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Wstęp 
 
Przełom XX i XXI wieku niewątpliwie wiąże się z kryzysem autoryte-

tu. „Najbardziej znaczącym symptomem owego kryzysu jest fakt jego eks-
pansji na tak dlaekie przedpola polityki jak wychowanie dzieci i edukacja 
szkolna. Tutaj autorytet (w najszerszym sensie słowa) uważano zawsze za 
naturalną konieczność (…)”1.  Impulsem do dyskusji o kryzysie autorytetu, 
jakie miały miejsce w szeregu krajach państw zachodnich, stały się protesty 
przeciwko skostniałemu, przestarzałemu systemowi kształcenia w okresie 
ruchów kontestacjyjnych lat 60. XX w. Ówczesne dyskusje i poglądy skut-
kowały oczekiwaniem koniecznego przewatościowania wzajemnych relacji 
między nauczycielami a uczniami. Wskazywano m.in. na to, że nie jest już 
dłużej możliwe do utrzymania pojmowanie tych zwiazkow w kategoriach 
władza – poddany.  

Dzisiaj powszechnie mówi się o kryzysie autorytetu, ale i o jego braku, 
tak w szkole, jak i w całym społeczeństwie. Wraz z przenikaniem elemen-
tów liberalnych do naszego życia (po przełomach politycznych w byłych 
krajach socjalistycznych z końcem lat 80. i początkierm lat 90. minionego 
stulecia) pojęcie autorytetu kojarzone było z czymś bardzo negatywnym, 
niepożądanym, czymś, co skutkuje przemocą, manipulacją, a co łączono 
przede wszystkim z niebłahymi doświadczeniami b. socjalistycznych i auto-
rytarnych (totalitarnych) reżimów. Po przeszło 20 latach transformacji wi-
dzimy, że jest to droga „od ściany do ściany“, to znaczy - ma miejsce przej-
ście od „absolutnie“ autorytarnego do „absolutnie“ liberalnego reżimu, co 
prowadzi nas w ślepą ulicę. Dlatego we współczesnej dobie ponownie po-
jawia się wołanie o autorytet i dyscyplinę, nasilają się apele o wprowadzanie 
ładu i porządku.  

W związku z tym, że szkoła jest powiązana ze społeczeńtwem, wydaje 
się całkiem logiczne, że te postawy wobec autorytetu i dyscypliny przeniosły 
się na szkolne sytuacje. Niektórzy zwolennicy rygorystycznego wychowania 

                                                   

1 H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym, tłum. M. Godyń, W. Madej, Fundacja 
ALETHEIA, Warszawa 1994, s. 113-114. 
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zostali okrzyknięci konserwatystami (a zatem złej i szkodliwej pedagogiki), 
zniknęli ze sceny publicznej, gdyż byli silnie krytykowani za to, że sa prze-
ciwnikami dziecięcych swobód i indywidualności.  W następstwie tego auto-
rytet, karność, ale również i np. wychowanie w posłuszeństwie zaczęto po-
strzegać jako przeżytki.2  

Strouhal we wstępie do „Pedagogiki postmodernistycznego stulecia“ 
pisze w związku z powyższym: „współczesną szkołę coraz wyraźniej opusz-
cza ‚duch dyscypliny‘, bowiem uznanie autorytetu możliwe jest tylko tam, 
gdzie indywiduum uznaje ‚coś‘ nad sobą. A zanik umiejętności uznawania 
autorytetu jest bez wątpienia jedną z przyczyn niespełniania prymarnej 
funkcji przez instytucje edukacyjne. Funkcją szkoły jest rzeczywiste kształ-
cenie, niezależnie od tego, od jak dawna i jak długo prowadzi się tu różne 
(pseudo) dyskusje o jej misji w nowych uwarunkowaniach społeczno-
politycznych, o konieczności osobistego rozwoju dziecka, o kompetencjach, 
które umożliwiłyby dzieciom efektywne wykorzystywanie zdobywanej wie-
dzy. Niestety, nie spotykamy się z przypomnieniem prostego faktu, że szko-
ła ma przede wszystkim formować tych, którzy jeszcze nie są dojrzali w 
odpowiednim stopniu, by mogli stać się osobami rzeczywiście autonomicz-
nymi, tj. niezależnymi od wszelkiego rodzaju presji, by mogli kierować swo-
im życiem i kierować się w nim wartościami. Coraz trudniej jest w związku 
z powyższym brać pod uwagę moralną formację dzieci i młodzieży w 
związku z tak pojmowaną postmodernistyczną ideologią pluralizmu. Tym 
bardziej trzeba przypominać, że dziecko uzależnione jest w swoim rozwoju 
intelektualnym i moralnym od otaczającej je rzeczywistości, od swojego 
środowiska, niezależnie od własnej natury.  Absurdalnym jest czynienie ze 
szkoły miejsca do dyskusji między nauczycielami a uczniami, dopóki szkoła 
najpierw nie nauczy dzieci przede wszystkim tego, o czym miałyby one dys-
kutować. Absurdalne jest oczekiwanie od dzieci ich własnego poglądu, jeśli 
nie mają podstaw do wyrobienia go sobie i jeśli im wcześniej nie przekaże-
my, „nie wtłoczymy“ określonych wiadomości, umiejętnności i samodyscy-
pliny. Dopiero na tej podstawie będą one zdolne do racjonalnych postaw. 
Powierzchownym jest mówienie o osobowości dziecka z pominięciem chęci 
przede wszystkim jej uprzedniego uszlachetniania, tzn. zmieniania.“ 3 

