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Wychowawcze znaczenie autorytetu 

Co to jest „autorytet” i jakie ma znaczenie dla wychowania? W temacie tym zatrzymamy się na 
trzech zagadnieniach. Najpierw zilustrujemy „działanie” autorytetu w życiu. Na tym tle 
odpowiemy na pytanie: co to jest autorytet i jakie ma funkcje wychowawcze. W końcu 
wskażemy też na zagrożenia autorytetu rodziców i wychowawców. 

Wpływ autorytetu na dzieci i na dorosłych (przykłady) 

Przykład dziecka: „pracowita mróweczka” 

Klasa „zerówkowa”. Chłopiec otrzymuje książeczki do ćwiczeń i w domu gorliwie wypełnia 
zadanie po zadaniu by dostać od pani pochwałę i „zielonego ludzika”, którego tylko pani może 
wkleić za odrobione ćwiczenie. Mały Adaś w czasie pracy określa siebie jako „pracowitą 
mróweczkę”. 
Niestety – wieczorem ma gorączkę. Nawet wtedy martwi się, że nie może iść do szkoły, żeby pani 
sprawdziła ćwiczenia. Tato musi obiecać, że zaniesie zeszyt pani. Szczęśliwie - a może dzięki 
zapałowi do pracy – następnego dnia gorączka maleje i chłopiec może zanieść swoje 
„wypociny”. 
Po lekcjach, na których nie było okazji „pochwalić się” swoją pracą - nieśmiało podchodzi i 
chce pokazać zeszyt. Reakcja nauczycielki jest niechętna. Oburza się na to, że zadanie zostało 
zrobione: „- Masz w domu drugie ćwiczenia?” –pyta podniesionym głosem: „- A co ja z wami 
będą teraz robiła?” Wygląda na to, że o zielonych ludzikach nie ma mowy... Mamie zaś pani 
nakazuje: „- A pani? Wiem, co pani zrobi; będzie pani musiała teraz w domu to wymazać!” 
W ten sposób „pracowita mróweczka” została trochę „przydepnięta” przez panią. Czy nie 
wpłynie to negatywnie na pracowitość chłopca, który dopiero „startuje” w roli ucznia? Zwróćmy 
uwagę na kilka aspektów tego zdarzenia. 
Zmiana kierunku aktywności. Dla ogarniętego zapałem pracy chłopca nie liczy się boisko, 
zabawa, lecz wypełnianie ćwiczenia. Wyraźnie zmienia się kierunek aktywności. Podobno 
greckie słowo „scole” pochodzi od określenia „czasu wolnego”. Rozumiemy tutaj, że nie jest to 
czas wolny „od” szkoły, lecz czas uwolniony „dla” szkoły!  
Z całą pewnością – rewolucja ta wiąże się z pojawieniem się nowej, znaczącej osoby: „pani”. Ile 
znaczy to słowo dla dziecka! Większość z nas do dziś pamięta swoją pierwsza panią, czy też – 
swego „pana”. 
Nieadekwatna postawa „pani”. Wydawało by się, że nic nie pozostaje, tylko cieszyć się z tego 
„kredytu zaufania”, jakim obdarza panią uczeń. Nasza pani nie potrafi jednak zagospodarować 
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tego daru, jakim jest spontaniczna motywacja, czyli „poruszenie” dziecka w kierunku pracy w 
szkole. 
Wraz z tymi obserwacjami pojawiają się pewne pytania ważne dla nas, jako rodziców. Jak 
sprzyjać dziecku, jak sprzyjać jego rozwojowi, by mogło dalej pozostać „pracowitą 
mróweczką”? 

„Działanie” autorytetu na osobę dorosłą: Andrzej Kmicic 

Choć mówimy o wychowaniu i wybraliśmy na początek przykład małego dziecka, to trzeba 
zdecydowanie dodać, że autorytetu ważny jest nie tylko dla dzieci. Dobrym przykładem 
„działania” autorytetu na osobę już dorosłą jest Andrzej Kmicic. Co o nim wiemy? 

