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Meandry autorytetu w wychowaniu 
 
 
Meander to inaczej zakole rzeki. Taki zakręt koryta powstaje w wyni-

ku erozji bocznej, przede wszystkim w środkowym i dolnym biegu rzeki, 
ponieważ tam płynie ona wolniej, często po własnych osadach. W sztuce 
meander oznacza ornament ciągły w formie linii załamującej się rytmicznie 
pod kątem prostym. Typowy jest dla starożytnej sztuki greckiej; jego hasło 
było tytułem miesięcznika poświęconego kulturze greckiej i rzymskiej, zało-
żonego w Warszawie w 1946 roku. Stosowany był też w renesansie i klasy-
cyzmie. Meandrem nazywa się także zygzakowatą przekładnię stosowaną w 
skrzyni posuwów gwintowych tokarek1. Te odniesienia łączy zygzak, za-
krzywienie, nierówność... 

W naukach społecznych meander sugeruje zawiłość, niejasność, nie-
zrozumienie, a w efekcie też nieporozumienie. Takie zakola występują w 
społecznej interpretacji autorytetu. Jego rozumienie w wychowaniu obejmu-
je wszelkie możliwe do wyobrażenia niuanse: od zjawiska krytykowanego 
wskutek ujarzmiania rozwoju po zjawisko pożądane, warunkujące skutecz-
ność działań wychowawczych oraz samowychowawczych. Interpretacje 
dotyczą wielorakich typologii od autokratycznego pedagoga aż po chary-
zmatycznego mistrza. Uwikłanie w praktykę wychowania ogranicza, zamiast 
pogłębiać, spojrzenie na autorytet z teoretycznego dystansu w celu zasta-
nowienia się nad niezgodnością tego przekazu, źródłami fałszywości, zawi-
łością zjawiska, wreszcie ocenę jego przydatności w wychowaniu. Spojrzenie 
z dystansu pozwala w następujący sposób uporządkować zawiłości: 

 
Meander pojęcia 

Pojęcie autorytetu można analizować w trzech perspektywach. Po 
pierwsze, w perspektywie podmiotowej wyjaśnienie zjawiska związane jest z 
poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o to, kto ma autorytet. Jest on ro-
zumiany jako zespół specyficznych cech immanentnie tkwiących w osobie, 
którymi zadziwia innych. Szczegółowa analiza dotyczy ustalenia i opisu tych 
cech. Po drugie, w perspektywie przedmiotowej wyjaśnienie związane jest z 

                                                   

1 Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1982, s. 456. 
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poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o to, kto uznaje autorytet. Jest on 
rozumiany jako zespół specyficznych zachowań osoby podporządkowanej 
komuś drugiemu. Szczegółowa analiza dotyczy ustalenia i opisu reakcji, 
odczuć i zachowań osoby podporządkowanej. Po trzecie, w perspektywie 
dwupodmiotowej wyjaśnienie związane jest z poszukiwaniem odpowiedzi 
na pytania o to, kto ma autorytet i ze względu na co oraz kto uznaje autory-
tet i dlaczego. Szczegółowa analiza dotyczy charakterystyki relacji, w której 
jedna strona reprezentuje określone wartości, natomiast druga dostrzega je, 
akceptuje, wyraża swoje uznanie, a nawet chęć naśladownictwa. Powstaje 
między nimi więź specyficzna dla autorytetu.  