Kwestie dotyczące autorytetu nauczyciela nabierają znaczenia, kiedy 
rozpatrujemy je w zwiazku z dążeniem do określenia nowego paradygmatu 
kształcenia i z oczekiwaniami zmian społecznego klimatu w szkołach. In-
nowacyjne podejście i dążenie do unowocześnienia pedagogicznych po-
dejść, niejako na margines przesuwa kwestię tradycyjnie postrzeganego i 
                                                   

2 Strouhal, Pedagogika postmodernistycznego stulecia, 2011, s. 4. 
3 Tamże. 
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dyskusyjnego już fenomenu autorytetu. W związku z tym, że autorytet jest 
znanym i stosunkowo często pojawiającym się w debatach publicznych po-
jęciem, chodzi tu jednak o różne jego znaczenia, niekiedy i przeciwstawne. 
Definiowanie autorytetu i jego rozumienie w obszarze wychowania wskazu-
je do pewnego stopnia to, czy dany kierunek pedagogiczny, którego jednym 
z istotnych elementów jest autorytet, uznajemy za tradycyjny, konserwatyw-
ny skostniały czy przestarzały, albo na odwrót - za nowoczesny, innowacyj-
ny czy alternatywny.  

Niestety nie ma zgody na rozumienie pojęcia autorytet, gdyż jest to 
termin skomplikowany, a jego używanie nie jest ścisłe, niekiedy nawet wza-
jemnie sprzeczne. Mówimy o autorytecie osobistym, charyzmatycznym, 
tradycyjnym, profesjonalnym, naturalnym, wytworzonym, globalnym, ale i o 
autorytecie władzy, mocy, urzędu, dyrektywnym czy wreszcie racjonalnym 
lub irracjonalnym. (Bergmann, 2006; Fromm, 1993, 2001; Fuchs, 1930; Kel-
ler, 2006; Kron, 2009; Latzko, 2006; Omer, Schlippe, 2004; Weber, 1998). 
Powiada się o postępowaniu autorytatywnym, o autorytecie zwierzchników, 
dorosłych, rodziców i osób starszych, o autorytecie nauczyciela, o autoryta-
tywnym i autorytarnym stylu wychowania, o autorytarnej osobowości, o 
autorytatywnym modelu kierowania, o antyautorytarnej pedagogice. Brak 
klarowności pojęć należy do charakterystycznych cech współczesnej doby. 
Niesie to z sobą zarazem szereg problemów wynikających z powiązań tego 
fenomenu z innymi pojęciami, które ściśle wiążą się z autorytetem (np. 
swoboda, manipulacja, odpowiedzialność, moc, wartości, tradycje, prawo,  
powinność itp.). Proponuję zatem syntetycznie zmapować literaturę specja-
listyczną, która wiąże sie z fenomenem autorytetu w wychowaniu.  

 
Literatura specjalistyczna podejmująca problematykę autorytetu  

 
Autorytet jest pojęciem wieloznacznym, pojawiającym się pod różny-

mi nazwami, wyrazami czy synonimami w szeregu publikacjach, w których 
podejmuje się różne (niekiedy na pierwsze spojrzenie nie pozostające w 
związku) sprawy ludzkiego życia i badań naukowych. Zdarza się, że w tych 
rozprawach pojęcie autorytetu występuje explicite, albo jest skrywane w 
innych zwrotach czy określeniach, toteż możemy się jedynie domyślać, że o 
nie właśnie chodzi.  

