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DLA KOGO NAPISA£EM TÊ KSI¥¯KÊ?
Ksi¹¿kê tê napisa³em przede wszystkim dla moich aktualnych i potencjalnych pacjentów, czyli dla rodziców,
którzy zg³aszaj¹ siê do mnie po pomoc w trudnych momentach, jakie powstaj¹ w procesie wychowywania dzieci. Przez dwadziecia lat mojej praktyki psychoterapeuty
i doradcy rodzinnego towarzyszê im w ich w¹tpliwociach, problemach i obawach zwi¹zanych z przebiegiem
tego najwa¿niejszego, najd³u¿ej trwaj¹cego i najtrudniejszego zadania. Wychowanie dziecka w rodzinie jest bowiem takim w³anie wieloletnim i niezwykle skomplikowanym procesem. Za jego przebieg i fina³ rodzice s¹ i czuj¹ siê w pe³ni odpowiedzialni, choæ w kierowaniu nim, z
regu³y, s¹ zdani jedynie na w³asne dowiadczenia, pomys³y i rozwi¹zania. Nie ma w tym zreszt¹ nic z³ego, poniewa¿, o czym jestem dzisiaj najg³êbiej przekonany, rodzicielski rozum, serce i dowiadczenie to na ogó³ najlepsi
doradcy. Czasami jednak, w konfrontacji ze z³o¿onymi,
czêsto zaskakuj¹cymi sytuacjami wychowawczymi, rozumowi owemu nie staje pewnoci siebie, w sercu rodz¹ siê
lêk, z³oæ i zw¹tpienie, a dowiadczenie nie podpowiada
gotowych rozwi¹zañ. Dzieje siê tak dlatego, ¿e wychowanie, jak rzadko który proces spo³eczny, opanowane jest
przez rutynê i przes¹d, przez które tak zwany zdrowy ro10

zum, a nawet zgromadzona metodami naukowymi wiedza, przebijaj¹ siê z najwy¿szym trudem. Wtedy rodzicom
potrzebna jest pomoc.
Najczêciej potrzebne okazuje siê uspokojenie, bêd¹ce wynikiem zrozumienia sensu i mechanizmu dziej¹cych
siê wydarzeñ, lub te¿ dobra rada podsuwaj¹ca pomys³ rozwi¹zania danego problemu. Znacznie rzadziej, jak uczy
dowiadczenie, jest ni¹ bezporednia, terapeutyczna interwencja specjalisty.
Ksi¹¿ka ta jest prób¹ uspokojenia przestraszonych rodziców poprzez pokazanie im podstawowych mechanizmów rz¹dz¹cych procesem wychowania w rodzinie i, co
za tym idzie, sensu wywo³uj¹cych ich zaniepokojenie
wydarzeñ. Jest tak¿e podstawowym zestawem porad u³atwiaj¹cych wybrniêcie z trudnych sytuacji wychowawczych.
Mechanizmów rz¹dz¹cych procesem wychowania w
rodzinie nie sposób do koñca zrozumieæ bez poznania prawid³owoci zawiaduj¹cych funkcjonowaniem samej rodziny. W pierwszej czêci ksi¹¿ki usi³ujê przystêpnie ukazaæ te prawid³owoci. Druga czêæ w ca³oci powiêcona
jest analizie typowych, trudnych b¹d budz¹cych rodzicielskie w¹tpliwoci sytuacji wychowawczych. Wynikiem tej analizy s¹ skierowane do rodziców konkretne sugestie i rady.
Za wszystko, co czytelnik znajdzie w niniejszej ksi¹¿ce, ponoszê oczywicie osobist¹ odpowiedzialnoæ, chocia¿ pisz¹c j¹, korzysta³em z kilku, co najmniej, teoretycznych koncepcji (jak np. systemowa teoria funkcjonowania rodziny), które nie s¹ mojego autorstwa. Nie uwa¿a³em jednak za stosowne opatrywanie tekstu licznymi przypisami i odnonikami. Czyniê tak tylko wtedy, kiedy cytujê konkretne badania i teoretyczne sformu³owania. To
nie jest w koñcu ksi¹¿ka naukowa.
11

Mam nadziejê, ¿e ta lektura pomo¿e rodzicom w lepszym wype³nieniu ich trudnej wychowawczej misji, a
dzieciom (oczywicie tym starszym), jeli znajd¹ siê
wród jej czytelników, u³atwi zrozumienie rodzicielskich
zachowañ i motywów dzia³ania. Im te¿  rodzicom i dzieciom  moim pacjentom, chcê w pierwszej kolejnoci podziêkowaæ za nauki, jakie wynios³em i nadal wynoszê z
kontaktów z nimi. Wiele przemyleñ zawartych w tej
ksi¹¿ce jest ich rezultatem. Pragnê równie¿ gor¹co podziêkowaæ za pozornie niedostrzegalny wk³ad w jej powstanie mojej córce Katarzynie, która, na swój sposób,
cierpliwie uczy³a mnie i uczy  kim jest dziecko i jaki jest
sens wychowania. Szczególne podziêkowanie sk³adam
te¿ mojemu nauczycielowi i przyjacielowi, mieszkaj¹cemu obecnie w Stanach Zjednoczonych, doktorowi Kazimierzowi Jankowskiemu, bez którego ¿yczliwej, udzielonej mi swego czasu pomocy i opieki nie tylko napisanie tej
ksi¹¿ki, ale wiele innych przedsiêwziêæ mojego ¿ycia zawodowego nie by³oby mo¿liwe.
Andrzej Samson
Warszawa, styczeñ 1994 r.
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Czêæ pierwsza
¯YCIE RODZINNE
Rodzina, rodzina
Nie cieszy, gdy jest,
Lecz kiedy jej nie ma,
Samotny jak pies.
(JEREMI PRZYBORA)
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Rozdzia³ 1
SIELANKA CZY HORROR, CZYLI DWA
WIZERUNKI RODZINY
Niemal ka¿dy z nas przychodzi na wiat w rodzinie, w
której wzrasta i dojrzewa, aby w odpowiednim czasie za³o¿yæ w³asn¹ rodzinê. Tym sposobem ca³e ¿ycie niemal
ka¿dego z nas up³ywa w rodzinie. Nie jest to bynajmniej
przypadek. Ju¿ Arystoteles nazwa³ cz³owieka zwierzêciem spo³ecznym, zwracaj¹c uwagê na prosty fakt, ¿e
jako przedstawiciel gatunku nigdy i nigdzie nie wystêpuje on pojedynczo. I rzeczywicie. Homo sapiens  co jednoznacznie potwierdza antropologia i archeologia  pojawi³ siê na arenie dziejów od razu w du¿ych grupach,
a ludzkoæ jest nam znana jedynie jako t³um.
Z czasem dowiedziono, i¿ spo³ecznoæ ludzkiego
zwierzêcia oznacza miêdzy innymi i to, ¿e jest ono organizmem, który do swego biologicznego prze¿ycia i prawid³owego rozwoju potrzebuje innych ludzi. Konstatacja ta
zapewne nie zaskoczy nikogo, kto chocia¿ raz widzia³
ma³e dziecko, a z pewnoci¹ nie bêdzie niczym nowym
dla tych, którzy siê takim dzieckiem opiekowali. Wieloletnia niezdolnoæ ma³ego dziecka do samodzielnego ¿ycia
15

wskazuje, ¿e stan niemal ca³kowitej zale¿noci od innych
ludzi jest jego naturaln¹ sytuacj¹ ¿yciow¹, co w pewnym
sensie implikuje, ¿e cz³owiek zosta³ niejako pomylany
i stworzony do ¿ycia w spo³ecznoci.
