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WproWadzenie
Dom rodzinny jest szczególnym miej-

scem dla każdego człowieka. Stanowi on 
bowiem wyjątkowy rezerwuar wzajem-
nej miłości, szacunku, pomocy i wartości, 
które właśnie w rodzinie nabierają wła-
ściwego znaczenia. Troskliwa opieka, czu-
łość, mądrość i mocne więzi osób – człon-
ków rodziny stanowią podstawowe filary 
jej istnienia. By mógł zaistnieć prawidło-
wy rozwoju i odnalezienie własnej tożsa-
mości, potrzebne i niezbędne jest życie 
rodzinne. Są jednak rodziny, w których 
wspólne życie nie jest idyllą, a bardziej 
przypomina ono miejsce walki, bólu, jest 
źródłem zranień, rozbicia, gniewu. Wszel-
kie zakłócenia i nieprawidłowości życia 
rodzinnego skutkują najczęściej później 
pojawiającymi się zaburzeniami, patolo-
giami i zahamowaniami, których rozmiar 
może z czasem okazać się tak wielki, iż 
uniemożliwia jakąkolwiek naprawę. Stąd 
potrzeba rodzin, gdzie zgoda, pomoc 
i dobroć konstytuują wspólne życie. Ro-
dzina trwająca razem mimo przeciwno-
ści i zagrożeń stanowi środowisko najle-

piej sprzyjające przekazywaniu wartości 
i kształtowaniu charakteru. Człowiek 
z charakterem, o mocnej osobowości 
i mądrości życiowej najczęściej czerpie 
wzorce dotyczące życia, postępowania 
i przekonań ze swojego domu rodzinne-
go. Rodzice to osoby, które zawsze mają 
największy wpływ na dzieci i w sposób 
najbardziej znaczący wychowują je. Szko-
ła, rówieśnicy, różne instytucje, kateche-
ta, wychowawca, nauczyciel, dziadkowie, 
książka, film, klub sportowy itp. zawsze 
powinny pełnić rolę drugoplanową po 
rodzicach w kwestii wychowania. W sy-
tuacji szczególnie trudnej wychowawczo, 
gdzie rodzice nie mogą z różnych przy-
czyn zajmować się swoim synem, córką 
(rozwód, choroba, śmierć, konflikt z pra-
wem, nieprzystosowanie społeczne, brak 
odpowiedzialności), obowiązek ten przej-
muje ktoś inny, zawsze jednak z wielką 
szkodą dla dziecka. Rodzic, będący jedno-
cześnie odpowiedzialnym za wychowanie 
swoich dzieci, musi odznaczać się zespo-
łem cech, które umożliwiają efektywne 
wychowanie. Cierpliwość, pomocność, 
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mądrość, humor czy też stanowczość 
wydają się niezbędnymi przymiota-
mi każdego wychowawcy-rodzica. Ten 
jednak, który cieszy się szacunkiem 
swoich dzieci i jest przez nie z jakichś 
względów podziwiany, zyskuje pewną 
łatwość kontaktu z nimi, a poprzez to 
większe i trwalsze pole oddziaływania 
wychowawczego. Nie ma tu bowiem 
miejsca na przekrzykiwanie się, jawne 
nieposłuszeństwo, pogardę, poniżanie 
czy znęcanie się. Siła i przemoc wypar-
ta zostaje z wychowawczego procesu 
dzięki obecności autorytetu, którym ro-
dzic staje się dla swoich dzieci. Warto 
zatem owy niezbędny element w wy-
chowaniu, jakim jest autorytet, poznać 
poprzez zgłębienie jego sensu, funkcji 
i roli, jaką pełni w oddziaływaniu na 
dzieci i młodzież. 

1. Metoda badań Własnych
W celu lepszego poznania fenomenu 

autorytetu rodzicielskiego zostały prze-
prowadzone badania metodą jakościo-
wą. Poprzez zastosowanie metody son-
dażu diagnostycznego uzyskano odpo-
wiedzi dotyczące ważnych zagadnień 
z zarysowanej problematyki. Wywiad 
i rozmowa umożliwiły zebranie danych 
w postaci wypowiedzi osób badanych 
z zakresu następujących pól tematycz-
nych:

Co rodzic zyskuje dzięki autorytetowi?;a. 
Jakie są podstawy budowanego przez ro-b. 
dziców autorytetu?;
Jaki jest sposób na osiągnięcie autorytetu c. 
rodzicielskiego?;
Jakie mogą być trudności związane z by-d. 
ciem autorytetem?;
Jakie znasz formy autorytetu nieprawdzi-e. 
wego, pozornego?

