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Romanowska-Tolloczko A., Golbik E. 
Parents’ authority and the effective-
ness of their educational actions. 
Facing a gradual crisis of moral author-
ity in the modern world, educationalists 
underline its importance in the education 
and upbringing process. The fi rst and, for 
a long period of time, the most important 
authority for children are their parents, 
who often fail to understand the nature 
of their own signifi cance and impact on 
the child. They often wrongly associate 
parental authority with unquestionable 
power and this faulty reasoning carries 
negative developmental implications as 
the child’s submissiveness is not tan-
tamount to acceptance and may result 
from his/her weakness or fear rather than 
from recognizing parental authority. This 
article is to emphasise that parents need 
to be fully aware of their own educational 
actions in the child upbringing process. 
It is important to understand that such 
actions affect the way parents are per-
ceived by children. This article suggests 
a number of behaviours conducive to 
building and sustaining the sense of au-
thority and respect as these features are 
fundamental in ensuring the effective-
ness of educational actions undertaken 
by parents in the upbringing process.

Романовська-Толлочко Г., Голбик 
Є. Авторитет батьків і дієвість 
виховних впливів. У період кри-
зи авторитетів, що поглибився в 
усьому сучасному світі, педагоги 
усе більше цінують значення авто-
ритету в процесі виховання і освіти.  
Першим і через довгий час найваж-
ливішим авторитетом для дитини 
є батьки. Однак часто  батьки не 
розуміють того, чим є авторитет і 
який вплив він робить на дитину. 
Неодноразово ототожнюють його з 
батьківською владою. Це є помил-
кою і несе у собі негативну спрямо-
ваність виховних наслідків. Покір-
ність не є акцепцією, а слухняність 
випливає звично зі страху або сла-
бості, чим з визнання авторитету. 
Метою цього дослідження є аналіз 
значення авторитету в процесі ви-
ховання і освіти. При цьому варто 
звертати увагу на необхідність за-
своєння батьками повного усві-
домлення виховних процедур. Крім 
того, необхідно знати їхні можливі 
наслідки при створенні власного об-
разу  на очах у дитини. Необхідно 
також проведення заходів, що спри-
яють побудові і збереженню дійсно-
го авторитету, який необхідний для 
дієвості всіляких виховних діянь.

Романовска-Толлочко А., Голбик Е. Ав-
торитет родителей и действенность 
воспитательных влияний. Изложение. В 
период кризиса авторитетов, который углу-
бился во всем современном мире, педаго-
ги все более ценят значение авторитета в 
процессе воспитания и образования.  Пер-
вым и спустя долгое время важнейшим ав-
торитетом для ребенка являются родители. 
Однако часто  родители не понимают того, 
чем является авторитет и какое влияние он 
производит на ребенка. Неоднократно ото-
ждествляют его с родительской властью. 
Это является ошибочным и несущим от-
рицательную направленность воспитатель-
ных последствий. Покорность не является 
акцепцией, а послушность вытекает при-
вычно из страха или слабости, чем из при-
знания авторитета. Целью этого исследова-
ния является анализ значения авторитета 
в процессе воспитания и образования. При 
этом следует обращать внимание на необ-
ходимость усвоения родителями полного 
осознания воспитательных процедур. Кро-
ме того, необходимо знать их возможные 
последствия при создании собственного 
образа  на глазах у ребенка. Необходимо 
также проведение мероприятий, благопри-
ятствующих построению и сохранению на-
стоящего авторитета, который необходим 
для действенности всяческих воспитатель-
ных деяний.
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Wprowadzenie1

W okresie pogłębiającego się kryzysu autorytetów w 
całym współczesnym świecie, pedagodzy coraz bardziej 
doceniają znaczenie autorytetu w procesie wychowania. 
W obliczu negatywnych wzorów, którymi przesycona jest 
obecna rzeczywistość, młodzież naśladuje osoby będące 
na topie, ale nie koniecznie posiadające cechy i wartości, 
które rzeczywiście warto uznać i powielać. Dzieje  się tak 
z powodu mody i presji otoczenia, której młodzi ludzie 
nie potrafi ą się przeciwstawić, nie mając oparcia w lu-
dziach, za którymi chcieliby podążać i którzy byliby dla 
nich prawdziwym autorytetem.