Podejmę poniżej próbę zmapowania pojęcia autorytetu na podstawie 
literatury z zakreesu szeroko pojmowanych nauk o wychowaniu. Zacznę od 
publikacji w języku czeskim, w tym tych, które już w tytule zapowiadają 
odniesienia do tego zagadnienia. Następnie sięgnę do rozpraw anglo- i nie-
mieckojęzycznych. W tym jednak przypadku wykorzystuję teksty wprost 
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podejmujące problem autorytetu nauczyciela lub autorytetu w środowisku 
szkolnym.   

 
Czeskojęzyczne publikacje zawierające w tytule słowo auotorytet  

  
Problematyka autorytetu w wychowaniu jest w literaturze specjali-

stycznej ujmowana i analizowana z bardzo różnych stron. Zajmuja się nią 
autorzy skupieni na dociekaniu istoty autorytetu, relacji międzyludzkich, na 
funkcjach autorytetu oraz możliwościach jego budowania w środowisku 
rodzinnym (Makarenko, 1953; Saladin-Grizivatz, 2002; Smrčka, 1976), na-
uczycielskim - szkolnym (Štrynclová, 2003; Vališová i in., 1998), czy osoby 
publikajce rozprawy łączące te środowiska socjalizacyjne z rodzajami auto-
rytetu (Vališová a kol., 1999; Vališová, Bratská, Śliwerski i in., 2005).  

Problematyce autorytetu poświęcone są także niektóre studia w cze-
skich czasopismach naukowych, monografiach czy pracach zbiorowych 
(Matoušek, 1996; Rendl, 1994; Svobodová, 2007; Vávra, 1998; Viktorová, 
1994, 1995). Do naszej dyspozycji są również publikacje, które omawiają to 
zagadnienie w sposob bardzo ogólny (Fuchs, 1930; Vališová, Šubrt, 2004; 
Vališová, 2008), ale i w tym przypadku (w większości) rzecz dotyczy pro-
blematyki autorytetu w wychowaniu. Są też teksty odnoszące to zagadnienie 
do roli autorytetu w wojsku (Pavlica, 1980) lub ruchów religijnych (Fiala, 
Hanuš, Vybíral, 2004). 

 
Czeskojęzyczne publikacje pomijające w tytule słowo autoryet  

 
O problematyce autorytetu możemy przeczytać również w tych pu-

blikacjach, które nie zawierają tego pojęcia w tytule, a mimo to poświęcają 
mu względnie dużą uwagę. Chodzi tu o rozprawy z pedagogiki społecznej 
czy nauk o rodzinie (Dobson, 1997; Doherty, 2006; Ferrero, 2007; Morrish, 
2003; Prekopová, Schweizerová, 1993; Rogge, 2005), o klasach i warstwach 
społecznych (Leman, 2000; Vančurová-Fragnerová, 1966; Vančurová, 
1987), pedeutologiczne czy z pedagogiki szkolnej (Koťa, Vališová, 1995; 
Pařízek, 1988, 1990), z teorii wychowania (Giussani, 1996; Kopřiva, Nováč-
ková, Nevolová, Kopřivová, 2006).  

Poza tym kwestia autorytetu pojawia się w artykułach i książkach 
z zakresu komunikacji społecznej (Nölke, 2008, Possehl; Kittel, 2008), me-
diów elektronicznych (Meyrowitz, 2006), retoryki (Beck, 2007), przywódz-
twa (Frič a kol., 2008), kierowania i zarządzania ludźmi (Armstrong; Ste-
phens, 2008) czy wiedzy o społeczeństwie i jego instytucjach (Sokol, 2007). 
Inne publikacje sytuują kwestie autorytetu w odniesieniu do sekt (Blažek, 
Pokorný, Telcová, 2002; Goldmann, 2003), kultów i obyczajów (Hassan, 
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1994) czy udzielania pomocy czy wsparcia ludziom w potrzebie (Mareš a 
kol., 2001, 2002, 2003). Autorytet pojawia się też w beletrystyce, jak cho-
ciażby w takich książkach z klasyki czeskiej literatury, jak powieść (Rais, 
1899) czy opowiadania (Němcová, 1933; Drda, 1980; Dědič, 2006; Miňačko, 
1968 czy Novotný, 1980). Z literatury światowej warto przywołać tu prze-
kład książki noblisty Williama Goldinga „Władca much“(Golding, 2003).  