„W ustawicznych podjazdach, - pisze Sienkiewicz - walkach i napadach zdziczał, 
przyzwyczaił się do krwi przelewu tak, że nie lada co mogło poruszyć w nim, dobre 
zresztą z natury serce. Zakochał się w ludziach gotowych na wszystko i 
niepohamowanych”2 

Jednak los jest dla niego łaskawy. Trzy razy spotyka się z autorytetem i trzy razy zmienia się w 
swym wnętrzu: staje przed Oleńka, staje przed Królem Kazimierzem i w końcu przed Bogiem. 
Przyjrzyjmy się tym zdarzeniom. 
Pierwsza sytuacja: w Kiejdanach, otumaniony przez Księcia Radziwiłła, spotyka się z Oleńką: 

„Po chwili pan Andrzej i Oleńka zostali sami. Serce jej tłukło się w piersi jak w gołębiu, nad 
którym jastrząb zawisł, a on był wzruszony. Opuściła go zwykła śmiałość, porywczość i 
pewność siebie”3 

Jest to jedna z wielu podobnych sytuacji. Oleńka zawsze działała nań swą postawą. Oto co mówi 
Kmicic do swego przyjaciela - Kokoszki: 

„Zechcesz przed nią fantazję kawalerską okazać i pochwalić się, żeś prawo zdeptał, to ci 
potem jeszcze wstyd: bo zaraz rzeknie, że zacny obywatel tego czynić nie powinien, gdyż 
to przeciw ojczyźnie... Tak ona rzeknie, a tobie jakby kto w pysk dał i aż ci dziw, żeś 
wprzódy sam tego nie zrozumiał...”4 

Rzecz niebywała: nasz junak wstydzi się swego zachowania! Ten, który nie boi się nikogo, a 
nawet śmierci się nie lęka – „dostaje w twarz”; tak – obudzona zostaje jego godność. 
Druga sytuacja: przed Królem Janem Kazimierzem: 

"Pan Andrzej ujrzał twarz zmizerowaną, żółtą i przeźroczystą jak wosk kościelny. Oczy 
królewskie były wilgotne, a powieki zaczerwienione (...)  

A jednak biła z niego nie tylko rezygnacja zdobyta przez wiarę i modlitwę, nie tylko 
majestat króla i bożego pomazańca, ale także dobroć wielka, niewyczerpana, iż widać 
było, że dość będzie największym odstępcom, najbardziej winnym wyciągnąć tylko ręce 
do tego ojca, a ten ojciec przyjmie, przebaczy i krzywd własnych zapomni. 

Kmicicowi na jego widok zdawało się, że ktoś mu żelazna dłonią ścisnął serce. Żal 
zawrzał w gorącej duszy junaka. Skrucha, litość i cześć oddech zaparły mu w gardle, 
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poczucie winy niezmiernej podcięło mu kolana, aż drżeć począł na całym ciele, i nagle 
nowe, nieznane uczucie powstało mu w piersi. Oto w jednej chwili pokochał tak ten 
majestat bolesny, że czuł, iż nie ma nic droższego na ziemi całej od tego ojca i pana, że 
gotów za niego poświęcić krew, życie, znieść torturę i wszystko na świecie. Chciał się do 
tych nóg rzucić; kolana objąć i prosić o przebaczenie win. Szlachcic, zuchwały warchoł, 
zmarł w jednej chwili, a urodził się regalista oddany całą duszą swemu królowi. To nasz 
pan! nasz pan nieszczęsny! – powtarzał sobie, jakby  ustami chciał dać świadectwo temu, 
co widziały jego oczy, a czuło serce"5 

Tutaj nie potrzeba żadnego komentarza... 
I trzecia sytuacja: przed Bogiem, kiedy pan Andrzej, pełen zasług wojennych, chce wracać do 
Oleńki: 

„Dawne jego winy wielkie, ale i zasługi niemałe. Oto powstał z upadku, z grzechu i 
poszedł pokutować nie w kruchcie, ale w polu, nie w popiele, ale we krwi. Bronił 
Najświętszej Panny (...) 

Tu nagle sumienie porwało go za włosy i zatrzęsło nim, aż krzyknął, bo zarazem zdało 
mu się, że słyszy jakiś głos nieznany, z całego sklepienia niebios płynący, który mówi: 

Zaniechaliście prywat? A tyż nieszczęśniku, co w tej chwili czynisz? 

(...) Widzisz teraz Panie, że to była ostatnia moja prywata. Już więcej nie będę. Ojcze 
miłościwy! Ano jeszcze tę ziemie ukochaną ucałuję, ano jeszcze nóżki Twoje krwawe 
ścisnę.... i idę, Chryste! idę!.. 

I poszedł. 

