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Dlaczego gruboskóry 
 zdobywają góry,  

a mądrole  
zostają na dole? 

 
Poważny wykład pod niepoważnym tytułem 

 

Aleksander Kisil 
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„Oni” na górze, „ci” tam na dole 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

Góra - to władza, 
wpływy, pieniądze, 

stanowiska 

Doły – to ludzie pracujący w 
znoju, „szeregowi” obywatele, 

młodzież i emeryci 
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Kto to jest gruboskór ? 
 

Czy gruboskóry to ci, co plotą jawne bzdury? 
A może ci, co mają niewygarbowane skóry? 
Może to tak po prostu pospolite gbury? 
Albo ludzie wślizgujący się przez dziury? 
Czy też tacy, co prowokują awantury, 
Uciekają, gdy statek tonie, jak szczury? 
Osobniki, stroniące od dobrej lektury? 
Odporne na wszelkie burze i chmury? 
Ludzkie karykatury ze złej receptury? 
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Gruboskór na poważnie 
 

 Pozytywy Negatywy 
 
 
Odporny psychicznie / na stres bez autorefleksji 
chłodno podejmujący decyzje egocentryczny 
sprytny cwany 
konsekwentny nieempatyczny 
wytrwały nieelastyczny 
aktywny uparty 
odważny autorytarny 
zdeterminowany manipulujący 
skuteczny              niezważający na konwenanse 
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Przykład: 
 

 

faryzeusze i celnicy 
• obłudni,  
• fałszywi,  
• chciwi,  
• żądni władzy. 
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Kto to mądrole ? 
 

Na ziemskim padole żyją licznie mądrole, 
Które to mniemanie o sobie dobre mają 
Myślą i czekają, chowając się w grajdole,  
I wciąż na takich, co w górę się pną, gadają… 
 
Mądrole różne wciąż aspekty rozpatrują, 
Dbają o zasady, ogładę i wartości. 
Problemy jak jajo obchodzą, wysiadują 
I zamiast szansy widzą - niedogodności… 
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Mądrol na poważnie 
 

 Pozytywy Negatywy 
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Co jest między  
gruboskórami na górze 

a mądrolami? 
 

 

Bierna większość; 
zbiór wszystkich jednostek, 

- które nie są mądrolami  
- i którym się nie chce 
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Chcę – nie chce mi się 
  

Zdobywają góry ci, którym się chce 
Mądrość i wrażliwość nie idzie w parze z chęcią do działania 

 

  Mają kompetencje* Nie mają kompetencji* 
 

Chcą  Gruboskóry (0,3 %) 

 
Nie chcą Mądrole (9 %) Milcząca masa (90 %) 

 
*) kompetencje – p. dalsze strony 
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Piramida społeczna 
 

 Autorytety (0,09%) 
 

 Gruboskóry (0,9%) 

  

Mądrole (9 %) 

Milcząca większość 

(90 %) 
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Kompetencje 
 

Jakie? 
- specjalistyczne 

- społeczne 
- moralne 

 
Do czego? 

- do rozwiązywania spraw  
- do rozwoju społeczności, gospodarki, kraju 
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Możliwości wyboru 
 

 

Mądrole mają większy wybór na dole: 
jako  

• specjaliści,  
• przedsiębiorcy,  
• fachowcy,  
• menedżerowie, 

 

Więc nie pcha ich do góry, tym bardziej, że… 
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Ciśnienie na górze jest duże 
 

 

Efekt ciśnienia:  

im wyżej, tym większy obstrzał i stres;  

potrzeba grubej skóry. 
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„Skrupuły” 
 

 

GRUBOSKÓRY 

Budowanie prostej wizji  
Dążenie do celu bez skrupułów 

Brak rozterek 
Brak wyrzutów sumienia 
Brak oporów moralnych 
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Gruboskóry a mądrole – wybór drogi 
 

Wąska a szeroka ścieżka: 
 - wąska dla ambitnych: marsz między przepaściami 
 - szeroka dla chcących szybko dojść do celu 

 

                                    � 

                                                                                                          � 
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Dywagacje 
 

 

Mądrole 
 

Niezdecydowanie wrażliwych intelektualistów 
Rozdzielanie włosa na czworo 

Dekoncentracja w stosunku do celu. 
Kłótnie i spory 

Potrzeba uzasadnienia 
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Dlaczego gruboskóry górą? 
 