 
Autorytet w naukach społecznych 

 
O fenomenie autorytetu piszą filozofowie (Arendt, 1994; Patočka, 

Palouš, 1990; Palouš, 2009; Patočka, 1996; Rádl, 1998), przedstawiciele filo-
zoficznej i pedagogicznej antropologii (Pelcová, 2004; Sokol, 2002), psycho-
logii (Cloud, Townsend, 2005; Čermák, 1998, 1999; Fromm, 1993, 1997; 
Helus, 2007; Janošová, 2008; Langmeier, Krejčířová, 2008; praskiego zespo-
łu badawczego szkolnej etnografii, 1994; Říčan, 2006), socjologii (Keller, 
2006; Klofáč, Tlustý, 1968; Petrusek, 2007; Vodáková, 1998; Weber, 1997), 
politologii (Dahl, 1995) i oczywiście - pedagogiki (Auger, Boucharlat, 2005; 
Kyriacou, 1996; Petty 1996; Podlahová, 2002, 2004; Rotterová, 1973; Řezní-
čková, 2007; Sekera, 1994; Uher, 1924; Vašutová, 2007), a także analizujący 
ten problem interdyscyplinarnie w obszarze nauk społecznych (Fuchs, 
1930).  

Sięgając do tych rozpraw warto zwrócic uwagę na specyfikę podejścia 
do fenomenu autorytetu w każdej z powyższych dyscyplin naukowych np. u 
psychologów możemy dostrzec analizowanie go z perspektywy ontogene-
tycznej, w ujęciu psychologii rozwojowej, albo też jako kategorię roli spo-
łecznej czy relacji międzyludzkich, a więc w kontekście badań psychologii 
społecznej. W ramach tych nauk możemy dostrzec, jak szeroko zą zróżni-
cowane poglądy na ten temat.  

Gdybyśmy chcieli wskazać na szerokie relacje między autorytetem a 
psychologią, to moglibyśmy dojść do wniosku, że problematyka autorytetu 
jest w tej nauce podejmowana np. w związku z analizą stylu wychowania czy 
kierowania (Klapač, 1994), w psychoterapií (Kratochvíl, 2005), psychologií 
moralności (Vacek, 2006), cyklu życia (Erikson, 1999), psychologií przy-
wództwa (Lukas, Smolík, 2008) lub potrzeb społecznych (Hrabal, Man, 
Pavelková, 1989; Hrabal, Pavelková, 2010). Badania zjawiska autorytetu są  
łączone z psychologicznymi eksperymentami, które były realizowane w 
obszarze psychologii społecznej. Do najbardziej znaczących eksperymen-
tów należy tu eksperyment Milgrama, który dotyczył posłuszeństwa autory-
tetowi (Milgram, 1963, 1988) i eksperyment Zimbardo w stanfordzkim wię-
zieniu (Zimbardo, 2005, 2007). 
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Autorytet nauczyciela w obcojęzycznej literaturze naukowej  
 
Problematyka autorytetu jest w pedagogice opracowywana przeważnie 

z perspektywy jego wpływu na proces wychowania moralnego i kształcenia 
jednostki, i to tak w rodzinie, jak i w szkole. Angielskie i niemieckie publika-
cje, które dotyczą autorytetu w szkole, ujmują go z perspektywy roli nauczy-
ciela i ucznia, zachodzących między nimi relacji, dyscypliny, szkolnej karno-
ści, w tym wykorzystywania w tym środowisku środków dyscyplinujących w 
pracy z uczniem czy w zwiazku z jego niedostosowaniem, a także  przy po-
dejmowaniu kwestii jego oceniania, nagradzania, karania itp.  Autorzy tych 
rozpraw zajmują się również problemem agresji w szkole, wagarowaniem, 
narkomanią czy innymi przejawami „niestandardowych“ zachowań 
uczniów. Nawiązuje sie tu do kwestii budowania autorytetu przez nauczy-
cieli. 