Jak dot¹d, teza ta wydaje siê bezwzglêdnie prawdziwa,
mimo istnienia opisów (w wiêkszoci zreszt¹ ma³o wiarygodnych) tak zwanych wilczych, niedwiedzich czy w
ogóle dzikich dzieci, które prze¿y³y i rozwinê³y siê w
ca³kowitej, rzekomo, izolacji od innych ludzi. Opisy te, od
zupe³nie czasami fantastycznych a¿ do udokumentowanych historycznie (np. Kaspar Hauser) przedstawiaj¹ jednak istoty dziwaczne, najczêciej kalekie fizycznie i upoledzone psychicznie. Jeli wiêc nawet mo¿na sobie wyobraziæ (znakomicie zrobi³ to Kipling w swojej Ksiêdze
d¿ungli) prze¿ycie i prawid³owy rozwój cz³owieczego
dziecka bez kontaktu z innymi ludmi, to w rzeczywistoci pomys³ taki jest absolutnie nierealny.
Wspó³czesne badania naukowe, prowadzone na temat
dzieci wczenie od³¹czonych od rodziców i z ró¿nych powodów pozbawionych ciep³ego, pe³nego mi³oci kontaktu z doros³ymi, udowodni³y ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ, ¿e
sytuacja taka powa¿nie zaburza nie tylko rozwój psychiczny, ale i fizyczny tych¿e dzieci. Oprócz tego, powiedzmy, biologiczno-rozwojowego aspektu spo³ecznoci istoty ludzkiej, istnieje te¿ drugi, nie mniej wa¿ny.
Otó¿ cz³owiek do swojego dobrego samopoczucia i
sprawnego funkcjonowania potrzebuje obecnoci innych
ludzi oraz zwi¹zków uczuciowych i wspólnoty intelektualnej z niektórymi z nich. Bez mi³oci, przyjani, wzajemnej bliskoci, szacunku i innych tego rodzaju wiêzi emocjonalnych, umo¿liwiaj¹cych z kolei wymianê myli i
poczucie przynale¿noci do braci w rozumie, ¿ycie
ludzkie staje siê ja³ow¹, pust¹ udrêk¹ bez celu i sensu.
Warto pamiêtaæ, ¿e zadziwiaj¹co zaradny i, jak bymy to
16

dzisiaj powiedzieli, przedsiêbiorczy Robinson Kruzoe
na swej bezludnej wyspie nieustannie cierpia³ z powodu
têsknoty za innymi ludmi. Izolacja spo³eczna jest we
wszystkich znanych kulturach kar¹ sro¿sz¹ nieraz od
kary mierci.
Jak ³atwo zauwa¿yæ, swoje najwa¿niejsze potrzeby
spo³eczne, zarówno w ich aspekcie biologiczno-rozwojowym, jak i emocjonalno-intelektualnym, cz³owiek mo¿e
zaspokoiæ w rodzinie. Rodzina jest jedyn¹ grup¹ spo³eczn¹, której spoiwem s¹ g³êbokie wiêzi uczuciowo-intelektualne, a wzajemna bliskoæ znajduje swoje apogeum i
spe³nienie w niczym nie skrêpowanym i akceptowanym
spo³ecznie wspó³¿yciu seksualnym. W rodzinie te¿ przychodz¹ce na wiat dzieci otrzymuj¹ w najczystszej postaci ów niezbêdny im do normalnego rozwoju, pe³en ciep³a
i mi³oci kontakt z doros³ymi, którym jest opieka rodzicielska. Nic wiêc dziwnego, ¿e rodzina jest tak stara jak
ludzkoæ, oraz ¿e zawsze stanowi³a i stanowi ³atwo daj¹c¹ siê wyró¿niæ elementarn¹ cz¹stkê ka¿dego spo³eczeñstwa. By³a zawsze, jest i bêdzie tak d³ugo, jak d³ugo bêdzie istnia³ cz³owiek, albowiem jest ona jego najbli¿szym
rodowiskiem spo³ecznym i najwa¿niejszym spo³ecznym
kontekstem nadaj¹cym sens ¿yciu i poczynaniom.
Ka¿da kultura stawia do zrealizowania podleg³ym sobie jednostkom ten sam ogólny plan ¿yciowy polegaj¹cy na znalezieniu sobie w odpowiednim czasie partnera i
za³o¿eniu rodziny. Wymagaj¹ tego od swoich cz³onków
zarówno spo³ecznoci Eskimosów, jak i amerykañskich
WASP-ów, afrykañskich Buszmenów i angielskiej arystokracji, australijskich Aborygenów i Europejczyków, Hindusów, Rosjan, Japoñczyków i Brazylijczyków, krótko
mówi¹c  wszystkich znanych ras, grup etnicznych, grup
spo³ecznych i narodów. Ka¿da te¿ kultura wytworzy³a
specyficzne sankcje spadaj¹ce na tych, którzy owego
2  Moje dziecko...
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ogólnego planu ¿yciowego nie realizuj¹. Najmniej dolegliw¹ z nich jest chyba dezaprobata spo³eczna wyra¿aj¹ca siê np. w Polsce i wród wielu innych narodów obdarzaniem takiej jednostki mianem starej panny lub starego kawalera, które to epitety s¹ synonimami nieprzystosowania, zdziwaczenia i generalnej klêski ¿yciowej.
Wiesz, to stara panna  mawia siê u nas i ju¿ wszystko
o omawianej damie wiadomo.
Najciê¿sz¹ z kolei sankcj¹ jest wykluczenie osób samotnych ze spo³ecznoci lub skazanie ich na egzystencjê
ludzi gorszej kategorii. Dla przyk³adu  w niektórych plemionach po³udniowoamerykañskich Indian mê¿czyzna,
który siê nie o¿eni³, zostaje zmuszony do noszenia kobiecych ubrañ i pe³nienia roli kogo w rodzaju gosposi na
przychodne wobec innych kobiet. W Stanach Zjednoczonych samotni, jako osoby nie wzbudzaj¹ce dostatecznego
zaufania, z zasady nie otrzymuj¹ pewnych rodzajów pracy (np. akwizytora), maj¹ powa¿ne trudnoci z awansem
na kierownicze stanowiska i praktycznie nie maj¹ szans na
uzyskanie stanowisk publicznych pochodz¹cych z wyboru.
Wszystko, co napisa³em powy¿ej, zalicza siê do sielankowego wizerunku rodziny. Rodzina bowiem, ogl¹dana z
pewnej perspektywy i przez pryzmat okrelonych kategorii socjo-psychologicznych, rzeczywicie jest najbardziej
naturalnym i przyjaznym rodowiskiem spo³ecznym cz³owieka. Czyli, jak chce socjologia, jest jego podstawow¹
grup¹ spo³eczn¹, gdzie wiêzi pomiêdzy cz³onkami s¹ osobiste i ciep³e, kontakty spontaniczne, bliskie i pe³ne zaanga¿owania uczuciowego, a postêpowanie wobec siebie
nawzajem solidarne i nastawione na osi¹ganie wspólnych
celów. Ponadto rodzina pe³ni wobec swych cz³onków
liczne funkcje  takie jak prokreacyjna, zarobkowa, us³ugowo-opiekuñcza, socjalizuj¹ca i psychohigieniczna, któ18

re zapewniaj¹ im wszechstronne zaspokojenie ich potrzeb
oraz optymalne warunki rozwoju*.
Jednym s³owem sielanka.
Horror zaczyna siê dopiero wtedy, kiedy zajrzymy niejako do wnêtrza rodziny i spróbujemy odpowiedzieæ sobie
na pytanie  jak ona naprawdê na co dzieñ funkcjonuje?