Trzy główne motywy działania człowieka wg McClellanda: 
osiągnięć, władzy, afiliacji 

 

Motyw Gruboskór Mądrol 

Motyw osiągnięć Mały / średni Średni / silny 

Motyw władzy silny Słaby / średni 

Motyw afiliacji słaby Średni / silny 
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„Ucieczka od wolności” Fromma 
 

Im wyżej w strukturach państwowych i urzędniczych,  
tym mniej wolności:  

paragrafy, przepisy, procedury; 
 

Jednostki wolne, wrażliwe, patrzące szerzej  
duszą się w tym, 

 
Jednostki prymitywniejsze – czują dobrze,  

bo nie muszą szukać rozwiązań,  
tylko je (paragrafy i procedury) stosować. 
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Teoria dezintegracji pozytywnej 
 

Prof. K. Dąbrowski 
 

Polska, Kanada, USA 
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Rozwój człowieka… 
 

…przejawia się i umacnia pod wpływem zespołu akcji przekształcających 
strukturę psychiczną, które możemy ogólnie nazwać instynktem rozwojowym.  
 

Człowiek stymulowany 
przez ten instynkt rozwija 
się w kierunku wyższego 
poziomu, ale odbywa się 
to – prawie z reguły –  
z równoczesnym 
osłabieniem i rozbiciem 
wąskich biologicznych 
tendencji i celów. 
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Rozwój człowieka… 
 

…odbywa się przez rozluźnienie lub utratę wewnętrznej spoistości i tendencji 
do budowy innej, wyższej struktury. Widać tu pewne zjawiska podstawowe: 
 
1. Rozluźnienie czy rozbicie dotychczas istniejącej, mniej lub bardziej 

jednolitej struktury, która przejawia się w przeżyciach jednostki jako 
stereotypowa, nużąca, powtarzająca się, automatyczna, i którą jednostka 
widzi jako ograniczenie jej możliwości pełnego wzrostu i rozwoju. 

2. Rozbicie faktycznie istniejącej struktury, tj. rozbicie dotychczasowej jej 
jedności. Jest to okres przygotowawczy, poprzedzający nowy, obcy i mało 
ugruntowany proces zmiany wartości. 

3. Jasne ugruntowanie nowych wartości z odpowiednią zmianą struktury 
osobowości i odbudową utraconej jedności, tzn. zjednoczenie osobowości 
na odmiennym, wyższym poziomie. 

 

[Przykład: okres dojrzewania młodzieży, okres burzy i naporu w wieku 17-18 lat] 
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Rozwój człowieka… 
 

Znaczy to, że osobowość: 
- rozwija się przez rozbicie dotychczasowej, 

prymitywnie zintegrowanej struktury,  
- musi przejść przez okres dezintegracji i dojść w 

końcowym etapie do nowej, wtórnej integracji. 
 