Interpretacja pojęcia autorytetu wprowadza dwuznaczność oceny 
zjawiska. Perspektywa podmiotowa może kojarzyć autorytet z osobowym 
bogactwem albo wyniosłością i pychą osoby. Podporządkowanie w per-
spektywie przedmiotowej może wynikać z chęci współpracy, ale również ze 
strachu, obawy, lęku przed mocą czyjegoś władania. Specyficzna więź za-
ufania i szacunku w perspektywie dwupodmiotowej ma odniesienie do rela-
cji rodzic-dziecko, ale też przywódcy bandy i jej członków. Brak jedno-
znaczności rozumienia autorytetu jest źródłem uzasadnionego niepokoju, 
powodowanego dwoistością skutków zjawiska. Pozostawienie tej dwu-
znaczności na gruncie wychowania jest powodem zróżnicowanych opinii na 
temat jego znaczenia. Niejasności tracą nasilenie przy przyjęciu założenia, że 
w wychowaniu etyczny wymiar autorytetu jest konstytuowany przez odnie-
sienie do określonych wartości wyznaczających cele wychowawczego dzia-
łania. Wartości dotyczą stanów społecznie pożądanych, a implikowane 
przez nie cele – osobowości wychowanka opisywanej w kategoriach rozwo-
jowych. Zarówno niegodne zachowania wychowawcy, jak i społecznie nie-
aprobowane zachowania wychowanka zostają w ten sposób wyłączone z 
zakresu pojęcia autorytetu w wychowaniu. Wartości przywódcy bandy oraz 
szacunek jej członków względem niego nie jest przykładem relacji autoryte-
tu w teorii wychowania. Ich współpraca może być analizowana ze względu 
na skuteczność i mechanizmy grupowe, ale nie stanowi wartości wycho-
wawczej. Cechy przywódcy oraz reakcje podporządkowanych mu osób, 
nawet jeśli są analogiczne do cech wychowawcy (np. umiejętność wytycza-
nia celów, planowania działań, egzekwowania poleceń, skutecznej komuni-
kacji) oraz reakcji wychowanka (zaufanie, chętne wykonywanie zadań, po-
nadprzeciętna aktywność), dewaluują etyczny wymiar autorytetu, którego 
nie może być pozbawiona relacja wychowawcza. Wychowanie jest jedno-
cześnie procesem etycznego zaangażowania: niemoralność osób odbiera ich 
spotkaniu wymiar wychowawczy. 
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Meander rodzaju 

Autorytet jest różnicowany ze względu na odmienne kryteria. Zdecy-
dowana większość tych specyfikacji służy dookreśleniu wymiarów, w któ-
rych może być kształtowany. Pożądane jest w skali przestrzeni bycie autory-
tetem światowym lub ogólnie znanym w danym państwie; w skali dyscypliny 
wyróżniać się w kilku lub wąskiej specjalności; w zakresie trwałości oddzia-
ływać znacząco na wzory myślenia i działania w skali wielopokoleniowej lub 
za czasów swojej życiowej aktywności. Podziały mają charakter koniunk-
tywny: wskazują wyłącznie pozytywne wymiary autorytetu, a w związku z 
tym nie wzbudzają wątpliwości wychowawczych. Zakole tworzy specyfika-
cja alternatywna ze względu na stany psychiczne obu stron autorytetu. To w 
jej kontekście powstaje niejasność czy autorytet wyzwala, czy zniewala roz-
wój osób. Niepokój uzasadnia charakterystyka tych skrajności. Pierwsza ma 
miejsce wtedy, gdy intencją osoby oddziałującej jest dobro innych osób. 
Praktyczną egzemplifikacją jest motywowanie ich do działania, stymulowa-
nie ich twórczej energii, stwarzanie warunków optymalizujących działanie, 
pobudzanie do wysiłku i wytrwałości w realizowaniu przyjętych celów. Ciąg 
sytuacji sprzyjających przekonaniu innych osób o godności i słuszności in-
tencji człowieka jest czasem kształtowania się zaufania i szacunku względem 
niego, a w konsekwencji chętnego przyjmowania jego rad, sugestii, a nawet 
wykonywania poleceń. Jedna strona relacji czuje się kompetentnym doradcą, 
sprawnym organizatorem, zaufanym przewodnikiem, natomiast druga działa 
w poczuciu bezpieczeństwa, wierząc we własne siły i optymistycznie po-
strzegając rzeczywistość. Obie strony wzrastają w poczuciu własnej warto-
ści, dostrzegając swoją niepowtarzalność, możliwości oraz wartość. Są to 
istotne elementy potencjału rozwojowego, sprzyjające jego urzeczywistnia-
niu. Druga skrajność alternatywnego podziału autorytetu ma miejsce wtedy, 
gdy intencją osoby oddziałującej są inne motywy: dobro własne jako naj-
ważniejsze, wygórowana ambicja, żądza władzy, przyjemność dominowania 
nad innymi. Praktyczną egzemplifikacją jest narzucanie gotowych wzorów i 
poglądów, dominacja kar i poleceń, niekiedy agresja i brak poszanowania 
godności drugiej osoby. Konsekwencją takich zachowań jest reakcja sprze-
ciwu albo podporządkowanie wynikające z obowiązku i polecenia, obawy i 
strachu, chęci przypodobania się i upatrywania korzyści. Jedna strona relacji 
ma fałszywe poczucie spełnienia, a druga doświadcza ograniczenia samo-
dzielności, tłumienia inicjatywy, osłabienia wiary we własne siły, co powo-
duje łatwą rezygnację z zamierzonych celów, wyzwala poczucie niedowarto-
ściowania i niższości, kształtuje postawę bierną albo agresywną. 