A w rejestrze niebieskim, w którym zapisują złe i dobre uczynki ludzkie, przemazano mu w 
tej chwili wszystkie winy, bo to był człowiek zupełnie poprawiony”6 

W każdym z tych trzech spotkań Kmicic faktycznie „spotyka się” z dobrem. Dobro to jest 
reprezentowane przez Oleńkę, następnie przez Króla, a w końcu odzywa się przez sumienie - 
głos Boga. Nic nas nie porusza wewnętrznie, co nie było by dobrem lub nie służyło dobru. 
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Refleksja nad pojęciem autorytetu 

Zastanawiamy się nad znaczeniem autorytetu w wychowaniu. Właśnie w wychowaniu, a nie np. 
w procesie dydaktycznym. Jak widzieliśmy – nadmierna motywacja „pracowitej mróweczki” 
zaburzyła tok dydaktyczny... Często nie odróżnia się dydaktyki od wychowania, lub pomija 
zupełnie wychowanie, na rzecz samego procesu przyswajania wiedzy. W opisanej scence nic nie 
piszemy o ocenie pracy tego ucznia; widzimy tylko, że bardzo chciał pracować. A zatem 
znaczenie autorytetu jest przede wszystkim „wychowawcze”. Natomiast pośrednio – wpływa on 
i na proces dydaktyczny; łatwiej uczyć dzieci dobrze wychowane, gdyż są one wewnętrznie 
umotywowane do pracy. 

Analiza pojęcia „autorytetu” 
Przyjrzyjmy się opisanym powyżej spotkaniom Kmicica z osobami, które miały autorytet. W 
relacji do Oleńki pojawia się wzruszenie. Ale nie tylko – również opuszcza go „zwykła 
śmiałość, porywczość i pewność siebie”. A zatem: coś przybywa – czegoś ubywa. Trudno o 
lepsze ukazanie tego, co nazywamy w psychologii sublimacją: to, co gwałtowne: popędy, 
zamienia się – pod wpływem wartości: autorytetu – na głębsze wzruszenie. Na tym – w istocie 
swej – polega wychowanie. Poprzez wzruszenie - dosłownie - „rodzi się człowiek”, bo jego 
natura się przemienia. Słowo natura pochodzi od słowa „rodzic się”. Kmicic narodził się „dla” 
kobiety, i do miłości kobiety, ale jeszcze nie „dla” ojczyzny. Dopiero widoczna dobroć Króla, i 
kolejne wzruszenie, sprawiła, że „pokochał tak ten majestat bolesny”. 
Lecz są też dobra zupełnie niewidoczne, jest dobro całego stworzenia. Dobro to reprezentuje i 
służy mu aż do śmierci - Chrystus. Dobro to dociera do świadomości Kmicica poprzez głos 
sumienia. I znowu: wewnętrzne spotkanie z Bogiem coś zabiera, a coś daje: zabiera mu 
skłonność do prywaty, a daje wrażliwość na sprawy boże; daje miejsce w królestwie bożym; 
narodził się Nowy Człowiek, który był zupełnie poprawiony, czy też: „odnowiony”. 
Trudno nie zrozumieć, dlaczego dzieło Sienkiewicza „krzepiło serca”. Sienkiewicz wzrusza nas, 
a przez to odnawia i nasze serca. Można bez przesady powiedzieć, że jest on autorytetem, czyli 
„powagą moralną”. Słusznie też oburzamy się, kiedy ta powaga jest nie uszanowana, kiedy 
dokonuje się dowolnych interpretacji jego dzieła. Ale to inna historia... 

Jaka jest funkcja autorytetu – w wychowaniu? 
Mamy już opis i intuicję samego zjawiska. W tym kontekście możemy uświadomić sobie, jaki 
jest wpływ autorytetu na proces wychowania, czy też: jaki jest jego udział w wychowaniu. 
Musimy zatem przyjąć jakieś rozumienie pojęcia wychowania. Oto jak to ujmuje Profesor 
Kazimierz Twardowski: 
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„W pierwszym znaczeniu wychowanie jest pewną czynnością, pewnym działaniem, 
pewnym oddziaływaniem na innych; w drugim znaczeniu wychowanie jest rezultatem 
pewnego oddziaływania, owocem czynności wychowawczej, jej wytworem”7 

A zatem: wychowujemy i musimy przewidywać, jakie będą owoce naszego wysiłku:  

 „Wychowując kogoś chcemy go do czegoś lub na coś wychować. Więc zależnie od 
tego, jaki sobie obierzemy cel wychowania, trzeba też będzie odpowiednie czynności 
wychowawcze wykonywać” (Jw., str. 414) 

a) Wychowanie a wykształcenie 
Pojawiają się dwa główne cele i dwie intencje wychowywania: wzbogacać intelekt lub 
uszlachetniać wolę. Kazimierz Twardowski odróżnia wychowanie od wykształcenia.  