Proces dezintegracyjny: 
- rozluźnia, a nawet rozbija spoiste środowisko wewnętrzne  
- rodzi konflikty w nim samym oraz ze środowiskiem zewnętrznym 
- jest podstawą dla rozwoju ku górze, tworzenia nowych 

dynamizmów rozwojowych,  
- otwiera drogę do wtórnej integracji w kierunku wyższego poziomu 
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Gruboskóry według teorii 
 

Większość tzw. normalnych ludzi o ubogim środowisku wewnętrznym, o nikłej 
wrażliwości, słabej empatii, a silnych popędach prymitywnych, ludzi umiejących 
strzec własnych interesów, prymitywnie oceniających nadmierną wrażliwość 
czy niezgrabność innych,  
- odnosi się z góry do ludzi dużo bogatszych psychicznie od nich,  
- często dąży do ich ośmieszenia czy wyzyskiwania ich niesprawności życiowej 
 

I oto mamy do czynienia –  
z jednej strony – z „dobrym samopoczuciem”, pseudo-odwagą oraz  

pewnością siebie – u ludzi zintegrowanych negatywnie,  
z drugiej strony – z „wypracowywaniem” rozwoju, zwykle w niesprzyjających 

warunkach zewnętrznych i z ogromnym wysiłkiem wewnętrznym - 
przez ludzi uzdolnionych i twórczych.  

Ci pierwsi usiłują narzucić tym ostatnim i przypisywać im własne motywacje, 
własne postawy, własne zamiary, oceniać ich miarą własnego poziomu.  
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Zjawiska konfliktowe… 
…w rodzinie, w szkole, w życiu zawodowym, na ulicy, w tramwaju, w pociągu, 
w autobusie itd. ujawniają powszechna dominację bardziej prymitywnych nad 
bardziej subtelnymi, mało wrażliwych nad wrażliwymi.  
 

Pierwsi są zazwyczaj pewni siebie, egocentryczni, łatwo kierujący, łatwo decydujący;  
Drudzy – są spychani na margines, traktowani przez otoczenie ze zdziwieniem lub 

pobłażliwością – uciekają do natury, do świata twórczego, do marzeń, wspomnień 
lat dziecięcych, do ideału miłości i przyjaźni, do czystości duchowej. Rozbudowują 
oni psychiczne środowisko wewnętrzne, tworzą wielkie lub przeciętne dzieła, ale 
zazwyczaj dla ogółu społeczeństwa pozostają obcy. Są inni, a to wystarcza, by ich 
traktować jak gorszych 

[przykłady ???]. 

 

Oczywiście, stan ten wiąże się z brakiem dostatecznego wpływu ludzi silnych 
duchem na ludzi silnych sprytem, bezwzględnością, prymitywizmem postaw. 
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Gruboskór
2

 

 

Najniższy poziom struktur uczuciowych to poziom psychopatii: 
 

• Psychiczne środowisko wewnętrzne nie istnieje lub jest niedorozwinięte. 
• Psychopata nie jest empatyczny, jest egocentryczny  
• Nie przeżywa konfliktów wewnętrznych  
• Dąży brutalnie do realizacji własnych celów  
• Może być podporządkowany innym z konieczności i dla realizacji własnych 

interesów, ale to podporządkowanie nie jest właściwą mu cechą. 
• Jest głuchy i ślepy w stosunku do innych. 
• Szuka wytłumaczenia własnych niepowodzeń nie w sobie samym, ale  

w środowisku zewnętrznym.  
• Jest podejrzliwy. Doznawane niepowodzenia często każą mu żywić 

przekonanie, że jest prześladowany,  
• Powodzenia sprawiają, że gloryfikuje siebie i wymaga gloryfikacji ze strony 

innych.  
        [przykład: Hitler]  
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Ostrzeżenie prof. Dąbrowskiego 
 

Ludzkości grozi coraz większa dezintegracja 
negatywna i integracja prymitywna, oparta na 
dominacji niższych sił w rozwoju. Już dziś widzimy 
pewne tego objawy w rozroście egoizmu, w szerzeniu 
się narkomanii, wreszcie we wzroście znieczulicy 
moralnej w stosunkach między ludźmi. Obserwujemy 
przerost tzw. realizmu jednopoziomowego, wąskiego, 
na usługach prymitywnych popędów [konsumpcja, 
seks, materializm, brak odpowiedzialności], łączącego 
się bardzo często z postawą cyniczną. 
 

Hasło: Eleusis 