Literatura i film z dawien dawna z upodobaniem penetruj¹ wnêtrze rodziny, znajduj¹c tam nieustannie materia³
zarówno do wstrz¹saj¹cych dramatów, jak i do humorystycznej groteski. Wystarczy przypomnieæ tu takie dzie³a,
jak Buddenbrookowie Tomasza Manna, Saga rodu
Forsytów Galsworthyego, Zmierzch bogów i Portret
rodziny we wnêtrzu Viscontiego, ¯ycie rodzinne Zanussiego, poczciw¹ Rodzinê Po³anieckich Sienkiewicza
czy wreszcie os³awion¹ telewizyjn¹ Dynastiê. Wszystkie one pokazuj¹, ¿e oprócz bycia najbardziej naturalnym
i przyjaznym rodowiskiem spo³ecznym cz³owieka, rodzina bywa dla niego równie¿ piek³em na ziemi pe³nym cierpienia, bólu i strachu. Zreszt¹, ¿eby to stwierdziæ, nie trzeba czytaæ powieci i chodziæ do kina. Wystarczy popatrzeæ na w³asn¹ rodzinê czy na rodzinê s¹siadów. Nie mylê tu od razu o wielkich dramatach. W ka¿dej rodzinie
rozgrywaj¹ siê codziennie ma³e dramaty  zwyczajne nieporozumienia, konflikty, utarczki i awantury, do których
w³aciwie przywyklimy, co nie znaczy, i¿ nie przysparzaj¹ nam one cierpieñ, rozterek i nerwów.
Aby odpowiedzieæ sobie na pytanie, dlaczego tak siê
dzieje, zacznijmy od baczniejszego przyjrzenia siê rodzinie jako grupie. Otó¿ okaza³o siê, ¿e wród ró¿nych grup
spo³ecznych rodzina jest grup¹ szczególn¹. Funkcjonuje
* Szerszy opis tych funkcji znajdzie zainteresowany Czytelnik w:
Maria Ziemska, Rodzina i osobowoæ, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977.
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ona bowiem jak system, w cybernetycznym znaczeniu
tego s³owa, czyli jak uk³ad elementów powi¹zanych wzajemnie sprzê¿eniami zwrotnymi.
Jednym z najprostszych przyk³adów systemu jest termostat w naszych lodówkach. Sk³ada siê on z dwóch elementów  czujnika temperatury i prze³¹cznika dop³ywu
pr¹du  po³¹czonych sprzê¿eniem zwrotnym. Sprzê¿enie
to dzia³a w ten sposób, ¿e ilekroæ nast¹pi zmiana w jednym z elementów, drugi tak¿e siê zmienia. Na przyk³ad,
je¿eli temperatura w lodówce wzronie powy¿ej -2 stopni
C, na któr¹ ustawiony jest czujnik, wyle on sygna³ do
prze³¹cznika pr¹du, a ten z kolei w³¹czy zasilanie agregatu lodówki. W wyniku jego dzia³ania temperatura zacznie
spadaæ i gdy osi¹gnie -2 stopnie C, czujnik znów zareaguje, wysy³aj¹c do prze³¹cznika pr¹du sygna³ powoduj¹cy
wy³¹czenie zasilania. W ten sposób bêdziemy mieæ w lodówce sta³¹ temperaturê oko³o -2 stopni C.
Rodzinê mo¿emy sobie wyobraziæ jako znacznie bardziej skomplikowane urz¹dzenie, sk³adaj¹ce siê z kilku
elementów (cz³onków rodziny) powi¹zanych ze sob¹
sprzê¿eniami zwrotnymi w taki sposób, ¿e jakakolwiek
zmiana w jednym z tych elementów powoduje zmiany we
wszystkich pozosta³ych i tym samym zmianê w funkcjonowaniu ca³ego urz¹dzenia. Ka¿da za zmiana w funkcjonowaniu ca³ego urz¹dzenia spowoduje zmianê dzia³ania
wszystkich jego poszczególnych elementów.
Najprostszy uk³ad rodzinny bêdzie w tym ujêciu wygl¹da³ nastêpuj¹co (ojciec  matka  dzieci):
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Wyobramy sobie, ¿e znajduje siê on w stanie pewnej
równowagi. Oto, powiedzmy, rodzina odpoczywa po
obiedzie  ojciec ogl¹da telewizjê, matka czyta, a dziecko
bawi siê klockami. W pewnym momencie dziecko rzuca
klocki i z p³aczem chwyta siê za brzuch. Matka zrywa siê
i bierze je na rêce, pytaj¹c, co siê sta³o? Ojciec zaniepokojony wstaje od telewizora i wyra¿a przypuszczenie, ¿e
dziecko zatru³o siê niezbyt dzi smacznym obiadem. Matka z oburzeniem protestuje przeciw obwinianiu jej o spowodowanie cierpieñ dziecka oraz przeciw tendencyjnej,
jej zdaniem, ocenie obiadu. Dziecko p³acze. Ojciec chwyta za telefon i usi³uje siê dodzwoniæ do pogotowia, mówi¹c, ¿e nie czas na sprzeczki. Matka wybucha p³aczem,
twierdz¹c, ¿e m¹¿ potrafi j¹ jedynie oskar¿aæ i krytykowaæ. Matka p³acze. Dziecko p³acze. Matka niesie je do
kuchni i poi ciep³¹ herbat¹. Ojciec wci¹¿ walczy z telefonem, wypowiadaj¹c jednoczenie opiniê, ¿e herbata nic tu
nie pomo¿e. Matka ¿¹da, ¿eby ojciec w takim razie sam
co zrobi³, skoro wszystko, co ona robi, jest niedobre.
Dziecko p³acze. Ojciec twierdzi, ¿e w³anie co robi,
telefonuj¹c na pogotowie. I tak dalej.
Jak widaæ, zmiana w zachowaniu siê dziecka wywo³a³a natychmiastowe zmiany w funkcjonowaniu rodziców.
Zmiana z kolei w zachowaniu siê ka¿dego z nich wywo³a³a zmianê w postêpowaniu tego drugiego. Zmieni³o siê
te¿ funkcjonowanie ca³ej rodziny  od spokojnego wypoczynku do gor¹czkowej aktywnoci i niemal awantury.
Ale oto pod wp³ywem ko³ysania matki (a mo¿e ciep³ej
herbaty?) dziecko siê uspokaja. Ojciec biegnie odwo³aæ
wezwane pogotowie. Matka masuje dziecku brzuch. Ojciec przeprasza j¹ za to, ¿e siê uniós³. Ona odpowiada, ¿e
te¿ by³a zdenerwowana. Oboje zajmuj¹ siê zabawianiem
dziecka. Pod wp³ywem ich starañ dziecku wraca dobry
humor. Rodzice zastanawiaj¹ siê, czy by³a to jaka przej21

ciowa dolegliwoæ, czy te¿ wezwaæ lekarza. Rodzina
osi¹ga znów stan pewnej równowagi. Za chwilê ojciec
w³¹czy telewizor, a matka wróci do lektury. I tak a¿ do
nastêpnej zmiany.
Ka¿da rodzina funkcjonuje w³anie tak, jak usi³owa³em
powy¿ej przedstawiæ; mo¿emy siê ³atwo przekonaæ o tym,
obserwuj¹c uwa¿niej w³asne ¿ycie rodzinne. Zobaczymy
wtedy, ¿e naprawdê jest to system. ¯e w rodzinie nie ma
spraw moich czy twoich, poniewa¿ ka¿da sprawa w
jakim stopniu dotyczy wszystkich. Je¿eli ojciec ma k³opoty, o których mo¿e nawet nie mówi rodzinie, na pewno
i matka, i dziecko to odczuj¹. Choæby siê on najbardziej
stara³, nie ustrze¿e siê pewnych, nawet niewielkich, zmian
w zachowaniu. Je¿eli dziecko dostanie pa³ê z geografii,
matka wie, ¿e co siê wydarzy³o, zanim jeszcze przekroczy ono próg mieszkania, wracaj¹c ze szko³y. Jeli matka
jakiego dnia nieco gorzej siê czuje, i ojciec, i dziecko ju¿
po chwili bêd¹ wiedzieli, ¿e co z ni¹ jest nie tak, choæby
stara³a siê swoje samopoczucie ukryæ. I tak dalej.