Osoby badane należą do kręgu ludzi 
z wyższym wykształceniem. Wszystkie 
mają swoje dzieci (przynajmniej jed-
no) wychowują je i żyją w rodzinach, 
które określili jako typowe. Wszystkich 
razem osób badanych było 47, w tym 
kobiet: 28, a mężczyzn 19. Wiek osób 
uczestniczących w badaniu wahał się 
między 28 a 38 lat. Dobór grupy ba-
dawczej odbył się na drodze losowej. 
Dzięki przeprowadzonemu wywiado-
wi i rozmowie udało się uzyskać dane 
potrzebne do wysunięcia końcowych 
wniosków.

2. Korzyści płynące z bycia autoryteteM
Autorytet w znaczeniu słownikowym 

to czyjaś powaga, wpływ, znaczenie 
lub osoba, instytucja, doktryna, pismo, 
które cieszą się w jakiejś dziedzinie 
lub ocenie pewnych ludzi szczególnym 
uznaniem i poważaniem1. Głównym 
sensem autorytetu rodzicielskiego jest 
budowanie jak najlepszych relacji: ro-
dzice – dziecko, dziecko – rodzice. Mło-
dy człowiek potrzebuje wzorca i przy-
kładu, by wiedzieć, którą ze ścieżek wy-
brać, jaką decyzję podjąć, co myśleć, jak 
się zachować. Dorosły pragnie posłu-
szeństwa, szacunku i uznania ze strony 
swoich dzieci, którym służy i chce dla 
nich prawdziwego dobra. Autorytet 
ma pomóc w trudnym, aczkolwiek tak 
ważnym dla właściwego rozwoju czło-
wieka procesie wychowania i czynić go 
oddziaływaniem jak najbardziej efek-
tywnym. Badani udzielili odpowiedzi na 
pytanie co rodzic zyskuje dzięki autoryte-
towi. Z zebranych wypowiedzi możemy 
wywnioskować dwie główne korzyści, 
wynikające z zaistnienia autorytetu ro-
dzica/rodziców.
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Zapewnienie sobie przez rodziców – 
na drodze wypracowanego przez siebie 
autorytetu – posłuchu u swoich dzieci, 
szanowania przez nich decyzji i prze-
strzegania wprowadzonych zasad jest 
niewątpliwie źródłem radości i satys-
fakcji. Posłuszne i dobre dziecko, obo-
wiązkowe i rzetelnie wypełniające zada-
nia mu wyznaczone stanowi najlepsze 
świadectwo dla wychowujących je ro-
dziców. Rodzic, stanowiący dla swojego 
dziecka autorytet, może znacząco wię-
cej dokonać na polu wychowawczym 
w porównaniu z tymi rodzicami, którzy 
nie są przez swoje dzieci szanowani lub 
wręcz spotykają się z ich strony z lekce-
ważeniem lub odrzuceniem. Autorytet 
ułatwia kontakt dorosłego z dzieckiem, 
uczy bez żadnych nacisków postawy 
posłuszeństwa i powoduje szybkie po-
jawienie się wychowawczych efektów. 
W literaturze przedmiotu wyróżnia się 
rodzaj autorytetu, który polega na do-
browolnej uległości innych osób i chęci 
podporządkowania się, co spowodowa-
ne jest odczuwanym podziwem i uzna-
niem. Osoba taka ma niezwykłe cechy 

charakteru i wyznaje wartości, które 
konsekwentnie realizuje całym swoim 
postępowaniem. Jest to typ autoryte-
tu niezwykle wskazany do zaistnienia 
szczególnie w rodzinach, ponieważ 
dzieci i młodzież potrzebują osób o ja-
snych poglądach i wartościach, którzy 
postępują zgodnie z własnym sumie-
niem. Autorytet taki nosi nazwę autory-
tetu wewnętrznego i niewątpliwie jego 
zaistnienie przyczynia się do osiągania 
wysokich rezultatów w wychowaniu2.