W kontekście specyfikacji alternatywnej ze względu na stany psy-
chiczne obu stron relacji autorytet w wychowaniu może być jednocześnie 
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szansą wspomagania rozwoju oraz zagrożeniem jego ujarzmiania zarówno 
w odniesieniu do osoby wychowawcy, jak i wychowanka. Takie wnioskowa-
nie pozwala dostrzec pewien brak logiki: zjawiska o skrajnie różnych posta-
ciach nazywane są tym samym określeniem. Jest to operacja możliwa do 
przyjęcia w myśleniu potocznym, ale niepożądana w rozważaniach nauko-
wych, ponieważ obniża stopień formalizacji ich języka, który w naukach 
społecznych i tak jest niewysoki. Brak jednoznaczności pojęć w naukach o 
wychowaniu jest uzasadniony specyfiką ich przedmiotu poznania, ale nie 
usprawiedliwia to jego celowego pogłębiania. Wypłynięcie z zakola staje się 
możliwe poprzez przyjęcie założenia, że w wychowaniu o autorytecie moż-
na mówić tylko wtedy, gdy intencje wychowawcy są zgodne z najwyższą 
wartością oraz największym dobrem w wychowaniu: optymalnym rozwojem 
wychowanka. W praktyce oznacza to, że wszelkie wybory dokonywane 
przez wychowawcę, dotyczące celów, metod, form i środków są czynione ze 
względu na konkretnego wychowanka w danej sytuacji. Mając odniesienie 
do względnie stałej hierarchii zawodowych preferencji, nie stanowią zagro-
żenia rozwoju żadnej ze stron relacji wychowawczej. Jej zniewalająca postać 
zostaje wykluczona z zakresu autorytetu w wychowaniu. Podział na autory-
tet wyzwalający i ujarzmiający nie znajduje uzasadnienia w teorii wychowa-
nia. Ustępuje miejsce alternatywie: autorytet i pseudoautorytet w wychowa-
niu. Jest mitem przekonanie, że do urzeczywistniania rozwojowej potencjal-
ności nie potrzeba innych osób. Podmiotowe zmiany w osobowości wyma-
gają sprzyjających warunków w osobie (motywacji do zmiany, aktywności 
własnej, wytrwałości), ale też warunków zewnętrznych, między innymi rela-
cji interpersonalnych. Tyle, że spotykane w życiu osoby mogą wspomagać 
lub utrudniać rozwój, będąc wzorem lub antywzorem postępowania. Czło-
wiek nie decyduje o każdej spotkanej osobie, ale może wybierać, która z 
nich będzie jego wzorem. 

 
Meander relacji 

Autorytet jest oparty na specyficznej relacji: zaufania i wierności, sza-
cunku i pokory, posłuszeństwa i atrakcyjności. Potrafi zafascynować, za-
chwycić, zainspirować; wskazać kierunek, wzbudzić motywację do przekra-
czania standardów; sprawić, że uwierzy się we własne siły i z nadzieją spoj-
rzy w przyszłość. Każda strona tej relacji zyskuje w wymiarze racjonalnym, 
emocjonalnym i aksjologicznym. Jest to relacja, za którą tęskni się w życiu, a 
jednocześnie obawia się jej zagrożeń. Do najczęściej wskazywanych zawiło-
ści w tym zakresie należą: 
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1. Meander wielkości 

Za autorytet uznawana jest osoba wyróżniająca się wielkością znaw-
stwa w danej dziedzinie oraz wielkością charakteru. To uwarunkowanie 
rodzi dwojakie nieporozumienie w wychowaniu. Pierwsze dotyczy idealizo-
wania autorytetu: bywa, że oczekiwania wobec wychowawcy są tak wygóro-
wane, że żaden człowiek nie byłby w stanie im sprostać. Tymczasem auto-
rytet nie jest tożsamy z ideałem. Oznacza stan realnie możliwy do osiągnię-
cia przez człowieka, z uwzględnieniem jego niedoskonałości i prawa do 
popełniania błędów. Wychowawca będący autorytetem jednak nie popełnia 
błędów intencjonalnie ani nie powiela tych samych pomyłek. Potrafi do-
strzec swój błąd, co potwierdza wielkość jego znawstwa oraz ma odwagę 
przyznać się do niego, co z kolei świadczy o wielkości charakteru. 