W rodzinie, tak naprawdê, niczego nie mo¿na ukryæ ani
niczego nie mo¿na udawaæ. Wszystkie sprawy s¹ w niej
wspólne, bowiem zachowanie ka¿dego z jej cz³onków
wp³ywa na zachowanie ka¿dego innego i samo, z kolei,
ulega modyfikacji pod wp³ywem zachowania siê tych innych.
Wiêc jeszcze raz podkrelam, ¿e rodzina to system, w
którym wszystko ze wszystkim siê ³¹czy i wszyscy wp³ywaj¹ na wszystkich. W dodatku jest to system homeostatyczny, czyli  jak termostat w naszej lodówce  d¹¿¹cy
do utrzymania stanu pewnej równowagi poprzez kompensowanie zmian w jednych elementach za pomoc¹
zmian w innych. Oznacza to, ¿e ka¿da rodzina d¹¿y, mniej
lub bardziej wiadomie, do utrzymania sta³oci swojej sytuacji wewnêtrznej (np. równowagi si³ pomiêdzy domow22

nikami bêd¹cymi w konflikcie, podzia³u w³adzy, wp³ywów, obowi¹zków itp.) i w zasadzie jest oporna wobec
wszelkich prób zmiany tej sytuacji.
Przedstawiony powy¿ej sposób funkcjonowania systemu rodzinnego pozwala lepiej zrozumieæ, co to znaczy, ¿e
rodzina jest najwa¿niejszym kontekstem spo³ecznym w
zachowaniu siê jej cz³onków. Zilustrujê to znów na przyk³adzie ma³ego dziecka.
System rodzinny, ze wzglêdu na wspomnian¹ ju¿ bezradnoæ i zale¿noæ dziecka od innych ludzi, oddzia³uje na
nie ze szczególn¹ si³¹, powoduj¹c, ¿e zachowanie dziecka
jest niemal w stu procentach zdeterminowane przez rodzinê (szczególnie, oczywicie, przez rodziców). Z czasem,
co prawda, powiêksza siê iloæ niezale¿nych i samorz¹dnych zachowañ potomka, ale i tak, a¿ do okresu dorastania (kiedy nabiera znaczenia rola grup rówieniczych),
prawie ka¿dy jego postêpek jest warunkowany przez
uk³ad rodzinny. Oznacza to, ¿e nie mo¿na w pe³ni poznaæ
dziecka bez poznania jego rodziny oraz ¿e rozmaite niepokoj¹ce, niezrozumia³e czy dziwaczne jego zachowania
staj¹ siê zrozumia³e po osadzeniu ich w rodzinnym kontekcie.
A oto wspomniany przyk³ad.
Jaki czas temu zg³osi³a siê do mnie m³oda kobieta,
uskar¿aj¹c siê, ¿e jej piêcioletni synek, odk¹d pojawi³o siê
w domu drugie dziecko, bardzo siê zmieni³. Zacz¹³ z powrotem moczyæ siê do ³ó¿ka, mimo ¿e od trzech lat nie
by³o ju¿ z tym problemów, sta³ siê z³oliwy, niegrzeczny i
absorbuj¹cy, a ponadto, co najbardziej zaniepokoi³o rodziców, wielokrotnie w ci¹gu dnia g³ono krzycza³ lub
d³ugo p³aka³ bez widocznego powodu, wypowiada³ sam
do siebie dziwaczne teksty (np. wyrzuæ siê do kosza na
mieci), chowa³ siê w szafie lub innych ciemnych zakamarkach.
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A przecie¿ by³o to takie grzeczne dziecko i tak czeka³
na urodzenie siê braciszka  zakoñczy³a swoj¹ opowieæ
znêkana matka.
Co innego czekaæ na braciszka, a co innego mieæ go w
domu. Piêciolatek najwyraniej nie spodziewa³ siê, ¿e
przybycie wyczekiwanego niemowlaka spowoduje a¿ takie zmiany. Bo oto ten nowy poch³ania teraz prawie ca³¹
uwagê i troskliwoæ matki, przeznaczon¹ dot¹d tylko dla
niego (tata siê tu mniej liczy, bo musi du¿o pracowaæ i niewiele bywa w domu). Ponadto matka, dot¹d przyzwalaj¹ca wobec syna i cierpliwa, sta³a siê bardziej wymagaj¹ca.
T³umaczy mu teraz, ¿e ju¿ jest du¿y i powinien byæ bardziej samodzielny. Skoñczy³y siê igraszki z mam¹ i czytanie bajek przed snem, bo teraz mama ka¿e siê bawiæ
wspólnie z tym nowym (ale przecie¿ co to z nim za zabawy?), a wieczorem jest zbyt zmêczona i po krótkim dobranoc gasi wiat³o.
Konstatuj¹c wszystkie te zmiany, ch³opczyk prawdopodobnie doszed³ do smutnego wniosku, ¿e matka nie kocha go ju¿ tak jak dawniej, a jego zachowanie jest prób¹
zwrócenia na siebie uwagi i niejako przymuszeniem matki do powrotu w poprzedni uk³ad. Najprawdopodobniej
te¿ ch³opiec obwinia sam siebie za to, i¿ nie jest ju¿ tak
dobry, aby zas³u¿yæ na mi³oæ mamy w uprzedniej formie
i intensywnoci. St¹d jego samopotêpiaj¹ce wypowiedzi 
wyrzuæ siê do kosza na mieci. Wszystko wskazuje
równie¿ na to, ¿e zacz¹³ siê moczyæ do ³ó¿ka, bo zaobserwowa³, i¿ zmoczenie siê brata wywo³uje wzmo¿on¹ uwagê matki i liczne jej zabiegi wokó³ ma³ego, do których on
sam têskni³. Do szafy chowa³ siê, bo pragn¹³, by matka go
poszukiwa³a, niepokoi³a siê o niego i cieszy³a z odnalezienia. I tak dalej.
Jak widaæ, wszystkie niepokoj¹ce, a nawet dziwaczne
na pierwszy rzut oka, zachowania ch³opca daj¹ siê wyt³u24

maczyæ i zrozumieæ po umieszczeniu ich w aktualnym
kontekcie rodzinnym, od którego s¹ w pe³ni uzale¿nione.
Dodatkowym dowodem, ¿e tak jest w istocie, by³y zmiany w zachowaniu dziecka, jakie nast¹pi³y w wyniku zmiany postêpowania matki. Poradzi³em jej, ¿eby dwa razy
dziennie (najlepiej po nakarmieniu m³odszego dziecka)
powiêci³a pó³ godziny na pobycie ze starszym synem.
Owo pobycie mog³o przybraæ formê po prostu tak przez
dzieci lubianych pieszczot i przewalanek albo zabawy
w ma³e dziecko, podczas której matka pozwoli³aby
ch³opcu na dziecinne zachowania. Zasugerowa³em te¿,
aby nastêpne 15-20 minut przeznaczy³a na chwilê zabawy,
przeczytanie bajki lub po prostu na uko³ysanie syna do
snu, kiedy bêdzie ju¿ w ³ó¿ku.
Po trzech tygodniach nast¹pi³a radykalna poprawa w
zachowaniu ch³opca. I pomyleæ  kosztem tylko 75 minut.
Oczywicie, zachowanie doros³ych czy m³odocianych
cz³onków rodziny tak¿e, choæ nie w tak wielkim stopniu
jak u ma³ego dziecka, jest uwarunkowane przez system
rodzinny. Bez znajomoci prawide³ jego funkcjonowania
nie sposób do koñca zrozumieæ zachowañ ani dzieci, ani
rodziców.
Idmy wiêc dalej w poznawaniu tych prawide³ i zastanówmy siê  dlaczego system rodzinny jest homeostatyczny, czyli dlaczego rodzina nie lubi zmian?