3. podstaWy autorytetu 
rodzicielsKiego

W opinii badanych istnieją różne 
czynniki, które decydują o pojawieniu 
się autorytetu w rodzinie. Autorytet ro-
dzica zawsze jednak powinien wynikać 
z faktycznego uznania osoby matki lub 
ojca za kogoś godnego czci i naślado-
wania. Nie może tu być mowy o jakiejś 
formie przymusu czy narzucania innym 
przyznanego sobie samoistnie autoryte-
tu. Wśród wielu podstaw budowanego 
w rodzinach autorytetu względem dzieci 
osoby badane wyróżniły następujące:

rysunek 1. najważniejsze korzyści płynące z faktu zaistnienia rodzicielskiego auto-
rytetu

głÓWne Korzyści rodzicielsKiego autorytetu
Źródło: opracowanie własne.
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Najczęstsze odpowiedzi badanych na 
pytanie jakie są podstawy budowanego 
przez rodziców autorytetu? dotyczyły wy-
różnionych w powyższym zestawieniu 
kategorii. Z pośród różnych wypowie-
dzi zasadniczo wybrzmiewały te, które 
w związku z podstawą dla zaistnienia 
autorytetu rodzicielskiego odnoszą się do 
prestiżu, zaufania, realizowanych war-
tości, wysoce zintegrowanej osobowości 
czy po prostu bycia ojcem lub matką. Sam 
jednak fakt bycia dla swego dziecka ojcem 
lub matką z czasem staje się nie wystar-
czającą podstawą do uznawania przez 
dziecko autorytetu rodzica. Z wiekiem 
bowiem dorastający człowiek potrzebu-
je pewnych argumentów i wartości, aby 
w kimś uznać swój autorytet. Rodzic tak-
że musi w pewien sposób wypracować 
wobec dziecka swój własny autorytet. 
Nie jest on mu bowiem w gotowej i dar-
mowej formie dany, ani nie przysługuje 
mu z samego tytułu bycia ojcem lub mat-
ką. Uzyskanie prestiżu w oczach dziecka 
niewątpliwie wymaga od dorosłego cią-
głej pracy nad sobą, walki ze swymi wa-
dami, rozwoju swoich talentów, osiąga-
nia pewnych sukcesów. Prestiż powinien 
jednak rozwijać rodzic wraz z cechami, 
dzięki którym kontakt z dzieckiem pe-

łen jest zrozumienia i pomocy. Zaufanie 
jest także jednym z tych fundamentów, 
jaki w kontekście budowanego autoryte-
tu przez rodziców wyróżnili badani. Być 
człowiekiem godnym zaufania, zwłasz-
cza w oczach osoby młodej czy dziecka, 
wymaga pewnej przejrzystości postę-
powania, myślenia, mówienia. Osoby 
postępujące zgodnie z wypowiadanymi 
słowami rodzą zaufanie i postrzegamy 
je jako odpowiedzialne, słowne, na któ-
re można liczyć. Kierowanie się w swym 
życiu prawdą sprzyja dobrym relacjom 
i zacieśnia więzy międzyludzkie. Rodzice, 
którzy kierują się w swym życiu praw-
dą, uczą jej i zawsze dotrzymują danego 
słowa, mogą liczyć na zaufanie swoich 
dzieci i cieszyć się ich posłuszeństwem, 
szczerością i uznaniem. Z kolei wierność 
wyznawanym wartościom – jako kolejna 
z podstaw budowanego autorytetu wśród 
rodziców – wydaje się konstytutywną za-
sadą postępowania każdego ojca i matki. 
Przykład bowiem, którym jest własne 
życie i zachowanie jest w swojej istocie 
pociągający i wzbudza wiarygodność 
i posłuch. Obserwując osobę bliską w jej 
zgodnym z wyznawanymi wartościami 
postępowaniu, dostrzegamy sens, piękno 
i wielkie dobro takich zachowań. Pragnie-

rysunek 2. czynniki decydujące o zaistnieniu autorytetu rodzicielskiego

Źródło: opracowanie własne.