 „Tak jak kształcenie i wykształcenie dotyczy strony intelektualnej człowieka, więc tego, co 
nazywamy rozumem w najobszerniejszym znaczeniu,  

tak wychowanie moralne dotyczy woli człowieka (...); wychowanie moralne polegać 
będzie na ćwiczeniu zdolności trafnego postanawiania, gdyż właśnie tę zdolność 
nazywamy wolą, wolą moralną" (jw., str. 417) 

W tym kontekście zupełnie jasne staje się znaczenie autorytetu. Autorytet, czyli powaga 
wychowawcy – działa na wolę wychowanka. To zupełnie oczywiste i naturalne, zgodne ze 
zdrowym rozsądkiem: w wychowaniu moralnym – potrzeba powagi moralnej. 

W konsekwencji – w usprawnianiu zachowania, w uczeniu, trzeba odróżnić zjawisko 
wychowania, od zjawiska edukacji. Wychowawca jest kimś, podczas gdy ten, kto edukuje - wie 
coś. Oczywiście – jedno łączy się z drugim na tej zasadzie, iż jeśli dana osoba jest kimś, to 
ufamy, temu, co ona wie. Uwidacznia się to przez kontrast do osób, które może i dużo wiedzą, 
ale nie budzą zaufania. 

Wychowanie polega na tym, co widzieliśmy i podkreśliliśmy u Sienkiewicza: jest to przemiana 
natury, jej uszlachetnienie, która dokonuje się pod wpływem wartości, pod wpływem kultury. 

Człowiek wzruszony – staje się szlachetny. Człowiek, który dużo wie, czyli człowiek 
wyedukowany – staje się sprawny. Nie można od razu powiedzieć, czy będzie sprawny w tym, 
co szlachetne, czy w tym, co niskie a nawet podłe. Historia Kmicica ukazuje, że duża sprawność 
w złym, lub w małym – czyli w prywacie, nie uszczęśliwia. 

b) Zmiana zachowania w obliczu „autorytetu” 
Pojęcie „autorytet” znaczy tyle, co „powaga moralna”. „Powaga moralna” budzi w innych 
zaufanie i motywuje. Ale nie tylko – hamuje bezładną aktywność. Nasza „mróweczka” przenosi 
częściowo swą aktywność z boiska do klasy szkolnej, do odrabiania lekcji. 

Mówiąc krótko – jeśli ktoś przy nas czyni jakieś dobro, to przeżywamy ten fakt emocjonalnie, a 
następnie też uczuciowo, a osoba , która wyzwala te przeżycia staje się „autorytetem”. 
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Uczucia wzbudzone wewnętrznie określamy mianem „motywów”. Z motywem mamy do 
czynienia wtedy, kiedy doświadcza się „poruszenia” woli. Uczucia właśnie działają na wolę 
„poruszająco”! Zatem „autorytet” posiada zdolność poruszenia woli, posiada zdolność 
umotywowania osoby. 

Specyficzne cechy relacji osoby do autorytetu 

Wolność 
Powagę moralną (autorytet) przyznajemy komuś. Stąd wynika konkluzja dla wychowawców, 
że nie można swego autorytetu komuś narzucić. Ale – można zadbać o swój autorytet, czy też: 
sprzyjać temu, aby mógł on być dostrzeżony.  
Jak można to robić w wychowaniu? Przede wszystkim – w wychowaniu postawa liczy się 
bardziej, niż słowa („przykłady poruszają, słowa pouczają”). Postawa pociąga za sobą pewne 
konsekwencje, jak np. ubiór. Jeśli rodzice inicjują np. w niedzielę modlitwę rodzinną, to nie 
wypada, aby stawali do niej w niedbałym stroju... Jak „powaga”, to w każdym calu! 
O znaczeniu stroju, i zachowania się, na relacje między mężczyzną, a kobietą pisaliśmy w 
artykule pt. „O mądrej pasywności” (Głos dla Życia, nr. 6/98). 