Drugie nieporozumienie związane z wielkością autorytetu dotyczy je-
go możliwej wyniosłości oraz dominacji w relacji wychowawczej. Informa-
cje zwrotne na temat jego wielkości, oznaki szacunku, podziwu, wdzięczno-
ści od osób uznających autorytet mogą bowiem być źródłem pokory i mo-
tywacji wychowawcy do nieustannej pracy nad sobą, ale też przyczynić się 
do wzrostu pychy. Pogłębiona refleksja nad sobą ustępuje wtedy miejsce 
zewnętrznemu wrażeniu, karierze, wygórowanym ambicjom, co w odniesie-
niu interpersonalnym wyraża nadmierny dystans, manipulację, władanie 
innymi. Tymczasem w istotę autorytetu wpisana jest „wolność od wielko-
ści”, oznaczająca brak potrzeby bycia uznawanym. To nie wychowawca sam 
uznaje siebie za autorytet, lecz czynią go autorytetem uczniowie. Świado-
mość mocnych stron osobowości oraz poczucie służenia innym swoim 
osobowym bogactwem są wystarczającą zapłatą dla autorytetu. Nie szuka 
on uznania społecznego, choć paradoksalnie zawsze je zyskuje. W przypad-
ku tak subtelnej wielkości uczniowie nie są onieśmieleni ani tym bardziej 
poniżeni: „czujemy się raczej unoszeni, jakby coś ważnego i wielkiego za-
czynało się w nas rodzić. Kontakt z człowiekiem wielkim podnosi duchowo 
ku wyższym wartościom. Takie podniesienie pojawia się często niespodzie-
wanie, ale na pewno jest związane z harmonią wartości, doprowadzonych w 
człowieku wielkim do optimum”2. Subtelna wielkość autorytetu w wycho-
waniu ma charakter zapraszający do wzrastania, a nie odstraszający. 

                                                   

2 W. Stróżewski, Promieniowanie mistrza, „W drodze” 2007 nr 2, s. 64-65. 
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2. Meander wpływu 

Autorytet jest źródłem wpływu wychowawcy na wychowanka, dlatego 
jest postrzegany jako warunek skuteczności wychowawczego oddziaływania. 
Ten sam fakt jest przyczyną niepokoju o granice i konsekwencje wpływania. 
Jeśli wychowanek powtarza ulubione zwroty, te same gesty, zainteresowa-
nia, sposób ubierania się czy nawet charakter pisma wychowawcy, którego 
uznaje za swój autorytet, to można zaniepokoić się o utratę indywidualności 
i niepowtarzalności w takiej relacji. Empirycznym dowodem zasadności 
niepokoju są badania eksperymentalne amerykańskiego profesora psycholo-
gii Stanleya Milgrama przeprowadzone na Uniwersytecie w Yale. Powtórzo-
ne w Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Australii i Jordanii dowo-
dzą silnie zakorzenionego poczucia obowiązku ulegania autorytetom, kształ-
towanego od wczesnego dzieciństwa poprzez teksty przedszkolnych wier-
szyków i piosenek, następnie szkolne wymagania, wreszcie oczekiwania 
pracodawcy. Autor eksperymentu napisał: „Głównym wynikiem tej serii 
badań jest stwierdzenie krańcowej skłonności dorosłych ludzi do uczynienia 
niemalże wszystkiego, by tylko spełnić polecenie autorytetu”3. Niektóre 
spośród tych aktów posłuszeństwa mają charakter automatyczny i bezre-
fleksyjny. Uogólniając, podporządkowanie autorytetowi wychowawcy może 
mieć trojaką postać: 1/ Naśladownictwa: jest ono istotnym mechanizmem 
socjalizacji i wychowania, jednak o zmiennym znaczeniu w zależności od 
rozwoju psychospołecznego wychowanka. Oznacza skłonność do działania 
na wzór autorytetu, ale działania pozbawionego samodzielności. Naślado-
wanie gotowych wzorów myślenia i postępowania jest uzasadnionym spo-
sobem uczenia się w sytuacjach, w których wychowanek nie jest wystarcza-
jąco dojrzały do samodzielnych decyzji w danym zakresie. Wartość wycho-
wawcza naśladownictwa dotyczy bowiem przygotowania do samodzielnych 
i odpowiedzialnych wyborów, a nie pozostawania na poziomie bezrefleksyj-
nego kopiowania poglądów, umiejętności, zainteresowań autorytetu. O war-
tości naśladownictwa decyduje też jakość samego wzoru, ale związane z tym 
wątpliwości zostały rozstrzygnięte w zakresie meandrów pojęcia i rodzaju 
autorytetu w wychowaniu. 2/ Uległości: przejawia się rezygnacją z krytyki 
autorytetu oraz wypowiadania własnego zdania, odmiennego od jego opinii. 
Może wynikać z bezgranicznego podziwu dla osoby i znawstwa autorytetu, 
ale też z przemyślanej zyskowności, jeśli pod kontrolą autorytetu pozostają 
nagrody i kary. W każdym z tych przypadków trzeba ponieść „koszty roz-
wojowe” w postaci zatracania indywidualności. 3/ Współpracy: ma ona 
                                                   