Rola autorytetu w wychowaniu wydaje się bardzo 
ważna szczególnie w obecnych czasach, gdy nastąpiła 
dewaluacja pojęcia „autorytet” i  stało się ono niemod-
ne. Nastąpiło też przewartościowanie historii w związku 
ze zmianami ustrojowymi – upadły jedne, ofi cjalne auto-
rytety, pojawiły się inne, zanegowano pewne wartości, a 
na ich miejscu wyrosły nowe. Wszystko to nie sprzyjało 
zarówno dyskusji na temat autorytetów, jak i refl eksji do-
tyczącej ich istnienia. 

Cel pracy i metoda badawcza
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie znacze-

nia autorytetu w procesie wychowania i edukacji, a także 
zwrócenie uwagi na konieczność posiadania przez rodzi-
ców pełnej świadomości poczynań wychowawczych oraz 
ich konsekwencji dla tworzenia własnego wizerunku w 
oczach dziecka. Przedstawiono też propozycję zachowań 
sprzyjających budowaniu  i utrzymaniu prawdziwego au-
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torytetu, który jest nieodzowny dla skuteczności wszel-
kich działań wychowawczych.

W pracy zastosowano metodę monografi czną, polega-
jącą na analizie opracowań poruszających problematykę 
autorytetu oraz zawierających  rozważania pedagogów 
dotyczące tego zjawiska w kontekście wychowawczym..

Prezentacja wyników i dyskusja
Zainteresowanie zjawiskiem autorytetu w wycho-

waniu datuje się co najmniej od czasów J.J.Rousseau 
(1712–1778) i J.F.Herbarta (1766–1841). 

W wyniku rozważań i badań nad tym problemem zary-
sowały się dwa przeciwstawne stanowiska. Pierwsze za-
kłada pozytywny wpływ autorytetu na prawidłowy prze-
bieg i skuteczność wychowania, drugie natomiast wyraża 
wątpliwość, co do wychowawczego znaczenia autorytetu 
i oparte jest przede wszystkim na przykładach deformacji 
i negatywnych skutkach wychowania autorytarnego. 

Autorytet jest pojęciem wieloznacznym. Może ozna-
czać osobę zasługującą na takie miano, względnie zespół 
określonych cech, dzięki którym osoba ta jest wysoko 
oceniana. Na pewno jest on relacją pomiędzy co najmniej 
dwoma osobami. Poza tym układem trudno jest mówić o 
autorytecie. Nie jest on wartością samą w sobie lecz  zja-
wiskiem zależnym od  innych osób, skłonnych go uznać i  
podporządkować się mu [4].

Istnieją różne rodzaje autorytetu. Na ogół wymienia 
się je parami. Mówi się np. o autorytecie wyzwalającym i 
ujarzmiającym, wewnętrznym i zewnętrznym. 

Autorytet wyzwalający ma inspirujący i konstruk-
tywny wpływ na postępowanie osób, u których cieszy się 
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uznaniem. Autorytet taki ma szczególne znaczenie w pra-
cy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Wychowawca 
darzony takim autorytetem mobilizuje swoich wychowan-
ków do inicjatyw i podejmowania samodzielnych działań, 
pogłębia poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. 

Autorytet ujarzmiający natomiast wypływa nie z oso-
bistych zalet czy zasług jego nosiciela, lecz z wygórowa-
nych ambicji i żądzy władzy. W przypadku wychowawcy, 
nauczyciela czy rodzica o takim autorytecie mamy do 
czynienia z osobą pragnącą bezwzględnie podporządko-
wać sobie wychowanków poprzez stosowany wobec nich 
przymus zewnętrzny. Cel taki uzyskuje się w wyniku wy-
dawania  zakazów i nakazów, nieustannej i nużącej per-
swazji, w której nie ma miejsca na dyskusję i jakikolwiek 
kompromis.

Chęć dominacji wychowawców nad wychowankami 
ma swoje odbicie w postawach autorytarnych, które op-
arte są głównie na karaniu i nagradzaniu jako  środkach 
sprawowania kontroli. W relacjach takich brak jest zaufa-
nia i wiary w rozsądne myślenie dziecka, wymaga się od 
niego wyłącznie podporządkowania i uległości. W miarę 
upływu czasu dziecko , czuje się coraz bardziej niezdolne 
do samodzielności. Zaczyna się rozglądać - jak to określił 
Fromm - za „magicznym pomocnikiem” przypominają-
cym rodziców, a później swoje uczucia niepewności prze-
lewa na innych. Osoby wychowane w zależności od auto-
rytetu formalnego w ciągu swojego życia są przywiązane 
do władzy leżącej na zewnątrz nich samych. Oczekują od 
niej opieki, czynią ją odpowiedzialną za swoje zachowa-
nia i postępowania,  ich chęć bycia samodzielnymi, odpo-
wiedzialnymi za samych siebie została złamana poprzez 
autorytatywne stosunki wychowawcze [8].