Cierpliwość i cierpienie 
Nie każdy przyzna drugiemu jego powagę, choćby była uderzająca! Potrzeba do tego 
wrażliwości. Jest to wrażliwość na wartość. Dziecko nie od razu wzrusza się wartościami 
kultury i uczucia z nimi związane. Potrzeba pewnego, jak to mówimy, obcowania z wartościami. 
Kmicic był zepsuty, lecz dobrze wychowany, zdziczał w nieustannych potyczkach. Pisze 
Sienkiewicz: 

„Człowiek ani zupełnie zły, ani zupełnie zepsuty. (...) była cała przepaść między samym 
panem Kmicicem a jego uczynkami. Ale właśnie dlatego, jakiż ból sprawiała pannie 
Aleksandrze myśl, że ten człowiek, którego pokochała całym impetem młodego serca 
mógł być inny; że miał w sobie przymioty, które mogły go uczynić wzorem rycerza, 
kawalera, sąsiada (...) 

Więc chwilami zdawało się pannie, że to jakieś nieszczęście, jakaś siła wielka a nieczysta 
popchnęła go do tych wszystkich gwałtów, które spełnił, a wówczas chwytał ją żal 
prawdziwie niezmierzony nad tym nieszczęśnikiem i niewygasła miłość nurtowała na 
nowo w sercu”8 

Ani Oleńka, ani Król nie zabiegali o uznanie ich „powagi”. Natomiast swoją postawą 
powodowali, że było to stopniowo możliwe. Ale wymaga to cierpliwości. 

„Praca” autorytetu. 
Co „robi” autorytet w świadomości pana Andrzeja Kmicica? Odpowiedź jest prosta:  nieustannie 
przyprowadza go do dobra.  
Osoba Oleńki skierowuje pana Andrzeja od dziewek karczemnych do tego dobra, jakim jest 
dom: dobro i wartość. 
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Osoba króla Jana Kazimierza przyprowadza go od próżnych potyczek, od prywatnych wojen, do 
tego dobra, jakim jest ojczyzna. Jest to dobro wspólne. 
Osoba Chrystusa przyprowadza go od tego dobra, które jest dobrem doczesnym, materialnym, 
do dobra nadprzyrodzonego i wiecznego. 

Konsekwencje widzenia funkcji autorytetu 
Skargi, które bardzo często skierowują rodzice lub nauczyciele pod adresem dzieci i młodzieży 
wskazują właśnie na braki w dostrzeganiu autorytetu wychowawców. 

Zdolny, ale leń 
Autorytet pełni funkcję tzw. „motywatora”, czyli czegoś / kogoś, co wzbudza motywację. Ile 
razy słyszymy skargę: zdolny, ale leniwy. Chodzi o to, że nie jest umotywowany do danego 
działania, albo - motywacja ta jest zbyt słaba. Wiedza bez motywacji nie przynosi owoców! 
Nasza „pracowita mróweczka” była umotywowana nawet za mocno. Niewprawna nauczycielka 
„przeniosła” tą motywację wewnętrzną na tzw. motywacje zewnętrzną, materialną, tj. na 
wydawanie dyrektyw: „zrób to!” i na kontrolę wyników: „tak ma być – nie tak”. Przy 
stosowaniu „motywacji zewnętrznej” konieczną rzeczą są kary i nagrody, czyli wzmocnienia. 
Zaletą motywacji wewnętrznej, tj. motywowania przez wartość, jest to, że jest to poruszenie 
długotrwałe! „Wzmocnienie” działa do momentu, kiedy jest skonsumowane, potem szuka się 
następnej nagrody. Tymczasem wzruszenie ogarnia naszą emocjonalność i uczuciowość na 
długo. Wzruszenie ukierunkowuje myślenie, podczas gdy bodźce wzmacniające wpływają na 
reakcje behawioralne.  
Świadom tego wychowawca ma do wyboru dwie strategie: uczyć reagować, lub uczyć myśleć. 
W praktyce zresztą ta druga strategia nie wyklucza pierwszej, tj. nie sprowadza się do samego 
myślenia; chodzi o to, by myśleć i samodzielnie działać dla wartości.  