3 R Cialdini., Wywieranie wpływu na ludzi. GWP, Gdańsk 1994, s. 196. 
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miejsce wtedy, gdy wychowanek świadomie i dobrowolnie przyjmuje wska-
zania wychowawcy. Jego przyzwolenie na wpływ wynika z wysokiej oceny 
wiarygodności oraz przekonania o prawdziwości bycia wychowawcy-
autorytetu. Jest naturalnym następstwem spostrzegania osoby wychowawcy, 
jego właściwości i zachowań. Chętne wypełnianie poleceń wychowawcy jest 
bardziej prawdopodobne, gdy wśród spostrzeganych i wartościowanych 
zachowań znajdują się takie, które z określonego powodu są istotne dla wy-
chowanka, a także wtedy, gdy zyskuje on przekonanie o słuszności decyzji 
wychowawcy jako zwiększających skuteczność działań wychowanka. W 
kształtowaniu takiego przekonania udział mają własne doświadczenia oraz 
obserwacja pozytywnych następstw współpracy innych osób z wychowaw-
cą. Współpraca wynika ze świadomych i racjonalnych przesłanek, stanowią-
cych jednocześnie jej uzasadnienie. Jest przejawem wolności osobistej wy-
chowanka, a nie jego zniewolenia. Autorytet w wychowaniu będzie miał 
jedną zawiłość mniej, jeśli przyjmie się jego zakresową wyłączność dla rela-
cji współpracy. Wymaga ona świadomości obu stron co do współuczestni-
czenia w spotkaniu. Wychowawca-autorytet wie, że nie chodzi w nim o na-
śladowanie, lecz indywidualny rozwój. Rolą wychowawcy-autorytetu nie jest 
bowiem powielenie własnego wizerunku w osobie wychowanka, lecz wzbu-
dzenie w nim pragnienia kształtowania własnej tożsamości poprzez podą-
żanie drogą autonomicznego rozwoju „napromieniowanego tymi warto-
ściami, których akceptacja wypływa z rozpoznania ich obecności tam, gdzie 
przejawiają się one dzięki spotkaniu”4 z autorytetem. Podążanie za autoryte-
tem nie jest w teorii wychowania rozumiane jako bezrefleksyjne naśladowa-
nie gotowych wzorów, lecz trudne i żmudne, choć zdarza się, że nie do 
końca uświadamiane, przebudowywanie własnej tożsamości w dynamicz-
nym i niesymetrycznym współuczestniczeniu w spotkaniu z osobą, która 
własną tożsamość już odnalazła. 

