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FUNKCJONOWANIE AUTORYTETÓW W ŚRODOWISKU WIEJSKIM 

(Sprawozdanie z badań)

Autorytet jako kategoria socjologiczna i ważne zjawisko życia społe

cznego jest obok rodziny, sąsiedztwa, więzi lokalnych oraz licznych insty

tucji i organizacji społecznych częścią składową wiejskiej społeczności lo

kalnej jako środowiska wychowawczego. Wieś tradycyjna miała zawsze swoje 

autorytety czy to w postaci nauczyciela, księdza, wójta, czy starszego, 

mądrego gospodarza. Stanowili oni ważny element w całej strukturze wsi.

Obecnie zmianie ulega społeczna pozycja i rola poszczególnych autory

tetów na wsi. Zmienia się również zakres ich oddziaływań.

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań empi

rycznych, mających na celu uchwycenie aktualnego stanu w zakresie funkcjo

nowania autorytetów w niewielkiej społeczności wiejskiej.

Podstawę refleksji nad wymienionymi zagadnieniami stanowią badania 

terenowe prowadzone w 1988 r. we wsi Rogozino w województwie płockim. Wieś 

ta spełnia wszelkie wymogi, aby zaliczyć ją do wsi podmiejskiej (niewielka 

odległość od miasta przemysłowego, dogodna komunikacja). Jest to wieś mała; 

licząca 413 mieszkańców i 123 gospodarstwa. Komunikacja podmiejska ułatwia 

mieszkańcom Rogozina kontakty z Płockiem. Wielu też mieszkańców wsi podej

muje w mieście pracę, łącząc ją z obowiązkami rolnika. Dwuzawodowość bądź 

praca w zawodach pozarolniczych przy jednoczesnym zamieszkaniu w Rogozinie 

są tu częstym zjawiskiem. Czy sytuacja taka sprzyja prawidłowemu funkcjo

nowaniu autorytetów? To pytanie było zasadniczym problemem mojej pracy ba

dawczej.

Przedstawicielom 63 rodzin zadano pytanie, czy występują w chwili 

obecnej w Rogozinie osoby cieszące się szczególnym szacunkiem i uznaniem.

W badaniach posłużyłam się kwestionariuszem wywiadu. Uzyskane materiały 

poddane zostały analizie treści wypowiedzi oraz analizie ilościowej.Oprócz 

63 wywiadów z przedstawicielami rodzin przeprowadziłam również rozmowy z 

kierownikami bądź przewodniczącymi instytucji lub organizacji społecznych



funkcjonujących na terenie Rogozina. Informacje dotyczące stosunków demo

graficznych otrzymałam od pracowników Urzędu Gminy w Radzanowie.

Rozmówcy różnili się wykonywanym zawodem (rolnik, robotnik, urzędnik, 

nauczyciel itp.), stopniem wykształcenia, wiekiem oraz długością okresu za

mieszkiwania w tej wsi.

Do badanych początkowo zwróciłam się z prośbą o wskazanie 5 osób cie

szących się we wsi największym szacunkiem. Szacunek uznałam za synonim 

autorytetu. Badani wymienili 10 takich osób. Osoby te uszeregowałam według 

liczby wskazań, które padły na daną osobę. Charakterystykę tych osób przed

stawia tabela 1.

Tabela 1. Charakterystyka autorytetów Rogozina
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Wyłonione
osoby