Uważny, ale nie rozważny 
Może ktoś zadać pytanie, czy nie można najpierw uczyć reagować, a potem myśleć. Odpowiedź 
jest negatywna, co potwierdza doświadczenie wychowawców. Mamy wielu uczniów bystrych, 
których „ponosi”. Mali zapalczywcy nieustannie szukają okazji do tego, by reagować, czy też: 
„odreagować się”. Nie starcza im czasu na myślenie... Stąd znana metoda stawiania do kąta, aby 
przemyśleć zachowanie. Wtedy rozum wraca do głowy. Cóż jednak po tym, kiedy „po fakcie”?! 
Jedynym lekarstwem na takie rozhamowane zachowania jest stanowcza postawa wychowawcy, 
czyli – bycie autorytetem. Nie pomoże samo karanie, ani negocjowanie. Cóż z tego, że „wie”, 
kiedy refleksja pojawia się za późno? Nic nie zastąpi wzruszenia w korekcie zachowań! 

                                                                                                                                                             
8 s. 47; sens słowa „pan”! 
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Czym nie jest autorytet? 

To nie „autorytaryzm” 
Słyszy się czasem o rządach autorytarnych, o autokratyzmie (tj. o samowładztwie), itd. 
Powoduje to negatywne skojarzenia. Postawa autorytarna różni się tym od posiadania autorytetu, 
że autorytet otwiera się na partycypację, czyli na uczestnictwo innych w dobru, które autorytet 
reprezentuje. Np. nauczyciel, który jest autorytetem, chętnie otwiera się na współpracę ucznia, 
dzieli się swym doświadczeniem, itd.  
Natomiast autorytaryzm wiąże się z utrzymywaniem dystansu; czasem określa się to (w 
psychologii zarządzania jako „dystans władzy”). Tymczasem – władza, jeśli istotnie jest 
związana z autorytetem, nie musi utrzymywać dystansu, bo niczego nie broni, lecz reprezentuje 
dobro (wartość). 

Autorytet to nie idol 
Znamy pojęcie „ideału osobowego”, które spopularyzował K. Dąbrowski w swej koncepcji 
„dezintegracji pozytywnej”. Faktycznie – ideał osobowy, autorytet, „dezintegruje” reakcje 
popędowe, by mogły powstać świadome działania osoby. 
Natomiast lansuje się często kogoś, kto ma wyjątkowe wyczyny. Takim idolem mógłby być 
zuchwały Andrzej Kmicic, który kpił sobie z władzy innej, jak siła jego szabelki. Wraz z tym 
pojawia się kult konsumpcji, czyli tego, by jak najwięcej „mieć” (w miejsce „być”). Wydaje się, 
że autorytet pozwala bardziej „być” sobą. Czy Kmicic przestał być sobą, bo korektował swe 
zachowanie z uwagi na Oleńkę? Czy przestał być sobą, bo służył królowi i Bogu?! 
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Zagrożenie autorytetu rodziców – brak pomocniczości szkoły 

Dzisiaj każdy rodzic musi sobie uświadomić zagrożenia, jakie niesie deprecjacja „autorytetów”. 
Przede wszystkim bowiem „powagą moralną” dla dziecka jesteśmy my sami: jego rodzic. Inne 
środowiska, choć potrzebne, są pomocnicze wobec misji rodziców. 
Pojawiają się pewne nurty w edukacji, które za swój cel biorą sobie „wyzwolenie” dziecka spod 
władzy i autorytetu rodziców9. Jednym ze sztandarowych nazwisk jest Thomas Gordon. Autor 
bardzo popularnych książek, z których pierwszą była „Wychowanie bez porażek”. Rodzice 
powinni bacznie przyjrzeć się przesłaniu książek Gordona. 
Autor nie ma wątpliwości, że przyczyną istnienia porażek wychowawczych jest obecność 
władzy i autorytetu; tam, gdzie autorytet, tam muszą istnieć zwycięscy i pokonani. Sami oceńmy 
wymienione „niebezpieczeństwa władzy” i autorytetu: 
„Najwyższy sąd Stanów Zjednoczonych – pisze Gordon - Ameryki już nie uznaje za zgodne z prawem 
sprawowanie władzy nad czarnymi przez białych ludzi.  

W świecie przemysłu i handlu wielu już uważa, że prowadzenie zakładu przy pomocy autorytetu świadczy 
o przestarzałym światopoglądzie.  

Różnica władzy, jaka istniała poprzez lata pomiędzy mężem i żona, stopniowo, ale z pewnością 
zmniejsza się.  

I w końcu absolutna władza i autorytet Kościoła został w ostatnim czasie osłabiony, zarówno od 
zewnątrz, jak również od wewnątrz tej instytucji. 

