Miał przy tym osobliwy talent atakowania problemów naukowych od 

niespodziewanej strony, odsłaniania takich aspektów sprawy, których inni nie dostrzegali. Mógł 

imponować. W stosunku do kogoś takiego budzi się zaciekawienie, fascynacja. Potem lęk: bo jak 

iść za nim, jak to zrobić, żeby się tego, co on posiadał, nauczyć? Czy dam radę równie dobrze jak 

on?” (BŁOŃSKI, 1984, 18, 20). 
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 Po [1.] fazie fascynacji mistrzem następuje [2.] faza lęku przed mistrzem, a po fazie lęku w 

relacji mistrz-uczeń następuje [3.] faza pracy, [4.] zdobycia wiedzy i metody oraz [5.] zrozumienie. 

W ujęciu J. Błońskiego pojawił się wątek magii, kuglarstwa, szarlatanerii, blagi, ale należy to 

rozumieć nie jako oszukiwanie, okłamywanie ucznia przez mistrza, ale jako sprawianie wrażenia, 

że się coś więcej wie, niż w rzeczywistości, aby utrzymać dystans wobec ucznia. Gdyby bowiem 

przyjąć, że mistrz świadomie okłamuje ucznia, to taki mistrz byłby niewiarygodny, wszak uczeń 

(student, doktorant) nie mógłby komuś takiemu zaufać. Uczciwość nakazuje, aby nie być 

reprezentantem antywartości, negatów wartości (nieuczciwości, nierzetelności) wobec ucznia, 

studenta, doktoranta, więc J. Błońskiemu chodziło zapewne o rodzaj aktorstwa mistrza wobec 

widza-ucznia, o elementy „teatru naukowego‟, granie roli, przybieranie maski. Jednak, moim 

zdaniem, odgrywanie roli czy przybrana maska same z siebie nie czynią jeszcze mistrza. Czy 

mistrzowi wolno blagować przed uczniem? Czy wolno mistrzowi wprowadzać ucznia w błąd co do 

rzeczywistej swojej kompetencji? To jest pytanie aksjologiczne, moralne, istotne dla etyki 

nauczyciela akademickiego. Moim zdaniem, nie powinno się kłamać, a blagowanie świadczy o 

nieskromności. 

 Błoński nakreślił obraz mistrza następująco: „Dobry nauczyciel powinien go [ucznia] w 

lęku utrzymać, ale w zamian ciągle mu [uczniowi] coś dawać do zrozumienia, ciągle coś nowego 

odsłaniać. [Nauczyciel akademicki] Musi być w dawaniu niewyczerpany. Czasem[,] naturalnie[,] 

wielki uczony blaguje, ale to należy też do dobrej techniki mistrza i wolno mu [mistrzowi] tak robić, 

zwłaszcza jeśli jest skromny, jeśli wie, że od innych dzieli go [mistrza] nieskończony dystans” 

(BŁOŃSKI, 1984, 20). Moim zdaniem, technologia nauczania, dydaktyka, metodyka nie mogą 

przesłonić celu, makiaweliczne środki nie są dozwolone w pedagogice, bo cel nie uświęca środków, 

a środki (metody) muszą być godziwe, zwłaszcza, że dotyczą oddziaływania na osoby ludzkie 

(osobę ucznia, studenta. doktoranta). Błoński napisał w charakterystyce cech istotnych mistrza 

następujące słowa: „Dobry mistrz musi posiadać moc odsłaniania tajemnicy, ale winien mieć 

świadomość, że istnieją inni, którzy zaszli nieporównanie dalej” (BŁOŃSKI, 1984, 21). 

 

Podsumowanie 

 Warto podjąć aksjologicznie i realistycznie problematykę relacji mistrzowsko-uczniowskiej, 

określić dobro, jakie ww. relacja niesie dla każdego człowieka uczonego, nauczanego, 

wychowującego i wychowywanego. Trzeba podjąć to zagadnienie od wielu stron, wszechstronnie 

pogłębić i oświetlić, określić, opisać, zanalizować, zrozumieć i wyjaśnić. Istnieje potrzeba dyskusji 
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w środowisku nauczycieli akademickich i wychowawców na temat mistrza-i-ucznia. Teoria 

pedagogiki szkoły wyższej powinna spotkać się z doświadczeniem praktyki uniwersyteckiej. 
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