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Rozdzia³ II
WSZYSCY ZE WSZYSTKIMI O WSZYSTKO,
CZYLI CODZIENNA WOJNA DOMOWA
W ka¿dej rodzinie toczy siê nieustanna walka wszystkich ze wszystkimi o wszystko.
Zdajê sobie sprawê z tego, i¿ powy¿sze twierdzenie
u wielu Czytelników wywo³a niedowierzanie i sprzeciw.
W mojej rodzinie nikt z nikim nie walczy. To dobra i
zgodna rodzina  powiedz¹. I bêd¹ mieli czêciowo racjê, bowiem tocz¹ca siê walka mo¿e nie przeszkadzaæ w
tym, ¿e rodzina jest generalnie zgodna i dobra. Ma³o tego
 mo¿na, mylê, mia³o zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e
wiêkszoæ rodzin jest generalnie zgodna i dobra, a mimo
to pomiêdzy jej przedstawicielami rozgrywa siê nieustannie codzienna wojna domowa. Popatrzmy uwa¿niej na
nasze rodziny, zadaj¹c sobie na razie pytanie raczej nie o
to, czy wojna w ogóle ma miejsce, ile: o co ona mo¿e siê
toczyæ. Ano, jak ka¿da wojna, toczy siê ona, po pierwsze,
o terytorium.
miem twierdziæ, ¿e nie ma takiego domu, w którym
dzieci nie walczy³yby ze sob¹ o przestrzeñ do ¿ycia i zabawy nawet wtedy, kiedy maj¹ do dyspozycji du¿o miejsca. Z moich dowiadczeñ wynika, ¿e sta³ym przedmiotem konfliktów miêdzy rodzeñstwem posiadaj¹cym od26

rêbne pokoje jest wzajemne naruszanie cudzego terytorium. Dzieci nieustannie wchodz¹ do czyjego pokoju bez
zgody lub pod nieobecnoæ w³aciciela, ruszaj¹ jego
rzeczy, przeszukuj¹ szafki i schowki, korzystaj¹ z urz¹dzeñ zastrze¿onych do wy³¹cznego u¿ytku w³aciciela
pokoju (np. z magnetofonu siostry czy elektrycznej temperówki brata) itd.
Rodzice niekiedy kilka razy dziennie s³ysz¹ skargi wykrzykiwane na zmianê przez swoje pociechy: Mamo, on
znów grzeba³ w moim biurku, Tato, ona znowu rusza³a
mój magnetofon. I tak dalej. Bardzo czêsto zamiast skarg
padaj¹ powa¿ne ostrze¿enia: Je¿eli jeszcze raz wejdziesz
do mojego pokoju, to popamiêtasz  wrzeszczy do siebie
kochaj¹ce siê rodzeñstwo. I wreszcie nierzadko ostrze¿enia przeradzaj¹ siê w czyn, którego wynikiem s¹ wyrwane w³osy, podbite oczy oraz zgryzota rozdzielaj¹cych walcz¹ce strony rodziców.
Sytuacja jest o wiele gorsza, kiedy dzieci dziel¹ wspólne terytorium. K³ótnie, awantury i bójki s¹ wtedy w³aciwie na porz¹dku dziennym. To zreszt¹ nie przeszkadza, ¿e
poza opisanymi zdarzeniami dzieci potrafi¹ siê zgodnie
bawiæ i prezentuj¹ liczne oznaki autentycznego do siebie
przywi¹zania.
Na tym jednak nie koniec. Dzieci bowiem, szczególnie
ma³e (w wieku 3  10 lat), oprócz wewnêtrznych niejako
walk toczonych o oddan¹ im do dyspozycji przestrzeñ,
wykazuj¹ zgodn¹ tendencjê do ekspansji na terytorium
rodziców. Do ich pokoju, a nawet do kuchni czy przedpokoju stopniowo przenoszone s¹ zabawki. Najlepiej te¿, jak
wiadomo, rysuje siê czy odrabia lekcje nie na w³asnym
biurku, ale na biurku taty lub na kuchennym stole. A najprzyjemniej jest np. jednoczenie wycinaæ i s³uchaæ,
o czym mama z tat¹ rozmawiaj¹.
Niejednokrotnie rodzice orientuj¹ siê w skali zjawiska
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dopiero wtedy, gdy spostrzeg¹, ¿e wolna od dzieciêcych
rekwizytów i ladów dzia³alnoci jest ju¿ tylko ³azienka
lub skrawek kuchni. Organizuj¹ zatem najczêciej akcjê
odwojowania swojego terytorium.
Zabawki zostaj¹ pozbierane i usuniête do pokoju albo
k¹cika pociech, a sam pokój podlega odgruzowaniu i
uporz¹dkowaniu. Towarzyszy temu zazwyczaj skierowana do dzieci pedagogiczna pogadanka na temat tego, co
siê z nimi stanie, je¿eli znów bêd¹ rozw³óczyæ zabawki
po ca³ym mieszkaniu i robiæ ba³agan w swoim pokoju.
Po czym za dzieñ lub dwa wszystko zaczyna siê od nowa.
Walka o terytorium rozgrywa siê oczywicie nie tylko
pomiêdzy dzieæmi czy pomiêdzy dzieæmi i rodzicami.
Równie¿ rodzice walcz¹ o to pomiêdzy sob¹. Niemal w
ka¿dym domu jest jakie uprzywilejowane miejsce (np.
ulubiony fotel albo k¹cik kanapy), którego posiadanie jest
przedmiotem rodzicielskiej rywalizacji. To samo dotyczy
rozlokowania rzeczy w szafach, szafkach i pawlaczach 
czy pory i czasu u¿ytkowania ³azienki. Niekiedy rodzice
staraj¹ siê o jakie swoje ca³kowicie prywatne i niedostêpne reszcie rodziny schowki, co te¿ bywa powodem wzajemnych pretensji i sporów. Zreszt¹ jest to i tak daremny
trud, bowiem, zgodnie ze znanymi nam ju¿ czêciowo
prawid³ami funkcjonowania rodziny jako systemu, nie da
siê w niej ukryæ nawet w³asnego bólu g³owy, a có¿ dopiero schowka. Najczêciej wiêc o tym, ¿e ma wietny schowek, jest przekonany tylko jego w³aciciel, podczas kiedy
reszta rodziny swobodnie, choæ ostro¿nie, w nim buszuje.
W wojnie domowej o terytorium stosowane s¹ przewa¿nie trzy strategie. Dzieci w walkach pomiêdzy sob¹
najczêciej pos³uguj¹ siê metod¹ globalnej konfrontacji,
a w walkach z rodzicami preferuj¹ strategiê ma³ych kroków. Rodzice natomiast najchêtniej u¿ywaj¹ sposobu
desant na ty³y wroga, wed³ug np. takiego scenariusza:
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¯ona do mê¿a wracaj¹cego z kilkudniowej delegacji:
Wiesz, dosz³am do wniosku, ¿e twój gabinet oddamy
Paw³owi. W koñcu ma ju¿ trzynacie lat i trudno, ¿eby
wci¹¿ mieszka³ z mam¹. W³anie przestawilimy meble i
wyobra sobie  twoje biurko doskonale zmieci³o siê
obok naszego tapczana.
Po drugie  oprócz terytorium  codzienna wojna domowa toczy siê o wszelkie posiadane przez rodzinê dobra
materialne. Znów twierdzê, ¿e nie istnieje taka rodzina, w
której rodzeñstwo, w zbli¿onym do siebie wieku, nie walczy³oby o zabawki, ³akocie, ksi¹¿ki, kredki, pi³ki, kamyki
i wszystkie inne rzeczy bêd¹ce ich w³asnoci¹. Pamiêtam,
ilustruj¹c¹ tê prawid³owoæ, charakterystyczn¹ scenê zaobserwowan¹ kiedy w sklepie. Oto matka w otoczeniu
dwójki dzieci (ch³opiec oko³o 5, dziewczynka oko³o 7 lat)
na zakoñczenie zakupów funduje im dwa identyczne lizaki. Pociechy chwytaj¹ s³odycze, ogl¹daj¹ bacznie  i zaczyna siê:
Ja chcê tamtego  wykrzykuje ch³opiec, wskazuj¹c
lizaka siostry.