Niepokój o granice i konsekwencje wpływania ma jeszcze inny wy-
miar, dotyczący związku pomiędzy wpływem a władzą. Autorytet zawsze 
jest związany z wpływem, na ogół też z władzą; władza zawsze jest związa-
na z wpływem; jednak nie każda władza jest autorytetem. Mając władzę, 
można wykorzystać wpływ w niegodnym celu; mając władzę, można ją 
sprawować w różnych formach i egzekwować przy użyciu zróżnicowanych 
środków, między innymi w formie przymusu z wykorzystaniem represji. 
Meander wpływu w tym wymiarze wynika z dwojakiego (pozytywnego i 

                                                   

4
 K. Wieczorek, Mistrzom podobni, lecz wierni sobie. O autonomii podmiotu relacji mistrz-uczeń. w: J. 

Kurka i K. Maliszewski (red.) Z tęsknoty za mistrzem, wyd. Miejski Dom Kultury „Batory” w 
Chorzowie, Chorzów 2007, s. 33. 



Iwona Jazukiewicz 

60 

 

negatywnego) rozumienia władzy. Negatywne nastawienie do niej utrwalają 
historyczne i współczesne, bolesne doświadczenia społeczne. W rzeczywi-
stości władza oznacza „prawo i równocześnie obowiązek decydowania”, a 
jej istotą jest podejmowanie decyzji i ukierunkowanie na cel służący dobru 
osoby i grupy5. Z natury władza nie jest ani dobra, ani zła; jej charakter za-
leży od tego, kto ją posiada oraz w jakim celu i w jaki sposób ją wykorzystu-
je. Wydostanie się z zakola jest możliwe poprzez jednoznaczne ustalenie 
znaczenia władzy w relacji wychowawczej. Jest ona potrzebna i uzasadnio-
na, ale sprawowana wyłącznie dla dobra wychowanka. Intencje różne od 
wskazanej czynią władzę dwuznaczną i poddają w wątpliwość jej zasadność 
w wychowaniu, wykorzystaną i rozwiniętą przez antypedagogikę. Wycho-
wawca korzystający z władzy w sposób wychowawczo uzasadniony staje się 
przywódcą, a nie władcą; kreuje autorytet związany z władzą o charakterze 
służby, a nie siły zewnętrznej; zawiera on określoną proporcjonalność wła-
dzy i osobistej odpowiedzialności. Tak rozumiany związek autorytetu i wła-
dzy w wychowaniu sprzyja urzeczywistnianiu potencjalności rozwojowej 
wychowanka oraz jego ochronie przed skutkami braku wiedzy i doświad-
czenia życiowego. Ustalenie poddaje też refleksji silnie zakorzeniony stereo-
typ myślenia o autorytecie ukształtowany na gruncie praktyki wychowania 
autorytarnego. Osobowość autorytarna nie oznacza kogoś, kto ma autory-
tet, lecz osobę, która w szczególny sposób podchodzi do posiadanej przez 
siebie oraz innych władzy: jest nieustępliwa i zamknięta; uległa wobec stoją-
cych w hierarchii społecznej wyżej od niej, a władcza i pogardliwa w sto-
sunku do tych, którzy są niżej; skłonna do represji, konserwatywna i kon-
wencjonalna w przekonaniach. W wychowaniu im większy jest autorytet 
wychowawcy, tym rzadziej musi on odwoływać się do autorytaryzmu lub 
autokratyzmu. 

 
3. Meander wzrastania 

Relacja autorytetu sprzyja urzeczywistnianiu potencjalności rozwojo-
wej obu stron. Ten pozytywny wychowawczo aspekt współprzeżywania ma 
też implikacje postrzegane jako dramaty wychowawcy-autorytetu. Jednym z 
nich jest dramat odejścia wychowanka: ten nieunikniony moment może być 
dla wychowawcy źródłem doświadczenia osamotnienia, rozgoryczenia, 
zniechęcenia, a nawet poczucia bycia niepotrzebnym lub zdradzonym. 
Uczucie smutku jest naturalne w sytuacjach odejścia kogoś, w kim pokłada 
się nadzieję. Natomiast nie jest specyficzne dla autorytetu, ponieważ nie 
                                                   