Dla autorytetu wewnętrznego charakterystycznym jest 
fakt dobrowolnej uległości innych osób i gotowości do 
podporządkowania się ze względu na odczuwany podziw 
i uznanie. Autorytet taki zwykle przypisuje się osobie, 
której siła wpływu na innych, tkwi nie tyle w jej sposo-
bach postępowania czy stosowanych przez nią technikach 
oddziaływań, ile w jej cechach charakteru i wartościach, 
jakie uznaje i konsekwentnie realizuje w życiu codzien-
nym. 

Z autorytetem zewnętrznym mamy do czynienia wów-
czas, gdy podporządkowanie nie jest dobrowolne. Oso-
ba o takim autorytecie ma moc wywierania wpływu na 
innych nie tyle dzięki swym osobistym przymiotom, ile 
zajmowaniu ważnego stanowiska w hierarchii władzy lub 
pełnieniu funkcji upoważniającej do formalnego podpo-
rządkowania sobie innych. Pod tym względem autorytet 
zewnętrzny jest tożsamy z autorytetem instytucjonalnym, 
urzędowym lub formalnym i z reguły ma on charakter 
ujarzmiający. 

O prawdziwym autorytecie można mówić jedynie 
wtedy, gdy osoby cieszące się nim oraz osoby uznające 
go, wiąże ze sobą pełne zrozumienie i zaufanie, stały 
dialog i wspólne działanie. Osobom uznającym kogoś za 
prawdziwy autorytet towarzyszy przekonanie, że posłu-
szeństwo wobec dawanych im poleceń jest warunkiem 
urzeczywistnienia także ich własnych pragnień. Przyjmu-
ją je z aprobatą i łatwo się do nich dostosowują [1].

Rola autorytetu w wychowaniu wydaje się być nie-
zwykle doniosła. Twierdzi się nawet, że autorytet i wy-
chowanie to zjawiska nierozłączne. Każdy młody czło-

wiek potrzebuje punktu odniesienia, kogoś, kto służyłby 
mu wsparciem w rozterkach i przykładem, z którego war-
to czerpać. Taką funkcję pełni właśnie autorytet, dlatego 
jego istnienie ma ogromny wpływ na skuteczność oddzia-
ływań wychowawczych, a wychowanie pozbawione au-
torytetów, byłoby wyraźnie zubożone, a na dalszą metę 
– niemożliwe [4].

Wobec powyższych rozważań nasuwa się pytanie: 
czym jest i jaki ma zakres autorytet rodzicielski?

A.Wejland uważa, że na pewno autorytetem nie jest 
władza sprawowana przez rodziców wobec dzieci. Ro-
dzice posiadają wprawdzie władzę nad dzieckiem, lecz 
egzekwowanie jej nie jest równoznaczne z posiadaniem 
autorytetu. Uległość nie jest akceptacją, a posłuch nie jest 
uznaniem autorytetu.

Zakres autorytetu rodziców w stosunkach z dziećmi 
jest wyjątkowo szeroki. Rodzice mogą być dla dzieci au-
torytetem pod każdym względem albo tylko z jakiegoś 
punktu widzenia. W początkowym okresie życia dziecka 
matka i ojciec są dla niego autorytetami prawie wyłączny-
mi i to niemal we wszystkich dziedzinach życia [7].

Rodzicom łatwiej jest niż komukolwiek innemu uzy-
skać uznanie dziecka nie tylko dlatego, że jako pierwsi 
mają do niego wychowawczy dostęp, ale i dlatego, że 
jako pierwszym przyznaje im się wybitniejsze znaczenie. 
Poza tym, dziecko skłonne jest autorytet rodziców – po-
twierdzony pod pewnym względem w jednej dziedzinie – 
rozciągać na inne dziedziny, mimo braku takich potwier-
dzeń.

Z biegiem lat zakres autorytetu rodziców zwykle kur-
czy się i zawęża, gdyż dziecko poszerzając swą aktyw-
ność społeczną, znajduje nowe autorytety. Jednak sytua-
cje, w których rodzice przestają być w ogóle autorytetami 
dla własnych dzieci, zachodzą raczej rzadko.

