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■ bliżej nauczyciela

Za podstawy sprawowania władzy rodzicielskiej można uznać powszechne 
akceptowanie dobrze rozumianej normy społecznej, zgodnie z którą dziecko 

powinno być posłuszne dorosłym, jak również wykorzystywanie  
przez rodziców tzw. nagród i kar jako narzędzi wychowawczych.

Czy dziecko powinno być  
posłuszne dorosłym? 

Pozycja dziecka w świecie dorosłych jest pozycją zależności, 
wynikającą z naturalnych uwarunkowań. Hierarchiczność struk-
tury rodzinnej stoi na straży porządku społecznego. Ten ład za-
pewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa, daje podwaliny dla 
rozwoju moralnego i budowania szacunku. Osoba dorosła, zaj-
mując miejsce na szczycie hierarchii, zapewnia dziecku poczu-
cie bezpieczeństwa oraz środki niezbędne do życia. Sprawuje 
również kontrolę. W oczach dziecka, poddającego się władzy, 
uchodzi za „eksperta od wszystkiego”. Podziw, jaki dziecko żywi 
dla swoich rodziców we wczesnym okresie rozwoju, jest istot-
nym elementem jego relacji wobec rodzicielskiego autorytetu. 
Autorytetu naturalnego, którego nie można podważyć żadnymi 
zmianami społecznymi, reformami czy rewolucjami. Autorytet 
rodziców jest poparty naturalnymi czynnikami rozwojowymi 
oraz ogólnoludzkim doświadczeniem. Wynika między innymi 
z zależności małej, słabszej istoty od istoty dojrzałej i silniejszej, 
a także z niekwestionowanie mocniejszej pozycji osoby dorosłej, 
której zadaniem jest branie odpowiedzialności, sprawowanie 
opieki oraz kontroli. Osoba dorosła staje się dla dziecka wzorem 
do naśladowania. Dziecko jest gotowe być posłusznym i zrobić 
wiele dla osoby dorosłej przez wzgląd na podziw, sympatię, ale 
i zależność. 

Czemu służą nagrody i kary?
Czynnikami, dającymi rodzicom podstawę do sprawowania 
władzy, są nagrody i kary. Dysponując nimi, osoba dorosła 
może wzmacniać lub wygaszać określone zachowania dziecka. 
Nagrody i kary, w postaci ocen, wyróżnień, nagan, są sposobem 
realizacji kontroli zachowania wykorzystywanym na gruncie 
szkolnym. Wpływają na powstrzymywanie się dzieci od za-
chowań niepożądanych, a wzmacniają zachowania poprawne. 
Hierarchiczność relacji w szkole służy, podobnie jak w rodzinie, 

zapewnieniu bezpieczeństwa, ładu społecznego. Dzięki temu 
pozwala na realizację nauczania w grupie. Grupie bowiem po-
trzebny jest lider, wzór do naśladowania, ekspert, dobry rodzic 
czy nauczyciel. Przedstawione modele sprawowania władzy 
funkcjonują optymalnie, gdy na szczycie hierarchii znajdują się 
osoby dojrzałe, które potrafią szanować siebie, a nade wszystko 
darzyć szacunkiem drugiego człowieka – dziecko.

Co się dzieje, gdy rodzice  
dobrowolnie „abdykują”?

Obserwacja relacji rodzinnych oraz funkcjonowania nauczy-
cieli wobec uczniów pozwala zauważyć często inne od przed-
stawionego wyżej sposoby realizacji władzy. Władza bywa 
niejednokrotnie słabo zaznaczona albo wręcz oddana przez 
osobę dorosłą dziecku. Deklaracje rodziców, które brzmią: Mo-
jemu dziecku niczego nie mogę odmówić, są właśnie przejawem 
oddawania władzy dziecku i powodują kształtowanie niepra-
widłowości wychowawczej. Ze strony dziecka przecież nie ma 
naturalnej intencji do przejmowania władzy. Dziecko natomiast 
instynktownie dąży do zaspokojenia swoich potrzeb. Gdy jest 
małe, nie potrafi samodzielnie ich zaspokoić, dlatego potrzebu-
je silnego dorosłego, który ustala normy postępowania i spra-
wuje kontrolę nad ich realizacją. Jeśli jednak dziecko dostaje 
od rodzica gotowość do służenia mu i zapewniania wszelkich 
jego zachcianek, nie broni się przed tym – przyjmuje to, co 
otrzymuje. W ten sposób rodzice, a niejednokrotnie także inne 
osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, oddają obszar kontro-
li, w tym kontroli swego zachowania, w ręce małego dziecka. 
Dziecko, któremu „oddaje się” władzę nad dorosłymi, zamiast 
ładu społecznego, otrzymuje chaos. W konsekwencji funkcjo-
nuje właśnie w chaosie. Nie ma poczucia bezpieczeństwa, nie 
wie, co jest dobrem, co złem, brakuje mu niezbędnego oparcia. 
Wynikiem tego jest manifestowanie przez dziecko złości, agre-
sji, rozkapryszenia lub nawet apatii, spowodowanych nadmia-
rem otrzymywanych dóbr. 
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Na czym polega mechanizm 
„oddawania władzy dziecku”?