Ta oczywicie chowa swoj¹ zdobycz za plecy i ani myli siê wymieniæ.
Ale¿ one s¹ takie same  t³umaczy za¿enowana matka.
Ale ja chcê tamtego  wrzeszczy ch³opiec na granicy
p³aczu.
Wymieñ siê z nim, Kasiu. Przecie¿ one i tak s¹ identyczne  prosi matka dziewczynkê. Teraz Kasia ma ³zy
w oczach.
Nie chcê  wo³a, wciskaj¹c do kieszeni nieszczêsnego
lizaka  ja chcê mieæ swojego.
Ja chcê tamtego  ryczy ju¿ otwarcie ch³opiec. 
Niech ona mi da.
Zawstydzona rozgrywaj¹c¹ siê na oczach innych klien29

tów sklepu scen¹, matka znajduje w koñcu salomonowe
rozwi¹zanie:
Proszê mi oddaæ oba lizaki  syczy wciekle, zabieraj¹c dzieciom s³odycze. Rodzeñstwo opuszcza sklep,
zgodnie zanosz¹c siê od p³aczu.
Tak to jest. Do pewnego wieku wszystko to, co przypada bratu lub siostrze, wydaje siê lepsze, ³adniejsze, smaczniejsze. Jak tu wiêc nie próbowaæ tym zaw³adn¹æ?
Nieco inna sytuacja jest w tych mniej typowych rodzinach, gdzie istnieje du¿a rozpiêtoæ wieku pomiêdzy rodzeñstwem (powiedzmy 8  10 lat). Tam walka o dobra
materialne pomiêdzy dzieæmi raczej nie przyjmuje postaci bezporedniej konfrontacji. Rozgrywa siê najczêciej
za porednictwem rodziców, do których adresowane s¹
oskar¿enia obu stron o niesprawiedliw¹ dystrybucjê. Na
przyk³ad siedemnastoletni syn otrzymuje upragniony
komputer, na co jego siedmioletni brat reaguje wielogodzinnym rykiem i spazmami, domagaj¹c siê od rodziców
takiego samego. Kiedy indziej za siedemnastolatek wo³a
z oburzeniem: Dla mnie nie ma pieniêdzy na adidasy, ale
na kolejne klocki »Lego« dla tego gnojka zawsze siê znajd¹. I tak dalej.
Z czasem walka o rzeczy powoli przemieszcza siê na
p³aszczyznê pomiêdzy dzieæmi i rodzicami. Jest to okres,
w którym córki zaczynaj¹ nosiæ ubrania o rozmiarach podobnych do rozmiarów matek i eksperymentowaæ z kosmetykami, a synowie pragn¹ przejechaæ siê ojcowskim
samochodem i zak³adaj¹ krawat (oczywicie nie swój) na
pierwsze powa¿ne prywatki. St¹d sta³e spory i utarczki o
bluzkê, rajstopy, spódnicê, krawat, kluczyki do samochodu i mnóstwo innych jeszcze rzeczy, o których rodzice
myleli dot¹d, ¿e s¹ ich wy³¹czn¹ w³asnoci¹, nie przypuszczaj¹c, i¿ we w³asnym potomstwie dochowali siê
konkurentów aspiruj¹cych do ich u¿ywania.
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Przedmiotem wewn¹trzrodzinnej walki jest te¿ jedzenie. Mo¿e siê to wydaæ zaskakuj¹ce, ale zauwa¿my, ¿e w
ka¿dej rodzinie indywidualne wy¿eranie z lodówki czy
spi¿arni jest cigane i têpione. Zazwyczaj w rodzinie jest
szef organizacyjno-gospodarczy (najczêciej matka),
który decyduje co, kiedy i w jakiej iloci domownicy bêd¹
spo¿ywali. Wy³amanie siê spod w³adzy szefa  mo¿e to
mieæ miejsce powiedzmy wtedy, kiedy jeden z cz³onków
rodziny zje parówki przeznaczone na wspóln¹ kolacjê 
powoduje represje ze strony tego¿ w postaci np. wykluczenia winowajcy z udzia³u w naprêdce organizowanym
zastêpczym posi³ku, skwapliwie wspierane przez resztê
pokrzywdzonych.
Po trzecie wreszcie, codzienna wojna domowa toczy
siê o tak zwane dobra psychologiczne. Nale¿¹ do nich
mi³oæ, uwaga, zainteresowanie, presti¿, w³adza, autonomia itp. W ka¿dej rodzinie dzieci s¹ zazdrosne o siebie i
rywalizuj¹ pomiêdzy sob¹ o mi³oæ, zainteresowanie i
uwagê rodziców, która zaspokaja ich potrzebê bezpieczeñstwa. Im m³odsze s¹ dzieci, tym rywalizacja ta jest
bardziej otwarta. Ma³e dzieci (do 10 roku ¿ycia) jawnie siê
np. przechwalaj¹, usi³uj¹c przy tym zdyskredytowaæ siostrê lub brata, otwarcie skar¿¹ i donosz¹ na siebie, zdradzaj¹ rodzicom powierzone im przez rodzeñstwo tajemnice, niszcz¹ najrozmaitsze wytwory rodzeñstwa, których
wykonaniem zas³u¿y³o sobie ono na aprobatê rodziców,
czy wreszcie wprost domagaj¹ siê od matki czy ojca czu³oci i uwagi wiêkszej od tej, któr¹ obdarzyli pozosta³ych.
Przypomnijmy sobie, ile razy dziennie s³yszymy od
naszych dzieci: Mamo, popatrz, ja ju¿ za³o¿y³em buty, a
Kasia jeszcze siê grzebie, Mamo, Jasiek powiedzia³, ¿e
ciocia Hela wystroi³a siê wczoraj jak szczur na otwarcie
kana³u, Mamo, Kaka mi siê przyzna³a, ¿e zjad³a liæ od
fikusa, Mamo, on podar³ ten portret kota, który dla cie31

bie narysowa³am, Mamo, nie id do tej wstrêtnej Kaki,
posied jeszcze przy mnie. I tak dalej. Ile¿ niek³amanej
mi³oci i cierpliwej dyplomacji potrzeba nieraz, aby nie
wrzasn¹æ w koñcu: A dajcie¿ wy mi wiêty spokój!.
Oczywicie, rywalizacja dzieci o nasze wzglêdy ma te¿
swoje dobre strony. Mo¿na j¹ mianowicie wykorzystaæ do
szybkiego osi¹gniêcia efektów (inna sprawa, czy bêd¹ to
efekty trwa³e), które na ogó³ wymagaj¹ ¿mudnej wychowawczej pracy. Któ¿ z nas rodziców opar³ siê pokusie, by
 zamiast systematycznie wdra¿aæ dzieci np. do punktualnoci  u³atwiæ sobie ¿ycie, rzucaj¹c has³o do pozytywnej rywalizacji: No, dzieci, liczê do dziesiêciu. Kto
pierwszy bêdzie ubrany, ten jest najdzielniejszy.
W miarê dorastania te dzieciêce rywalizacje o nasz
umiech, poca³unek, pochwa³ê czy po prostu o lepszy z
nami kontakt staj¹ siê mniej jawne. Wysubtelniaj¹ siê, nabieraj¹c czasami makiawelicznego wyrachowania i przebieg³oci w snuciu skierowanych przeciwko sobie intryg.