Liczba
wskazań

Wiek Zawód Wykształcenie Od jak dawna mieszka 
w Rogozinie

K.B. 1 2 70 rolnik podstawowe od urodzenia

F.F. A 43 rolnik podstawowe od urodzenia

G.A. 3 38 rolnik zawodowe od urodzenia

K.T. 2 43 rolnik zawodowe od urodzenia

P.M. 2 50 rolnik podstawowe od urodzenia

8.0. 2 54 rolnik podstawowe od urodzenia

G.K. 1 bd ksiądz mieszka w innej miejscowości

S.A. 1 bd rolnik bd bd

K.M. 1 bd nauczy
ciel

bd bd

B.R. 1 bd rolnik bd bd

bd - brak danych

Do osób o wysokim stopniu akceptacji należałoby zatem zaliczyć jedy

nie 1 osobę, na którą wskazało 12 rozmówców spośród 63. Posługując się kla

syfikacją S. Dziabały* uznałam tę osobę za autorytet. Taką liczbą wskazań 

obdarzono w Rogozinie 70-letnią kobietę, dawną przewodniczącą Koła Gospo

dyń Wiejskich. W rozmowach z respondentami padło wiele ciepłych słów pod 

adresem tej kobiety, podkreślano jej zasługi dla całej społeczności Rogo

zina (zorganizowanie przedszkola dla dzieci, oświetlenie wsi itp.). Obec

nie jest to osoba ciężko doświadczona przez los (kalectwo), ale wciąż ce

niona za życzliwość, oddanie i umiejętności organizacyjne. Należy również 

podkreślić, że mieszka ona od urodzenia w Rogozinie. jest zatem znana



przez kilka pokoleń tej wsi, uznana jednakże przez pokolenia starsze. Wy

mieniali ją przede wszystkim respondenci posiadający więcej niż 60 lat 

(7 osób).

Wśród osób, na które wskazywali nasi respondenci, prawie wszyscy to 

rolnicy, często są to dobrzy gospodarze. |Nie można jednak uznać dobrego 

gospodarowania za jedyne kryterium szacunku, nie wyczerpuje ono bowiem war

tości budzących szacunek na wsi.

Zwrócić zatem należy uwagę na to, że ludzie ci pełnią zwykle funkcje 

społeczne (przewodnicząca KGW, radni, naczelnik Straży Pożarnej). Dodać, 

trzeba, że funkcje te związane są wyłącznie z zawodem rolnika, mają na ce

lu obronę jego interesów. Poza tym są to ludzie mieszkający w Rogozinie od 

urodzenia. Znają więc dobrze tę społeczność* a społeczność również miała 

okazję ich poznać i odpowiednio ocenić. Prawidłowość ta wynika i z tego, 

że autorytetem czy człowiekiem szacunku może stać się jedynie osoba mocno 

związana z gromadą, czująca jej bolączki i potrzeby, posiadająca doświad

czenie życiowe i zawodowe. Dodając do tego wymienione przez respondentów 

wartości osobowe, takie jak życzliwość, uczynność itp., otrzymujemy zespół 

wymogów, jakie stawia społeczność kandydatowi na lokalny autorytet.

Fakt, że w omawianej grupie ludzi są rolnicy, dowodzi również, że 

mimo dużego zróżnicowania zawodowego mieszkańców wsi podmiejskich autory

tetem może cieszyć się tylko jednostka o zawodzie i postawie specyficznych 

dla wsi oraz kontynuująca tradycje zawodowe swoich przodków.

Na szczególną uwagę zasługuje również kompleks wartości, które od

wiecznie determinują szacunek na wsi. Należą do nich godne aprobaty cechy 

charakteru. W wypowiedziach często przewija się sformułowanie: „Uważam go, 

bo dobrze wypełnia swoje obowiązki, ale jest też uczciwym i dobrym człowie

kiem". Podkreśla się również fakt utrzymywania poprawnych stosunków są

siedzkich: „dobry, bo nie ma wrogów, jest zgodny..., dobry, bo jest dobrym 

sąsiadem".

Cenione wartości zatem, to aktywność społeczna, wzorowe wywiązywanie 

się z nałożonych obowiązków społecznych, inicjatywa oraz odpowiedni wzór 

osobowy. Dlatego też najwyższym stopniem społecznej akceptacji obdarzono w 

Rogozinie przewodniczącą KGW. Spełnia ona bowiem wszystkie wymienione wy

żej wymagania. Niepokój wzbudza natomiast fakt, że jest to jedyna osoba, 

którą można obdarzyć mianem autorytetu. Zauważmy też, że jest to autorytet 

„odchodzący", ponieważ w tej chwili kalectwo uniemożliwia jej wypełniać 

należycie te obowiązki, za które się ją ceni przede wszystkim.
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Jeszcze większy niepokój wywołuje stwierdzenie przez ponad 70% roz

mówców, że „tutaj nie ma autorytetu, każdy żyje sam dla siebie". „Brakuje 

zaufania do ludzi, brakuje wiary w możliwość pomocy ze strony innych lu

dzi". Wypowiedziom tego typu towarzyszyło zwykle rozgoryczenie.