Ważnym sondażem socjologicznym w zakresie relacji między pozio-
mem szkolnej dyscypiliny a moralnym autorytetem jest monografia Richar-
da Aruma. Pisze on w niej o fenomenie tzw. prawnego dogmatyzmu, który 
wyraźnie wpływa na współczesny stan instytucjonalnej edukacji w USA, 
gdzie stale wzrasta przemoc między uczniami, w tym także w stosunku do 
nauczycieli. Arum określa lata 60. minionego stulecia początkiem pomniej-
szania roli szkolnictwa publicznego i innych instytucji oświatowych w wyni-
ku dążeń liberalnych „progresywistycznych“ reformatorów spośród prawni-
ków, ktorzy nie posiadali pedagogicznych doświadczeń. To oni z jednej 
strony opowiedzieli się jednoznacznie po stronie ochrony praw człowieka, 
ale z drugiej strony doprowadzili swoimi poglądami i teoriami do podważe-
nia autorytetu moralnego instytucji edukacyjnych i roli dyscypliny w toku 
procesu kształcenia. Wiele sądowych precedensów doprowadziło do ogra-
niczania praw dyrekcji szkół i nauczycieli, którzy nie chcieli być poddawani 
procedurom prawnym w wyniku wdrażania przez siebie dyscypliny i prze-
strzegania zasad moralnych.4  

Inna publikacją, która wpłynęła na badania fenomenu autorytetu w 
klasie szkolnej, jest monografia amerykańskiej socjolog Mary Haywood 
Metz Classrooms and Corridors – The Crisis of Autority in Desegregated Secondary 
Schools z roku 1978. Dla współczesnych badaczy nie ma to znaczenia, że 
ukazala się ona przed tylu laty, gdyż nadal jest uznawaną i cenioną wśród 
naukowców. Autorka przedstawia w niej wyniki badań, jakie prowadziła w 
dwóch szkołach (junior high school – 6. - 9. rocznik), jakie wytypowała ze 
                                                   

4 R. Arum, Judging school discipline: The crisis of moral autority. Cambridge, MA: Harvard Univer-
sity Press, Harvard 2003. 
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względu na znaczne podobieństwo uczniów pod względem społeczno-
ekonomicznym i rasowym. Podstawowa różnica między szkołami sprowa-
dzała się do odmiennego wdrażania w nich zasad i ograniczeń, ale i we 
wspieraniu samodzielnej aktywności uczniów.  

Autorka podaje przykłady wielu konfliktów i kompromisów, do któ-
rych dochodziło w obu szkołach. Na tej podstawie poddała pogłębionym 
badaniom wzajemne interakcje w klasie szkolnej z tą, jaka miała miejsce 
między uczniami, w radzie pedagogicznej, w kierownictwie szkoły, a więc 
między wszystkimi podmiotami, które wkraczają w życie szkoły. W ani jed-
nym przypadku kierownictwo obu szkół i zespoły nauczycielskie nie zrezy-
gnowały dobrowolnie z autorytetu jako środka wychowania. Metz wyciąga 
wnioski z tych badań, że posługiwanie się autorytetem w relacjach między 
nauczycielem a uczniem jest w pełni zasadne, a to dlatego, by było możliwe 
wyzwalanie konstruktywnej działalności uczniów w klasie szkolnej, choć oni 
sami mogą wchodzić w te relacje z bardzo odmiennymi oczekiwaniami mo-
ralnymi. Autorka dzieli się w zakończeniu swojej rozprawy przekonaniem, 
że troska twórców niektórych alternatywnych szkół o rezygnację 
z autorytetu na rzecz tzw. naturalnego rozwoju dziecka raczej świadczy o 
niezrozumieniu mechanizmów budowania relacji w klasie szkolnej, który to 
proces może prowadzić nawet do rezygnacji nauczyciela z realizacji jakich-
kolwiek celów edukacyjnych lub do zwolnienia się z odpowiedzialności za 
rozwój dzieci. Metz zwraca też uwagę na to, że oddziaływanie przez autory-
tet w procesie kształcenia jest mylnie utożsamiane z podejściem autorytar-
nym.5  