No i ju¿ nie tak ³atwo podpuciæ starsze pociechy do tej,
co to wy wiecie, a ja rozumiem, pozytywnej rywalizacji.
O mi³oæ, zainteresowanie i uwagê rodziców dzieci
walcz¹ oczywicie nie tylko pomiêdzy sob¹. Przedmiotem
ich zazdroci i rywalizacji s¹ tak¿e sami rodzice. Ka¿dy
syn czy córka rywalizuje z ojcem o uwagê i czu³oæ matki, a z matk¹ o uznanie i zainteresowanie ojca. I znowu
przypomnijmy sobie te rozliczne sytuacje, kiedy niewinnie nawet ca³uj¹c lub obejmuj¹c mê¿a czy ¿onê, musielimy siê godziæ z obecnoci¹ przyzwoitki w postaci
gwa³townie wpychaj¹cego siê pomiêdzy nas potomka.
Albo te urocze chwile, gdy nasze dziecko przerywa nam
interesuj¹c¹ rozmowê, wtr¹caj¹c swoje trzy grosze lub
¿¹daj¹c jeæ, piæ, siusiu itd. Czy wreszcie te noce, kiedy
s³ychaæ  czasem w najbardziej nieodpowiednim momencie  tupot ukochanych ma³ych stópek i nasza pociecha
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l¹duje z ulg¹ pomiêdzy nami w naszym ³ó¿ku. Dla niejednego ma³¿eñstwa taki wêdruj¹cy po nocy synek czy córeczka bywa  jak to okreli³a jedna z moich pacjentek 
najbardziej naturalnym rodkiem antykoncepcyjnym.
Aby zapobiec gronym, z punktu widzenia emocjonalnych interesów dzieci, chwilom bliskoci pomiêdzy rodzicami i zwróciæ uwagê na siebie  dzieci pos³uguj¹ siê ca³¹
gam¹ rodków i sposobów. Od normalnej przymilnoci
poprzez szanta¿, symulacjê choroby, a¿ do najbardziej
bodaj¿e skutecznego robienia rozmaitych numerów i
niegrzecznego zachowania. Ka¿de ma³e dziecko dosyæ
szybko uczy siê, ¿e w zasadzie nie jest op³acalne byæ
grzecznym, czyli cicho i spokojnie zajmowaæ siê kulturaln¹ zabaw¹, czytaniem, nauk¹ lub czymkolwiek innym
tego rodzaju. Có¿ bowiem siê wtedy dzieje? Ano, uszczêliwieni darem losu w postaci odrobiny spokoju, rodzice
rzucaj¹ siê w te pêdy do swoich spraw, przestaj¹c zwracaæ
uwagê na dziecko. A jeli nie zwracaj¹ uwagi, to mo¿e
przestali kochaæ albo kochaj¹ mniej ni¿ wczoraj? ¯eby
przerwaæ tê drêcz¹c¹ niepewnoæ, wystarczy wykonaæ
dowolny numer  co st³uc, wylaæ, przewróciæ, pobiæ
brata, biegaæ z krzykiem po mieszkaniu, ci¹gn¹æ psa za
ogon, zsikaæ siê w majtki itd. I ju¿ od razu rodzice porzucaj¹ swoje sprawy, biegn¹ zobaczyæ, co siê przewróci³o,
co st³uk³o, pocieszaj¹ psa, zmieniaj¹ majtki, no i oczywicie skupiaj¹ swoj¹ uwagê i zainteresowanie na dziecku.
A przecie¿ o to chodzi. Rzadko którym rodzicom przychodzi do g³owy zainteresowaæ siê potomkiem w³anie
wtedy, kiedy jest grzeczny  podejæ, zagadn¹æ, pobyæ
chwilê razem, pos³uchaæ dziecka, popatrzeæ na to, co robi.
Dlatego nie op³aca siê byæ grzecznym. Grzeczni s¹ bowiem zazwyczaj samotni, opuszczeni i zapomniani, podczas gdy wokó³ niegrzecznych zawsze jest ruch, zainteresowanie i czujna uwaga rodziców.
3  Moje dziecko...
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O mi³oæ, czu³oæ, uwagê i zainteresowanie walcz¹ te¿
pomiêdzy sob¹ rodzice. Jedno chce zazwyczaj zmusiæ
drugie do wiadczenia wyrazów czu³oci, oddania i troski
oraz do podziwu i uznania wobec swoich dokonañ. Wyra¿a siê to najczêciej w ró¿nych odmianach znanej gry w
moje nieszczêcie wiêksze ni¿ twoje, kiedy powstaj¹
takie oto typowe ma³¿eñskie dialogi:
On: (atakuje) Mia³em dzi fatalny dzieñ. Jestem koszmarnie zmêczony.
Ona: (odpiera atak i przechodzi do kontrnatarcia) A
mylisz, ¿e ja to odpoczywa³am? Jeszcze w dodatku po
pracy musia³am jechaæ z Micha³em na basen, bo zostawi³
tam sweter.
On: (wyci¹ga ostatniego asa) Wiesz, chyba znów odzywa siê moje nadcinienie. Dzisiaj mia³em krwotok z nosa.
Moi pracownicy bardzo siê przejêli.
Ona: (przebija superasem) Och! Mówi³am ci przecie¿,
¿eby poszed³ do lekarza. Mój doktor ju¿ dawno ostrzeg³
mnie, ¿e przy stanie mojego serca powinnam zmniejszyæ
tempo.
On: (pozbawiony atutów toczy bój obronny) Bo¿e, napi³bym siê gor¹cej herbaty i poszed³ spaæ.
Ona: (uskrzydlona powodzeniem atakuje ze zdwojon¹
si³¹) Ja te¿. A w dodatku ten mój doktor mówi³, ¿e dobrze
zrobi³by mi codzienny masa¿ stóp przed snem, ¿eby zapobiec ich niedokrwieniu.
On: (poddaje siê i przegrywa) No dobrze, zaparzê herbatê, a potem zrobiê ci ten masa¿.
Ona: (kwituje wygran¹) Och! Jaki ty jeste kochany.
Zrób te¿ dla mnie herbatkê, ale tê zio³ow¹.
Na tego rodzaju stosunkowo niewinnych potyczkach
sprawa siê oczywicie nie koñczy, bowiem rodzice tocz¹
poza tym powa¿niejsze boje o znaczenie, presti¿ i, przede
wszystkim, o w³adzê w rodzinie. Walki te to jeden z new34

ralgicznych procesów w stosunkach ma³¿eñskich i rodzinnych, decyduj¹cych w znacznym stopniu o strukturze i
funkcjonowaniu rodziny. Ale o tym dok³adniej w nastêpnym rozdziale. Na razie odnotujmy tylko, ¿e  w ró¿nych
formach  zmagania o w³adzê pomiêdzy rodzicami obecne s¹ w ka¿dej rodzinie. Sakramentalne pytanie  kto tu
rz¹dzi?  pada w naszych rodzinach nieraz kilka razy
dziennie, poniewa¿ oboje ma³¿onkowie d¹¿¹ do monopolu na podejmowanie istotnych decyzji. Czasami dzieje siê
w tej sprawie tak jak w starym dowcipie, kiedy zdenerwowany domowym chaosem ojciec wali w koñcu piêci¹ w
stó³, wo³aj¹c: Kto tu rz¹dzi?. I widz¹c wlepione w siebie kamienne spojrzenie ¿ony, dodaje: Co? Zapytaæ nie
mo¿na?. Wtedy sprawa jest jasna, a struktura w³adzy w
rodzinie jednoznaczna. Niestety, jednak znacznie czêciej
na owo pytanie oboje rodzice odpowiadaj¹: Ja!. St¹d
zdarzaj¹ce siê niemal w ka¿dej rodzinie spory kompetencyjne pomiêdzy rodzicami, wzajemne uchylanie swoich
zarz¹dzeñ, wzajemne podwa¿anie autorytetu wobec dzieci itd., co nierzadko prowadzi do sytuacji, kiedy ostatecznym argumentem w rozgrywce w³adców rodziny staj¹
siê ró¿ne formy przemocy oraz odpornoæ psychiczna,
pozwalaj¹ca tê przemoc zastosowaæ.