ARTICLES

154

my w podobny sposób funkcjonować na 
co dzień i stawać się osobami szczerymi 
i otwartymi, bez zakłamania i fałszywo-
ści. Dziecko, obcując z rodzicem, który jest 
wobec innych ludzi szlachetny i wierny 
wyznawanym wartościom, postrzega go 
jako wzór dla siebie i staje się z czasem do 
niego podobny. Ma wówczas miejsce me-
chanizm oddziaływania autorytetu, który 
wzmocniony może być więzią i bliskością 
osób. Rodzice, którzy są osobami zharmo-
nizowanymi wewnętrznie, cierpliwymi 
i opanowanymi, stają się jednocześnie 
w oczach dziecka bliskimi przyjaciółmi. 
Odznaczają się oni bowiem mądrością, 
pewnością w działaniach i wprowadzają 
zgodę, bezpieczeństwo i wzajemny sza-
cunek. Rodzic o osobowości wysoce zin-
tegrowanej jest dla dziecka autorytetem 
choćby także ze względu na cechy, jakimi 
się odznacza i spokój, który towarzyszy 
jego decyzjom i działaniom. Nie ma tu 
miejsca na takie błędy wychowawcze, 
jak: brak konsekwencji, nadopiekuńczość, 
obojętność czy niejasno precyzowane wy-
magania i oczekiwania. Posiadanie przez 
rodzica autorytetu fundowanego w jed-
nej lub więcej niż w jednej z wymienio-
nych podstaw, jakie budują rodzicielski 

autorytet, proces wychowania czyni efek-
tywnym i bardziej przyjaznym dla oby-
dwu stron. Osiągnięcie takich cech i bycie 
autorytetem dla swoich dzieci wymaga 
jednak wiele pracy własnej i trudu zmie-
niania siebie samego na lepsze.

4. Klucz do suKcesu W staWaniu się 
autoryteteM dla sWoich dzieci

Najważniejszy i elementarny zarazem 
sposób na osiągnięcie autorytetu przez 
rodzica został jasno i jednoznacznie do-
precyzowany przez osoby badane. Z po-
śród wielu wypowiedzi wybrzmiewa 
szczególnie intensywnie jedna z zasad, 
której przestrzeganie musi mieć miejsce 
w postępowaniu matki czy ojca. W więk-
szym lub mniejszym stopniu odpowiedzi 
respondentów odsyłają nas do następu-
jącej zależności, jaka w relacji rodzic – 
dziecko pełni zasadniczą rolę.

Zgodnie z przedstawioną treścią na 
rys. 3 można z całą odpowiedzialnością 
przypomnieć jedną z istotnych prawd 
o wychowaniu. Mianowicie, efektywność 
oddziaływania wychowawczego przede 
wszystkim uzależniona jest od konse-
kwentnego wymagania, które wdraża 
z kolei dziecko w pewną karność, czyniąc 

rysunek 3. sposób na osiągnięcie autorytetu przez rodzica

Źródło: opracowanie własne.
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go poprzez to podatnym na przyjmowa-
nie uniwersalnych wartości. Autorytet 
rodzica buduje się między innymi dzięki 
ujawnianej cesze, jaką jest w tym przy-
padku konsekwencja i bycie wymagają-
cym. Z dzieckiem nieposłusznym, mówiąc 
potocznie nie wychowanym, zarówno 
rodzic, szkoła, wychowawca, czy kate-
cheta lub trener nie jest w stanie osiągać 
rezultaty pracy wychowawczej w sposób 
efektywny. Wyznaczając bowiem takiemu 
wychowankowi zadania do spełnienia, 
wiele energii i czasu, a także zdrowia i sił 
potrzeba na zmotywowanie go do dzia-
łania, kontrolowanie, karanie, pouczenia, 
przestrogi i spieranie się z racjami, jakie 
nieposłuszna osoba mnoży, aby wymknąć 
spod żądań wychowawcy. Autorytet 
matki lub ojca w aspekcie konsekwencji, 
wymagań, wdrażania w posłuszeństwo 
i wprowadzania dzięki temu w świat 
wartości potrzebnych do prawidłowego 
funkcjonowania w relacjach z innymi wy-
daje się niezbędnym czynnikiem w pro-
cesie wychowania. W dorosłym bowiem 
życiu człowiek będzie umiał wsłuchiwać 
się w mądrości mu przekazywane, sko-
rzysta z wartościowych rad, da posłuch 
cennym przestrogom i upomnieniom, 
będzie potrafił dostosować się do roli, ja-
kiej się spełnienia od niego zażąda. Oso-
ba wychowana na autorytecie rodzica 
konsekwentnego i wymagającego będzie 
w harmonijny sposób rozwijać się, unika-
jąc jednocześnie niepotrzebnych błędów, 
które zrodzić by mogło nieposłuszeństwo 
i krnąbrność. Konsekwencję w działaniu 
wychowawczym można uzyskać dzięki 
zwyczajnemu uświadomieniu sobie ko-
nieczności jej stosowania w wychowaniu 
oraz wyznaczeniu konkretnych obszarów, 
w których nie można pójść z dzieckiem na 