Współczesny stan badań nad autorytetem w klasie szkolnej jest też 
przedmiotem rozprawy Amerykanek Judith L. Pace i Annette Hem-
mings - Classroom Autority (2006).  W pierwszym rozdziale został wyróżnio-
ny fenomen autorytetu w klasie szkolnej na podstawie dotychczasowych 
teorii pedagogicznych i teorii socjologicznych oraz wspomnianej powyżej 
książki Mary Haywood Metz. Każdy z sześciu rozdziałów tej książki po-
święcono jednemu z typów badań jakościowych, które w tle mają społeczny 
kontekst operowania autorytetem w klasie szkolnej oraz badanie roli autory-
tetu w stosunkach międzyludzkich w klasie szkolnej w toku edukacji na po-
ziomie podstawowym i średnim oraz w wyższej szkole zawodowej 
z uwzględnieniem jego wpływu na włączanie uczniów w proces uczenia się i 
realizację jego założonych celów. Sześć badań terenowych odsłania dynami-
                                                   

5 Por. M. H Metz, Classrooms and corridors: The crisis of autority in desegregated secondary schools. 
University of California Press, Berkeley 1978. 
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kę i specyfikę relacji w klasie szkolnej od najniższych klas szkoły podstawo-
wej aż po roczniki studiujących w wyższej szkole zawodowej. Autorka pre-
zentuje także cały szereg podejść metodologicznych w badaniach jakościo-
wych, interpretatywnych.6 

Problematyka autorytetu w klasie szkolnej jest też przedmiotem analiz 
pedagogiczno-psychologicznych w ramach badań Yohanan Eshel, która 
dociekała wpływu tzw. otwartej (elastycznej) edukacji na osiągnięcia 
uczniów. Autorka ta badała, jaka jest zależność między wynikami uczenia się 
dzieci a preferowanym przez ich nauczycieli formalnym i nieformalnym 
autorytetem. Porównano wyniki z trzech szkół podstawowych oferujących 
otwarte nauczanie i dwóch szkół tradycyjnych.7 

Sigrun K. Ertesvag zapoznanje czytelników czasopisma Internatio-
nal Journal of Experimental Educational Psychology z wynikami badań 
pedagogiczno-psychologicznych, w których uczestniczyli uczniowie klas 5. - 
10. (wiek 11 – 16 lat) z czterech szkół norweskich. W toku badań poszuki-
wano odpowiedzi na pytanie, jak uczniowie postrzegają nauczyciela i w jaki 
sposób kierował on klasą szkolną, przed i po wdrożeniu programu inter-
wencyjnego „Szacunek”. Program miał zwiększyć emocjonalne i akademic-
kie wsparcie uczniów oraz obejmował monitorowanie działań nauczycieli. 
Okazało się, że oprócz oczekiwanego efektu doszło w badanych szkołach 
do wyraźnej redukcji aspołecznych zachowań uczniów.8 

Jeden z  zespołów badawczych pod nazwą Sustaining Engagement 
Among Young Children with Pedagogical Agents zajmował się specyfiką pracy 
pedagogów oraz sposobem ich podejścia do autorytetu w pracy z dziećmi w 
wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Autorzy artykułu ak-
centuje uznanie dla zawieranych kontraktów między pedagogami a dziećmi, 
które w ramach zajęć z mowy ojczystej miały sprzyjać ćwiczeniu jęzkowych 
kompetencji. Okazało się, że dopóki dzieci nie angażowaly się osobiście w 
interakcje z pedagogami, nie można było wnioskować o tym, czy czy nastą-
pią zmiany w ich umiejtnościach, czy też nie. Autorzy referują dwa ekspe-
rymenty dotyczące procesu wzbudzania szacunku przez pedagogów i 

                                                   

6 J.L. Pace, A. Hemmings (red.). Classroom Authority. Theory, Research, and Practice. LEA, 
Mahwah, New Jersey 2006. 
7 Y. Eshel, Authority Structure, Classroom Openness and Student Outcomes. “Educational Psychol-
ogy”. 1991, nr 2. 
8 Ertesvag, S.K. Classroom leadership: the effect of a school development programme. “Educational 
Psychology”  2009,  nr  5. 
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utrzymywania zainteresowania u dzieci w toku kilku zajęć lekcyjnych w śro-
dowisku szkolnym.9 

Kirsi Tirri i Tapio Puolimatka w swoim artykule Teacher Authority in 
Schools: a case study from Findland opisują studium przypadku, które dotyczy 
roli nauczyciela w szkolnictwie fińskim. W centrum zainteresowań był tu 
autorytet nauczyciela w kierowaniu klasą szkolną oraz w toku rozwiązywa-
nia przez niego różnych sytuacji w klasie. Autorzy publikują wyniki badań 
relacji między nauczycielami a uczniami klasy 9 z dwóch szkół średnich w 
Finlandii (jedna miejska, druga wiejska), które obejmowały to, co uznaje się  
za największy moralnie dylemat nauczycieli w ich  środowisku oświatowym, 
a mianowicie  – ocenianie, karanie, stosunki z kolegami, zaniedbywanie 
uczniów itd.10 