Kwestii autorytetu rodziców poświecił swoją uwagę 
również T.Gordon, który stwierdził , iż rodzice w więk-
szości przypadków, nie rozumieją czym jest autorytet i 
jaki wpływ wywiera na dziecko. Rodzice, niestety, utoż-
samiają go z władzą, jaką posiadają nad dzieckiem. Wła-
dza ta wynika z dwojakiego rodzaju źródeł.

Po pierwsze jest to różnica w „psychologicznej wiel-
kości”. Wszystkim dzieciom ich rodzice ukazują się po-
czątkowo jako pewnego rodzaju bóstwo. Postrzegają ich 
jako większych i mocniejszych, ale również jako mą-
drzejszych i dzielniejszych. Wydaje im się, że nie istnieje 
nic, czego nie wiedzą rodzice lub czego nie mogą zrobić. 
Zdumiewa je zakres ich rozumienia, dokładność ich prze-
powiadania, mądrość ich sądów.

Niektóre z tych wyobrażeń mogą być niekiedy słusz-
ne, lecz inne nie są. Dzieci przypisują swoim rodzicom 
dużo istotnych cech i zdolności, które wcale nie są zgod-
ne z prawdą. Wielu rodzicom trudno przychodzi przyznać 
się do tego, ale ci, którzy są uczciwi wobec samych sie-
bie, orientują się, jak przesadne są oceny dzieci.

Drugim atrybutem władzy rodziców nad dzieckiem 
jest posiadanie przez nich środków, niezbędnych do za-
spokojenia podstawowych potrzeb dziecka. Dysponując 
takimi możliwościami, rodzice mogą nagradzać i karać 
dziecko, a tym samym kontrolować i korygować jego za-
chowanie, dopasowując je do własnych życzeń.

Jednak w miarę upływu czasu rodzice z rosnącym nie-
pokojem zaczynają dostrzegać, że stopniowo tracą wła-
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dzę nad swoim dzieckiem. Kiedy staje się ono mniej bez-
radne, mniej zależne w tym czego potrzebuje, nagrody i 
kary funkcjonujące dotychczas, stają się coraz mniej sku-
teczne. Dzieci zaczynają wyrastać ze swojej zależności, a 
wpływ rodziców na ich wychowanie maleje lub całkiem 
zanika. 

Jest to proces naturalny, że rodzice dla dorastających 
dzieci nie są już takim autorytetem jak przed laty, poja-
wiają się inne ważne osoby, dzieci dostrzegają ich zalety, 
natomiast u rodziców widzą coraz więcej wad i sprzecz-
ności w postępowaniu. 

W miarę jak dziecko rośnie, stopniowo odkrywa, że 
dorośli, w tym również rodzice są często kolosami na gli-
nianych nogach, że nie są wszechpotężni, lecz 

w gruncie rzeczy całkiem ułomni, że nie mają nie-
ograniczonej władzy i mądrości a wręcz nierzadko mylą 
się w swych sądach [3].

Dostrzeganie słabości nie jest równoznaczne z utratą 
autorytetu, nikt nie jest idealny i dzieci wcale tego od ro-
dziców nie oczekują, pod warunkiem, że istnieje pewna 
równowaga cech pozytywnych i negatywnych. Natomiast 
rodzice pod każdym względem perfekcyjni wcale nie cie-
szą się uznaniem dzieci, gdyż postrzegani są jako niedo-
ścigły wzór, któremu dziecko nie jest w stanie dorównać, 
sprostać ani go zadowolić.

Dzieci buntują się też przeciwko władzy rodzicielskiej, 
która jeśli jest zbyt rozległa i nie znosząca sprzeciwu, sta-
je się dla dziecka czymś, z czym należy walczyć, a nie 
szanować – rodzi się wtedy sprzeciw przeciwko wszyst-
kiemu, czego wymagają rodzice, choćby nawet były to 
wymagania słuszne i korzystne dla dziecka.

Na czym więc powinien opierać się autorytet rodzi-
cielski, by dzieci chciały go uznać i darzyć nim rodziców 
przez długi czas?

Jest to bardzo trudne pytanie, na które w zasadzie nie 
ma jednoznacznej odpowiedzi. Można jedynie ukazać kil-
ka istotnych aspektów, które rodzice powinni wziąć pod 
uwagę, jeśli zależy im na tym, aby być dla dziecka praw-
dziwym autorytetem.