ugodę. Każdy rodzic powinien odnaleźć 
w swoim „kodeksie postępowania wy-
chowawczego” te czyny, za które dziecku 
bezdyskusyjnie należy się kara i nie może 
być mowy o jej odstąpieniu. Wierność ta-
kiemu postępowaniu będzie z rodziców 
czynić osoby konsekwentne, zapewniając 
im kroczenie w dobrym kierunku wraz ze 
swymi dziećmi.

5. najWięKsza trudność W byciu 
autoryteteM

Na pytanie jakie mogą być trudności zwią-
zane z byciem autorytetem badani udzielali 
różnych odpowiedzi. Każdy bowiem po-
siada nieco inne doświadczenia związane 
z wychowaniem. Różnimy się bowiem od 
siebie pod względem wychowania, jakie-
go doświadczyliśmy ze strony rodziców 
i ze względu na to, które sami kreujemy 
w założonych przez siebie rodzinach. Nie-
wątpliwie w każdym domu wychowanie 
przebiega nieco inaczej, na inne kwestie 
kładzie się nacisk, na pewne sprawy pa-
trzy się w taki, a nie inny sposób. Najwięk-
sze zatem trudności w byciu autorytetem 
stanowią według osób badanych:

Matki i ojcowie, postrzegani przez swe 
dzieci w kategoriach autorytetu, mają 
zazwyczaj dobry transfer ze swoimi 
dziećmi. Relacja ich łącząca odznacza się 
wyrozumiałością, umiejętnością słucha-
nia i rady oraz zaufaniem. Dziecko wie, 
iż może liczyć na swego tatę lub mamę 
przy okazji przeżywanych rozterek i pro-
blemów. Osiągnięcie autorytetu nie nale-
ży jednak do zadań prostych. Wymaga to 
bowiem od rodziców dyscypliny, samo-
wychowania, włączania w odpowiednich 
proporcjach i sytuacjach kompromisów, 
stanowienia wzoru zachowania i bycia 
nieustępliwym w ważnych kwestiach. 
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Postępowanie według tak określonych 
cech zapewne jest wymagające nie tylko 
dla wychowanków, ale nade wszystko od 
samych dorosłych, którzy proces wycho-
wania kreują według własnego pomysłu. 
Istotne dla samego dziecka jest także jed-
nomyślne postępowanie rodziców i wy-
rażanie przez nich swej woli w sposób 
łączny, wspólny. Dezorientuje bowiem 
dzieci sytuacja, w której mama wyraża 
np. aprobatę, a ojciec dezaprobatę lub oj-
ciec brak akceptacji, a matka przeciwnie. 
Zachowania takie nie służą wychowaniu, 
a tym bardziej zbudowaniu autorytetu. 
Polecenia, opinie i zadania kierowane pod 
adresem dziecka powinni rodzice wyra-
żać w sposób spójny. Wzmaga to bowiem 
przekonanie o słuszności żądań i wzmac-
nia autorytatywność wypowiadanych 
przez dwojga rodziców słów.