Zasadne wydaje się też przywołanie w tym miejscu niektórych roz-
praw niemieckich pedagogów, jak np. monotematyczny numer czasopisma 
Pädagogische Beiträge (2/2006), które zostało poświęcone autorytetowi 
w wychowaniu. Otwierający to wydanie artykuł Hansa Wernera Hey-
manna pt. Autorität im Schulalltag stawia pytanie, czy autorytet osobowości 
określonych mauczycieli czy też samo pojęcie autorytetu oznacza szczegól-
ny typ relacji między nauczycielem a uczniami. Autor uważa, że autorytet 
nauczyciela nie stoi w sprzeczności z wyobrażeniami na temat demokra-
tycznego wychowania.11  

Thomas Schott w artykule Autorität - Überlegungen zu ihrer Struktur, 
ihrer Unentbehrlichkeit und ihren Gefahren in Erziehung und Bildung prezentuje 
swoje opinie na temat znaczenia autorytetu w wychowaniu  i kształceniu. 
Autor pisze o obecnej sytuacji, kiedy to osoby odpowiedzialne za wychowa-
nie osoby zwracają uwagę na to, że młodzież potrzebuje autorytetów. Jak 
stwierdza, w latach 50. XX w. pedagodzy zwracali juz uwagę na to, że doro-
śli odrzucają przejmowanie odpowiedzialności za los świata i za wychowy-
wanie swoich dzieci. W artykule jest też mowa o tzw. "autorytarnej osobo-
wości" i badaniu stylu wychowania w dziełach wybitnych autorów.  W cen-
trum uwagi stała się w tej rozprawie kategoria właściwego i niewłaściwego 
autorytetu.12  Eiko Jürgens w swoim artykule  Die Macht des Lehrers zajmuje 
się problemem władzy nauczyciela, w tym także budowania przez niego 

                                                   

9 S.R.  Goldman, C. Kehoe, S.  Macleod,  T. O'Day (red.). Sustaining Engagement Among 
Young Children with Pedagogical Agents. “Educational Technology”. 2007 nr  1. 
10 K Tirri, T. Puolimatka, Teacher Authority in Schools: a case study from Finland.” Journal of 
Education for Teaching”. 2000 nr 2. 
11 H. W. Heymann, Autorität im Schulalltag. “Pädagogik: Pädagogische Beiträge”, 2006 nr  2. 
12 T. Schott, Autorität - Überlegungen zu ihrer Struktur, ihrer Unentbehrlichkeit und ihren Gefahren in 
Erziehung und Bildung. “Pädagogische Rundschau”, 2003 nr 3. 
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własnego autorytetu i jego wykorzystywania w oddziaływaniu na dzieci. Jak 
stwierdza, nie ma symetrii między nauczycielem a uczniami, we wzajemnych 
relacjach między nimi. Nauczyciel zajmuje pozycję nadrzędną i ma nad 
uczniami władzę. Autor uważa za decydujące to, jak nauczyciel wykorzystu-
je swoją władzę. Wiele miejsca poświęca też osobowości nauczyciela w pro-
cesie wychowania i nauczania, jego zadaniom, roli i postępowaniu w klasie 
w szkole podstawowej.13 

Sumując, krótko scharakteryzowany tu zbiór publikacji wzbogaca na-
szą wiedzę na temat autorytetu nauczyciela i zjawisk z nim związanych, choć 
nie udziela rozstrzygajacych odpowiedzi na pojawiające się pytania, które 
dotyczą także czeskiego środowiska oświatowego.  

 
 

Przekład z języka czeskiego: Bogusław Śliwerski  
 
 

 
 
 

The authority of a teacher – an important issue for current pedagogy 

The article deals with the question of authority. Above all it focuses on au-
tority in education with special attention paid to teacher authority. It tries to 
chart both Czech and foreign literature concerned with the phenomenon of 
authority in education. The article specifically focuses on publications that 
address the question of authority as it is dealt with by various social 
sciences.  

 

                                                   

13 E.Jürgens, Die Macht des Lehrers. “Grundschule”, 2003 nr  2. 