Jednym z ostatnich bastionów sankcjonowania władzy w ramach stosunków międzyludzkich jest rodzina 
- związek rodziców z dzieckiem. Podobny punkt oporu znajduje się w szkole - w stosunku między 
nauczycielem i uczniem, gdzie autorytet pozostaje najważniejszą metodą nadzorowania i kierowania 
zachowaniem ucznia. Dlaczego dzieci są ostatnimi, których broni się przed potencjalnym złem władzy i 
autorytetu? 

(...) Jest to moje osobiste przekonanie, ze jeśli więcej ludzi zacznie bardziej głęboko rozumieć władzę 
oraz autorytet i uznawać użycie jej za nieetyczne, wówczas więcej rodziców posłuży się tym 
zrozumieniem w stosunkach między dorosłymi i dziećmi; rodzice zaczną odczuwać, że władza jest tak 
samo niemoralna w tych stosunkach i z kolei będą zmuszeni szukać twórczych, nowych, nie opartych na 
użyciu władzy metod”10 
Nasuwa się w stosunku do tych „deklaracji programowych” szereg spostrzeżeń. 

Nowa etyka sytuacyjna 
Jak już to podkreśliliśmy – autorytet zawsze skierowuje do wartości, do dobra szerszego, niż 
dobro i zadowolenie tylko własne, prywatne. Wedle słów Gordona to ma być nie etyczne! 
Autorowi obca jest etyka jako refleksja nad światem wartości i moralność jako uległość 
wartościom. Wszak ulega wartościom domu i miłości Oleńka, a przez nią i Kmicic, Ulega 
wartości ojczyzny Król Kazimierz – a przez niego i poprzez niego również Kmicic! 

                                                 
99 Zobacz M. Dylewski, >Antypedagogika: „Nie wychowuj tylko współdziałaj”<, Nasz dziennik, 2 IX 1999. 
10 T. Gordon, Wychowanie bez porażek, str. 181. 
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Lecz my dowiadujemy się, że uleganie wartościom i prezentowanie ich dzieciom jest właśnie 
nieetyczne. W gruncie rzeczy rozumiemy, że dla Gordona nieetyczna jest „władza wartości”. 
Etyczne natomiast mają być techniki negocjacji.  
Konsekwencje są ważkie: dziecko nie musi być wrażliwe na wartości obiektywne: na dobro. 
Może natomiast być wrażliwe, a nawet powinno, na swoje własne stany wewnętrzne. Należy 
zatem nauczyć je tej nowej wrażliwości. 
Nie chodzi tu o negowanie samowiedzy. Jednakże ku czemu ma kierować się dziecko na bazie 
samowiedzy o swych emocjach, kiedy zatraci zmysł wartości? W psychologii to zagrożenie jest 
dość dobrze opisane. A. Adler ukazał nieszczęścia dzieci, które utraciły tzw. „common sens” 
(zmysł wspólnoty), a zaczęły kierować się tzw. „inteligencją prywatną”. Powstają mali 
egocentrycy i egoiści. 

Domniemany konflikt prawa i władzy;  
Podobno władza autorytetu rodzica negatywnie wpływa na prawa dzieci. W wielu 
społecznościach prawo (stanowione) już nie dozwala na władzę autorytetu. Metoda, którą 
zaproponuje na gruncie rodziny i szkoły powstaje tak samo: usiądźcie i ustalcie, że władza nie 
ma już u was miejsca. Oczywiście - musi coś „dać w zamian” rodzicom za zrzeczenie się 
władzy; będą to skutki, lepsze wywieranie wpływu. Podobnie prawo „lepiej” wpływa na 
obywatela, niż władza autorytetu. 

Przesąd nowoczesności: władza jest przestarzała. 
W lansowanym kulcie nowoczesności to wszystko, co klasyczne wydaje się być wręcz złe i... 
mało wydajne. Aby to wykazać najlepiej odwołać się do przykładów z dziedziny techniki; 
mikroprocesory budowane 5 lat temu dziś są już przestarzałe. Jednak na gruncie zarządzania w 
przemyśle, na co wskazuje autor, jego argumenty są złudne. Uczestnictwo we władzach zakładu, 
posiadanie praw własnościowych, jest uczestnictwem we władzy, a nie jej znoszeniem. Nie 
odróżnianie dziedziny przemysłu i życia rodzinnego, oraz przenoszenie rzekomych „prawideł” 
na grunt rodziny jest rażące.  