6. autorytet pozorny
Fałszywy obraz autorytetu może – zda-

niem osób badanych – być wynikiem 
wielu czynników. Respondenci wypowia-
dali się na temat rzekomych autorytetów, 
które niesłusznie traktowane są w wielu 
przypadkach jako autorytety rzeczywi-

ste. Kiedy zatem możemy poddać w wąt-
pliwość jakość autorytetu i zdefiniować 
go jako autorytet pozorny? Przyczyny 
takiego stanu mogą być różnego rodzaju. 
Oto najbardziej znaczące i klarowne typy 
autorytetów fałszywych, jakie wyróżnili 
badani:

Postaci postaw rodzicielskich, które nie 
można kojarzyć z autorytetem, są nieste-
ty coraz częściej obserwowanym zjawi-
skiem w rodzinach. Trendy społeczne 
sprzyjają takim zjawiskom, jak: dążenie 
do przyjemności za wszelką cenę, nie-
skrępowana władza nad drugim człowie-
kiem, obojętność i brak empatii czy zbyt 
przesadna ochrona tego, co moje. Rodzic 
nadopiekuńczy z pewnością nie rozwinie 
w swoim dziecku zdolności twórczych, 
otwartości na otoczenie i nie umożliwi 
mu uczenia się życia w jego realnym 
obliczu. Podobnie ci, którzy autorytet 
rodzicielski pojmują jako dawanie bez 
żadnych ograniczeń „zielonego światła” 
dla wszelkich kaprysów i żądań dziecka, 
tak naprawdę skazują je na bycie ofiarą 
swoich pożądań i egoistycznych zachcia-
nek. Brak samokontroli i ascezy, której 
trzeba się uczyć już od najmłodszych lat, 

rysunek 4. trudności, które należy pokonać w drodze do stania się autorytetem

Źródło: opracowanie własne.
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z czasem doprowadzi nieuchronnie do 
unieszczęśliwienia takiej osoby. Także 
zbyt duże wymagania bez szanowania 
woli i rodzącej się w dziecku autonomii 
może wywołać w dziecku bunt prze-
ciwko światu dorosłych i pojawienie się 
pewnych fałszywych zachowań. Również 
obojętność wobec dzieci i pozostawianie 
ich samym sobie nie można utożsamiać 
z autorytetem. Rodzic, mający autorytet, 
w sposób odpowiedzialny i zaangażowa-
ny troszczy się o dobro rozwojowe swo-
jego dziecka.

zaKończenie
W obliczu przeprowadzonych badań 

można z całą stanowczością bronić sta-
nowiska, iż autorytet rodzicom jest 
w dzisiejszych czasach niezbędnie po-
trzebny, by realizować z sukcesem po-
dejmowany trud wychowawczy. Jego 
zaistnienie zwiększa szansę zbudowania 
dobrych relacji z najbliższymi, zwłasz-
cza w relacjach: matka/ojciec – dziecko/
dzieci. Bycie autorytetem dla swoich 
dzieci wprowadza we wspólnotę życia 
rodzinnego zaufanie, szacunek, pomoc, 
bezpieczeństwo i wartości, które człon-

kowie rodziny realizują i aktualizują 
swoim postępowaniem. Autorytetu nie 
otrzymuje się wraz z darem dziecka, ale 
trzeba o niego zabiegać i dokonać przede 
wszystkim trudu przemiany siebie. Ist-
nieje niestety wiele niebezpieczeństw 
i „pułapek” w postaci fałszywych form 
autorytetu, które rodzice mogą przyjąć 
za prawdziwe i dobre. W takiej sytuacji 
grozi dziecku obcowanie ze złym wzor-
cem rodzica, a następnie przyjęcie nie-
prawidłowych postaw jako późniejszy 
rodzic. Autorytet współcześnie nie tylko 
powinien być pojmowany jako przywilej 
oddziaływania rodzicielskiego, ale także 
należy go rozumieć jako pewną koniecz-
ność w realizowanym wychowaniu. Brak 
autorytetu w domu rodzinnym może 
skutkować nieodwracalnymi skutkami. 
Wśród nich wyróżnić można: nieprzysto-
sowanie społeczne, brak odpowiedzial-
ności, różne patologie, uzależnienia, 
działania przestępcze, brak odpowied-
niego przykładu, obojętność, apatię. Au-
torytet rodzica otwiera dzieci i młodzież 
na innych, skutecznie przestrzega przed 
niebezpieczeństwami oraz stanowi do-
bry przykład miłości rodzicielskiej.