Najważniejszą sprawą jest świadomość, że autorytet 
nie jest zjawiskiem samoistnym, ale, że trzeba sobie na 
niego zasłużyć [6].

By zyskać szacunek, uznanie i zaufanie dziecka, na-
leży je traktować jak pełnowartościowego człowieka, 
posiadającego swoją godność i prawo do zaspokojenia 
swoich potrzeb, prawo do swojego zdania i decydowania 
o sobie. 

Ważne jest okazywanie dziecku akceptacji oraz part-
nerskie rozwiązywanie sytuacji konfl iktowych. Niezbęd-
ne wydaje się też pozwalanie, a wręcz zachęcanie dzie-
cka do samodzielności w działaniu oraz podejmowaniu 
decyzji i rozwiązywaniu problemów. Buduje to bowiem 
poczucie wartości dziecka i daje świadomość, że rodzić 
ufa jego rozwadze.

Konieczne jest również, by nauczyć się wyrażać swoje 
uczucia, zarówno pozytywne, jak i negatywne , tj. gniew, 
złość (które są czymś naturalnym i nader często pojawia-
jącym się w skomplikowanych układach rodzinnych) w 
sposób nie krzywdzący i nie obrażający dziecka. „Sło-
wa wypowiedziane w gniewie przynoszą zwykle duże 
szkody. Mogą popsuć nawet najlepszy związek. Stają się 
składnikiem przykrych wspomnień, które z czasem mogą 

trochę zblednąć, ale nigdy nie odejdą w niepamięć [2].
Ważne jest też wyrażanie uczuć pozytywnych, oka-

zywanie akceptacji i uznania dziecku, dostrzeganie jego 
zalet i wysiłków. Mówienie o dobrych stronach dziecka 
często wydaje się rodzicom niepotrzebne. Sądzą oni, że 
jeśli dziecko jest OK, to jest to stan naturalny i oczywi-
sty i nie ma powodu do wyrażania pochwał. Jest to ty-
powe błędne przekonanie, które sprawia, że dzieci czują 
się niedoceniane, ale także dostają uwagę rodziców tylko 
wtedy, gdy robią coś złego – uczą się więc negatywnych 
sposobów zabiegania o kontakt z rodzicem. Kontaktowi 
takiemu, niestety, towarzyszą zwykle przykre emocje 
i budowanie autorytetu jest w tej sytuacji bardzo trudne, a 
czasem wręcz niemożliwe.

Bardzo przydatne w tworzeniu się autorytetu są róż-
nego rodzaju indywidualne cechy rodzica, które może po-
dziwiać dziecko np. uczciwość, lojalność, zaradność, ale 
też hobby, zainteresowania, sposób spędzania wolnego 
czasu oraz wiedza i umiejętności.

Na to, jak rodzic jest postrzegany, szczególnie przez 
dorastające dziecko, ma również wpływ rodzaj występu-
jących pomiędzy nimi relacji oraz relacji pomiędzy samy-
mi rodzicami, które młody człowiek obserwuje i aprobuje 
lub nie. Także obraz rodzica w  relacjach zewnętrznych, 
ze znajomymi lub osobami obcymi daje dziecku podsta-
wę do pozytywnej lub negatywnej oceny rodzica.

Podsumowanie
Przedstawione powyżej  rozważania dotyczące auto-

rytetu jako zjawiska, a w szczególności jego roli w po-
czynaniach wychowawczych rodziców dotknęły tylko 
niektórych aspektów tego problemu, gdyż jest to zagad-
nienie bardzo szerokie i złożone. 

Budowanie autorytetu nie jest łatwe. Można to czynić  
w sposób intuicyjny, korzystając z pozytywnych wzo-
rów wyniesionych z domu, pod warunkiem, że rodzina, z 
której pochodzimy funkcjonowała prawidłowo. Rodzice 
przede wszystkim powinni  mieć świadomość swoich po-
czynań wychowawczych oraz ich konsekwencji dla włas-
nego wizerunku w oczach i sercu dziecka. 

Ważne jest również to, aby  zdawali sobie sprawę, że 
celem rodzicielstwa jest wychowanie zdrowych fi zycznie 
i emocjonalnie ludzi, którzy będą potrafi li wykształcić w 
sobie wiarę we własne siły i przeświadczenie o celowości 
swojego życia.[9] Jeśli poczynania rodziców będą  zmie-
rzać w tym kierunku, wtedy budowanie autorytetu  stanie 
się zjawiskiem naturalnym i samoistnym. 
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