W tym miejscu należy przywołać wyniki badań przeprowadzonych już 

wcześniej w tej wsi. Otóż w latach 1960-1964, kiedy to dopiero startowała 

budowa płockiej „Petrochemii", kiedy mieszkańcy Rogozina byli w początko

wej, mało intensywnej fazie kontaktów z miastem, kiedy wieś miała jeszcze 

charakter prawie wyłącznie rolniczy - przeprowadzono badania nad funkcjono

waniem autorytetów w tej wsi. Wówczas również przeprowadzono 63 rozmowy z 

przedstawicielami rodzin w celu wyłonienia autorytetów, ludzi wpływu i lu

dzi szacunku. Badani wymieniali 61 takich osób (obecnie 10). Mieściły się 

one w trzech następujących przedziałach:

I - ludzie o wysokim stopniu społecznej akceptacji (powyżej 10 wskazań)

8 osób - obecnie 1;

II - ludzie o średnim stopniu społecznej akceptacji (10-3 wskazań) 10 o-

sób - obecnie 1; . >

III - ludzie o niskim stopniu społecznej akceptacji (4-1 wskazań) 43 osoby

- obecnie 9.

Za autorytet uznano wówczas osoby mieszczące się w I i II przedziale. Sto

sując tę klasyfikację można)stwierdzić, iż w latach sześćdziesiątych Ro- 

gozino miało 18 autorytetów lokalnych, w chwili obecnej zaś 1. Pamiętać 

też należy o wzroście liczby mieszkańców.

Socjolodzy są zgodni co do tego, że oddziaływanie autorytetów należy 

do najważniejszych czynników kształtowania opinii publicznej. Opinia pu

bliczna prowadzi z kolei do kontroli społecznej, ma wpływ na postępowanie 

ludzi. Brak autorytetów w środowisku wiejskim wskazuje zatem na osłabie

nie całego systemu wychowania. Kontrola społeczna jest bowiem jednym z wa

żniejszych czynników wychowawczych, jest w pewien sposób instytucją wycho

wania publicznego. Taką funkcję wychowawczą próbują w chwili obecnej peł

nić różne źródła oddziaływań. Zwłaszcza młoda generacja jest w zasięgu 

kilku kręgów kształtowania opinii publicznej, z których każdy reprezentuje 

własne wartości. Jako główne uznać trzeba środowisko lokalne, czyli miejs

ce zamieszkania, środowisko zawodowe, czyli miejsce pracy, środki masowego 

przekazu rozpowszechniające swoje treści lub Kościół głoszący własną naukę. 

Wszystkie te źródła różnią się często treścią swoich oddziaływań, stosowa

nymi sankcjami oraz uznawanymi wartościami nadrzędnymi. W rezultacie jedno
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stka uzyskuje tutaj coraz większą swobodę i nie podlega już tak ścisłej 

kontroli ze strony innych mieszkańców wsi, zwłaszcza wsi podmiejskiej.

Brak wzajemnego wspierania się i uzupełniania tych instytucji wycho

wawczych stawia jednostkę bądź w sytuacji trudnego wyboru, gdy wybierając 

jeden rodzaj wpływów automatycznie niejako naraża się na potępienie przez 

inne, bądź kształtuje postawę obojętną na wszelkie wpływy, zamkniętą i u- 

znającą wyłącznie swoją odrębną „filozofię”.

Opisany stan sytuacji wychowawczej w tym niewielkim kręgu społecznym 

badania w innych społecznościach tego typu* czy wreszcie wnikliwa obserwa

cja dowodzą, że współczesnym strukturom lokalnym należałoby poświęcić wię

cej uwagi w planowaniu życia społecznego. Należy bardziej sprzyjać proce

som integracji i wytwarzania niezbędnych więzi społecznych, wykorzystując 

przy tym potencjał wartości własnych, specyficznych dla wiejskich struktur 

lokalnych. Autorytety zaś są nieodłącznym elementem tych struktur.
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* S. D z i a b a ł a  : Autorytety wiejskie. Warszawa 1973 s. 201-^202.