rysunek 5. autorytet fałszywy – typowe jego formy

Źródło: opracowanie własne.
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abstraKt
Szczególnie potrzeba w dzisiejszych 

czasach rodzin, gdzie zgoda, pomoc i do-
broć konstytuują wspólne życie. Rodzi-
na trwająca razem mimo przeciwności 
i zagrożeń stanowi środowisko najlepiej 
sprzyjające przekazywaniu wartości 
i kształtowaniu charakteru. Siła i prze-
moc wyparta zostaje z wychowawcze-
go procesu dzięki obecności autorytetu, 
którym rodzic staje się dla swoich dzieci. 
Brak autorytetu w domu rodzinnym może 
skutkować nieodwracalnymi skutkami. 
Wśród nich wyróżnić można: nieprzysto-
sowanie społeczne, brak odpowiedzialno-
ści, różne patologie, uzależnienia, dzia-
łania przestępcze, brak odpowiedniego 
przykładu, obojętność, apatię. Autorytet 
rodzica otwiera natomiast dzieci i mło-
dzież na innych, skutecznie przestrzega 
przed niebezpieczeństwami oraz stano-
wi dobry przykład miłości rodzicielskiej. 
W celu lepszego poznania fenomenu au-
torytetu rodzicielskiego zostały przepro-
wadzone badania metodą jakościową. 
Poprzez zastosowanie metody sondażu 
diagnostycznego uzyskano odpowiedzi 
dotyczące ważnych zagadnień z zaryso-
wanej problematyki. Wywiad i rozmowa 
umożliwiły zebranie i uporządkowanie 
wiedzy, którą budowano na podstawie 
odpowiedzi na następujące pytania: Co 
rodzic zyskuje dzięki autorytetowi?; Jakie 
są podstawy budowanego przez rodziców 
autorytetu?; Jaki jest sposób na osiągnięcie 
autorytetu rodzicielskiego?; Jakie mogą być 
trudności związane z byciem autorytetem?; 
Jakie znasz formy autorytetu nieprawdzi-
wego, pozornego? Osoby badane to lu-

dzie z wyższym wykształceniem, które 
mają swoje dzieci (przynajmniej jedno) 
wychowują je i żyją w rodzinach, które 
określili jako typowe. Wszystkich razem 
osób badanych było 47, w tym kobiet: 
28, a mężczyzn 19. Wiek osób uczestni-
czących w badaniu wahał się między 28 
a 38 lat. Dobór grupy badawczej odbył się 
na drodze losowej. Dzięki przeprowadzo-
nemu wywiadowi i rozmowie udało się 
uzyskać dane potrzebne do wysunięcia 
końcowych wniosków.

suMMary
authority of the parent - with basis of 

the education
Peculiarly nowadays families are need-

ed, where the agreement, the help and 
the goodness are forming the shared life. 
The family lasting together in spite of ad-
versity and threats constitutes the circle 
best supporting the transmission of val-
ues and the forming of character. Power 
and the driven violence are staying from 
the education process thanks to the pres-
ence of the authority which the parent is 
becoming for its children. The lack of the 
authority in the family house can result 
in irreparable effects. Among them to 
distinguish it is possible: social malad-
justment, irresponsibility, different social 
pathologies, addictions, criminal actions, 
lack of the suitable example, indifference, 
apathy. However the authority of the par-
ent is opening children and teenagers on 
other, effectively he is warning against 
dangers as well as constitutes the good 
example of parental love. To the purpose 
of better getting to know of the phenom-
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enon the parental authority conducted 
examinations became a quality method. 
Through the application of the method of 
the diagnostic survey replies concerning 
important issues were obtained from out-
lined issues. The interview and the con-
versation enabled to collect and to tidy up 
the knowledge which was being built on 
the base of reply to the following ques-
tions: what is the parent gaining thanks 
to the authority?; what bases of the au-
thority built up by parents are?; what 
way to achieve the parental authority is?; 
what problems associated with being an 
authority can be?; what forms of the false, 
seeming authority do you know? Exam-
ined persons are people with the higher 
education which one’s children have (at 

least one) they are bringing them up and 
live in families which they described as 
typical. Altogether everyone of examined 
persons was 47, in it of women: 28, and of 
men 19. The age of persons participating 
in the examination fluctuated between 
28 and 38 years. The selection of the re-
search group took place on the random 
road. Thanks to the conducted interview 
and the conversation managed to obtain 
data needed for the hanging indent of fi-
nal conclusions.
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