5
 S. Sławiński, Wychowywać do posłuszeństwa. PAX, Warszawa 1994, s. 49. 
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oczekuje on od wychowanka dozgonnej wdzięczności, lecz roztropnego 
korzystania z bogactwa osobowego, którym go darzy. Dostrzeganie rodzą-
cej się samodzielności wychowanka, jego wzrastanie w dojrzałości i odpo-
wiedzialności moralnej jest dla wychowawcy-autorytetu źródłem radości i 
satysfakcji, że pokładana w uczniu nadzieja nie została zawiedziona, a ofia-
rowany mu czas i siły przekładają się na jego wewnętrzne piękno. Dramat 
odejścia jest obcy wychowawcom, którzy od początku spotkania z wycho-
wankiem są świadomi nieodwracalności procesu jego odchodzenia. Wy-
chowanie zakłada wolność, więc implikuje ją także relacja autorytetu w wy-
chowaniu: „Ten, kto postępuje inaczej, buduje dom, poczynając od dachu”6. 
W odchodzącym uczniu jest ślad autorytetu wychowawcy. Jest nim siła, 
która porusza myśli i czyny wychowanka we właściwym kierunku: w stronę 
mądrości. 

Innym dramatem jest zachwianie relacji poprzez szybsze wzrastanie 
wychowanka niż wychowawcy. Swoją wiedzą i mądrością przerasta on auto-
rytet, sam stając się źródłem osobowego darzenia dla innych, może nawet 
dla dotychczasowego autorytetu. Zaakceptowanie „nowego porządku” rela-
cji może być trudne, jeśli wychowawca odczuwa żal albo zazdrość. Takie 
doświadczenie jest jednak obce temu wychowawcy, który rozumie istotę i 
sens pracy wychowawczej. Istotą jest ukierunkowanie na wychowanka i 
uczynienie jego rozwoju jako moralnego dobra priorytetem zawodowych 
działań; urzeczywistnianie tego dobra nadaje jej sens. Nastawienie na rozwój 
drugiej osoby jako dominujące w zawodowych preferencjach wymaga od-
krywania i kształtowania w sobie wartości osobowej istotnej dla innych, a 
jednocześnie pokory wobec swoich możliwości. Przekroczenie własnego 
indywidualizmu, perfekcjonizmu oraz egocentryzmu jest pokonaniem dra-
matu osobowego wzrostu wychowanka ponad miarę wychowawcy. Rdze-
niem relacji wychowawcy-autorytetu i wychowanka nie jest ich związek, lecz 
wzrastanie wychowanka. Tęsknota za taką relacją jest w rzeczywistości tęsk-
notą za rozwojem, nowymi możliwościami, za źródłem i celem, a jej do-
świadczenie ma ogromne znaczenie dla rozwoju tożsamości, więc jest wy-
chowawczo bezcenna.  

Rozumienie istoty oraz sensu pracy wychowawczej, a w konsekwencji 
praktykowanie pożądanego nastawienia na dobro wychowanka sprawiają, że 
wychowawca nie jest skoncentrowany na dążeniu do bycia autorytetem. 
Uczynienie autorytetu celem starań wychowawczych przesuwa osobę wy-
chowanka na dalsze miejsce w hierarchii zawodowych preferencji wycho-
wawcy, paradoksalnie umniejszając możliwość zyskania autorytetu, a samo 
                                                   

6 J. Tischner, Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Wyd. Znak, Kraków 2005, s. 90. 
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zjawisko eksponuje w teorii i praktyce jako dwuznaczne lub pożądane, ale 
niemożliwe do zdobycia. Meander jako zakole rzeki jest zawiłością, która 
powstaje w naturalnych warunkach i nawet ma swój przyrodniczy urok, 
natomiast meandry autorytetu są zawiłościami sztucznymi i wychowawczo 
niepożądanymi. Na szczęście znikają one wraz z jednoznacznym rozumie-
niem istoty pracy wychowawczej oraz istoty autorytetu. Jednoznaczność w 
tych wymiarach jest istotna nie tylko ze względu na temat artykułu, ale 
przede wszystkim dla jakości wychowawczego bycia w relacji z wychowan-
kiem. 

 

 
The meanders of authority in education 

 
In the social sciences a meander means confusion and misconception, re-
sulting in a misunderstanding.Such uncertainties relate to, inter alia, the au-
thority.This article presents the ambiguity associated with the concept and 
types of authority and the nature of the relationship between the parties 
involved in it. Discussing of the subjects mentioned above helps to assess 
the suitability of an authority in education. 
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