Wojna o władzę męża i żony? 
Jeśli mąż i żona dysponują pewną władzą11, to jest to specyficzna dla nich władza, którą 
sprawują na gruncie życia rodzinnego. Chodzi po prostu o władzę umysłową, która pozwala na 
rozstrzyganie o tym, co jest prawe i dobre. Tak jak umysł sprawuje władzę nad uczuciami, tak 
ludzie dojrzali nad osobami, które dojrzewają do pełnej odpowiedzialności za swe postępowanie. 
Wyobraźmy sobie sytuację, w której rodzice nie odpowiadają za zachowanie swych dzieci! A 
skoro odpowiadają, to na gruncie należnej im władzy. Zakresy władzy kobiety i mężczyzny 
dopełniają się, a nie są wobec siebie w opozycji. 

                                                 
11 „Rodzina posiada strukturę społeczeństwa, w którym ojciec, a także matka - każde z nich na swój sposób - pełni 
władzę, a dzieci są tej władzy poddane” (K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, str. 195).  
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Rodzina „bastionem” władzy i „punktem oporu”? 
Dziwi bardzo, że toczona jest jakaś walka z rodziną, czy też - zmaganie się z nią, pomimo 
stosowania metody bez przemocy i bez porażek. Można też to tak rozumieć, że rodzina jest 
„zniewolona” i trzeba ja wyzwolić; lecz: kto ją zniewala? Przestarzałe poglądy?  
Gordon deklaruje, że jeśli rodzice „zrozumieją” wykładaną tutaj „etykę”, to zaczną odczuwać 
niemoralność swojej władzy i tym chętniej jej się wyrzekną. Faktycznie jednak - niczego nie 
mogą tutaj zrozumieć, gdyż metodą dochodzenia do nowej moralności jest kierowanie się 
„odczuciami”. Niczego też nie muszą rozumieć, bo zostało im powiedziane, że problemy nie są 
inne, jak tylko brak techniki: 

„Jestem przekonany, że większość teorii na temat „obciążeń i napięć wieku 
młodzieńczego” skoncentrowała się w sposób fałszywy na takich czynnikach, jak zmiany 
fizyczne młodego człowieka, jego rozwijająca się płciowość, nowe wymagania społeczne, 
zmaganie się między byciem dzieckiem i dorosłym. 

Biorąc ogólnie, okres ten jest trudny dla dzieci i dla rodziców dlatego, iż nie można już 
kierować nimi przez nagradzanie i karanie”12 

Autor staje „w poprzek” podstawowych faktów psychologii wychowawczej i rozwojowej13. 
Nadto - utożsamił wychowanie z „nagradzaniem i karaniem”. Można to rozumieć dwojako: albo 
kieruje się do tych rodziców, którzy tak postrzegają sens wychowania, albo sam tak je pojmuje. 
Jest też możliwa trzecia sytuacja: Zastosował metodę „obmowy” pewnej tradycji, aby 
„wyzwolić” z niej tych, którzy mają naturalne dla procesu wychowania trudności.  
Autor nie szuka sensu wychowania, choć taki tytuł daje swojej pracy. W to miejsce pojawi się 
inna metoda „wywierania wpływu”. Ten zwrot pojawia się często i jest istotą sprawy: jak 
wywierać wpływ bez autorytetu. Nie będzie to jednak wpływ dobra i wartości na wolę, lecz 
wpływ pewnych racji na myślenie. Nie będzie to zatem również wychowanie. Metoda Gordona 
jest metodą znaną od dawna. Każdy rodzic i wychowawca wie, że dziecku zagraża kierowanie 
się ku drogom łatwiejszym, wygodniejszym. Dobry wychowawca skierowuje ku temu, co 
trudniejsze, ale co na dłuższą metę przynosi owoce w postaci hartu ducha, odpowiedzialności, 
itd. Łatwo dzieci kusić „łatwizną”, ale czy można tym skusić również rodziców? 
Wydaje się, że wychowanie bez porażek jest – w istocie – porażką wychowania. Czy w 
konsekwencji nie stanie się też porażką samych dzieci, w obronie których staje Gordon?  
 

                                                 
12 Gordon, jw., str. 166 
13 Prawdopodobnie widzi w tym zaletę swego podejścia, że jest nie skażone wiedzą. W gruncie rzeczy braki wiedzy 
są często w jego wywodach rażące. 
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