Analizując mechanizm przejmowania kontroli i władzy przez 
małe, a nawet bardzo małe dzieci, zauważyć można swoiste 
przejawy czci oddawanej przez rodziców własnym dzieciom. 
Początek tej bałwochwalczej relacji może nastąpić w chwili 
zobaczenia za pośrednictwem badania USG cudu powstawa-
nia nowego życia. Niewątpliwie podglądanie nienarodzonego 
dziecka za pomocą USG podyktowane jest istotnymi względa-
mi medycznymi oraz ciekawością rodziców. Wobec tego cudu 
pojawia się u rodzica reakcja zachwytu, która może przero-
dzić się w nieuzasadnioną gotowość oddawania czci małemu 
dziecku. Po narodzinach następuje uwiecznianie pierwszego 
krzyku, pierwszego dnia w domu, a potem jeszcze wielu in-
nych pierwszych przejawów istnienia. I tak za pośrednictwem 
aparatów, kamer, różnych nowoczesnych rejestratorów, kształ-
tuje się stosunek dorosłych do „cudu-dziecka”, noszący nieraz 
znamiona poddaństwa. Realizacja wychowania w kontekście 
takiej bałwochwalczej relacji przejawia się głównie usuwaniem 
z drogi dziecka wszelkich możliwych trudności, co w efekcie 
pozbawia je samodzielności, odpowiedzialności i radości czer-
panej z twórczego działania. Na dalszym etapie konsekwent-
nie pojawia się gotowość rodzica do wyręczania dziecka we 
wszystkim, a więc i w obowiązkach szkolnych, co już jest prostą 
drogą do kształtowania w nim wyuczonej bezradności, bierno-
ści i lenistwa. Takie postępowanie wskazuje na brak szacunku 
osób dorosłych do samych siebie i do własnych dzieci. Szacu-
nek bowiem oznacza, że traktujemy siebie serio, wymagamy od 
siebie i innych i nie godzimy się z rolą niewolnika. 

Szacunek do dziecka nie przejawia się w podziwie, ale w sta-
wianiu mu wymagań i wyzwań. Dziecko poprzez realizację 
stawianych wymagań oraz pokonywanie wyzwań rozwija po-
czucie własnej wartości i sprawstwa. Uzyskuje możliwość za-
istnienia, jako jednostka autonomiczna, co przyczynia się do 
pozytywnego zaprezentowania się w oczach znaczących osób 
dorosłych. 
Traktowanie dziecka z przesadną czcią i niestawianie wobec 
niego żadnych wymagań może pozbawić je umiejętności życia 
w szacunku i godności w relacjach z innymi ludźmi. Takie kró-
lowanie malucha odbywa się bowiem niejako niepraworządnie, 
bez autorytetu, jest zatem skazane na klęskę. 
Przejawy czci wobec dziecka niestety przenoszą się z domu 
rodzinnego także do środowiska przedszkola i szkoły. Indywi-
dualizacja w nauczaniu, pojmowana przesadnie, prowadzi na-
uczycieli do lęku przed samodzielnymi decyzjami, mającymi na 
celu normalną regulację ładu społecznego. Postawienie proble-
mu przez nauczyciela: Co robić, gdy dzieci się biją i czy można im 
tego zakazać? – jest przejawem bezradności i utraty kontroli osób 
dorosłych wobec dziecięcego zachowania. Jest niestety również 
przejawem braku kompetencji wychowawczych. ▪
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