Oprócz rodziców do wspó³zawodnictwa o w³adzê
w rodzinie w³¹czaj¹ siê tak¿e dzieci. Dziêki odpowiedniemu
uk³adowi si³ pomiêdzy domownikami oraz dziêki pewnym zbiegom okolicznoci dziecko mo¿e dokonaæ zamachu stanu i obj¹æ rzeczywist¹ w³adzê nas ca³ym systemem rodzinnym. Jak mo¿e do tego dojæ, opowiem w rozdziale pi¹tym. Na razie za skonstatujmy, ¿e trwaj¹ca ustawicznie w ka¿dej rodzinie codzienna wojna domowa
wszystkich ze wszystkimi o wszystko jest faktem. Jak
ka¿da wojna domowa, jest ona zazwyczaj wyj¹tkowo
krwawa i okrutna chocia¿by przez to, ¿e cieraj¹ siê ze
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sob¹ przeciwnicy doskonale znaj¹cy swoje s³abe punkty.
Nikt przecie¿ nie potrafi nas tak celnie ugodziæ i tak bolenie zraniæ jak w³asna ¿ona, m¹¿ czy dziecko. Ponadto w
naszych domach, bêd¹cych przecie¿ azylami prywatnoci,
nie obowi¹zuj¹ hamulce spo³eczne dzia³aj¹ce na zewn¹trz
rodziny. Tote¿ k³ótnie, awantury i starcia rodzinne bywaj¹ o wiele bardziej burzliwe i brutalne od tych, które mog¹
nam siê zdarzyæ na ulicy, w sklepie czy w miejscu pracy.
Potwierdzaj¹ to statystyki kryminalne, z których wynika,
¿e najwiêksza iloæ bójek, pobiæ, uszkodzeñ cia³a, a nawet
zabójstw ma miejsce w³anie w rodzinach.
Wynikiem codziennej wojny domowej jest ukszta³towanie siê w rodzinie stanu dynamicznej równowagi. Z
czasem ka¿dy z cz³onków rodziny wywalcza sobie jakie
w³asne terytorium, uzyskuje niezaprzeczalne tytu³y w³asnoci co do niektórych dóbr oraz osi¹ga pewn¹ pozycjê i
wp³ywy. Nastêpuje wzglêdne zrównowa¿enie si³, w którym interesy wszystkich s¹ w miarê zaspokojone, a przysz³oæ jako tako przewidywalna. Pozostaje tylko sta³a
czujnoæ i walki toczone w obronie osi¹gniêtych zdobyczy. Dlatego w³anie jest to równowaga dynamiczna, ¿e
walki o jej utrzymanie nie ustaj¹ praktycznie nigdy. Przypomina ona jak¹ mistern¹ konstrukcjê, utrzymywan¹ w
swoim kszta³cie poprzez sta³¹ grê dzia³aj¹cych w niej,
wzajemnie siê równowa¿¹cych si³, obci¹¿eñ i naprê¿eñ.
Jakakolwiek zmiana w uk³adzie tych si³, nie kontrolowany wzrost obci¹¿enia czy nieprzewidziane naprê¿enia
materia³u mog¹ spowodowaæ natychmiastowy rozpad i
zniszczenie ca³ej konstrukcji. Dlatego te¿ ¿aden z cz³onków systemu rodzinnego nie chce dopuciæ do zmian w
jego funkcjonowaniu, ka¿da bowiem zmiana grozi zburzeniem osi¹gniêtej równowagi i powrotem do wszechogarniaj¹cej wojny o now¹. Wynikiem tych d¹¿eñ jest
wspomniana ju¿ wczeniej homeostaza rodzinna i wyni36

kaj¹ca z niej opornoæ rodziny na wszelkie zmiany w jej
¿yciu. Powoduje ona, ¿e w wielu rodzinach, mimo zgodnej opinii wszystkich cz³onków na temat koniecznoci
zmiany jakiej powtarzaj¹cej siê sytuacji lub czyjego
sposobu zachowania siê, w istocie ¿adna zmiana nie nastêpuje, a nieskuteczne rozwi¹zania wychowawcze czy destrukcyjne sposoby roz³adowywania konfliktów, nawet
gdy wszyscy s¹ wiadomi ich nieu¿ytecznoci, powtarzaj¹ siê latami.
W nastêpnym rozdziale o tym, jak system rodzinny
podtrzymuje ustalon¹ równowagê.
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Rozdzia³ III
WSZYSTKO DA SIÊ PRZEWIDZIEÆ,
CZYLI SEKWENCJE RODZINNE
Jedn¹ z gwarancji zachowania ustalonej w rodzinie
równowagi jest powtarzalnoæ, a co za tym idzie, przewidywalnoæ mog¹cych w niej zaistnieæ zdarzeñ i sytuacji.
Ka¿dy system rodzinny d¹¿y wiêc do ograniczenia liczby
tych zdarzeñ i sytuacji oraz przeciwdzia³a pojawianiu siê
nowych. Ka¿de bowiem nowe wydarzenie czy splot okolicznoci mo¿e byæ t¹ zmian¹, która zburzy dotychczas panuj¹cy uk³ad si³. W praktyce oznacza to wywieranie przez
cz³onków rodziny rozmaitych wzajemnych nacisków, aby
sprowadziæ swoje funkcjonowanie i stosunki do cile
okrelonego, powtarzaj¹cego siê repertuaru zachowañ i
sytuacji interpersonalnych. Celem tych zabiegów jest
uczynienie zachowania siê ka¿dego z domowników przewidywalnym i, w pewnych ramach, sta³ym, co gwarantuje, i¿ nie nast¹pi ¿adna nag³a zaskakuj¹ca zmiana, która
zagrozi ustalonej równowadze. Mówi¹c inaczej, ka¿dy
system rodzinny d¹¿y do pewnej rytualizacji swojego
funkcjonowania i zachowania siê swoich cz³onków.
Pierwszy stopieñ tej¿e rytualizacji stanowi¹ ogólne,
bêd¹ce dziedzictwem podkultury, z której wywodzi siê
rodzina (np. wiejskiej, l¹skiej, kaszubskiej itp.), formy i
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zasady zachowania panuj¹ce w danym domu. Chodzi tu
przede wszystkim o przepisy wewn¹trzrodzinnego savoir
vivreu, a wiêc np. o formê zwracania siê do siebie, o u¿ywanie zwrotów grzecznociowych, o pozdrawianie siê,
witanie, ¿egnanie, o zachowanie siê przy gociach i w gociach, o to, co mo¿na powiedzieæ g³ono, a co tylko po
cichu itd.
Na tê ogóln¹ matrycê nak³adaj¹ siê z czasem indywidualne upodobania i predyspozycje poszczególnych cz³onków rodziny, ich temperament, usposobienie i charakter.
Daje to w wyniku drugi stopieñ rytualizacji, czyli wytworzenie siê znanego wszystkim indywidualnego sposobu
zachowania siê ka¿dego z domowników. Sprawia on, ¿e w
naszych rodzinach na ogó³ wiemy z góry, jak kto zachowa
siê w danej sytuacji. Na przyk³ad ojciec, wchodz¹c do
domu po pracy, zawsze narzeka na ba³agan w przedpokoju. Wiadomo te¿, ¿e np. trzpiotowata Kasia, wracaj¹c ze
szko³y, wo³a na ca³y g³os: Czeæ, jeszcze stoj¹c na klatce schodowej, a roztargnionego Marka trzeba przywo³ywaæ do porz¹dku sakramentalnym: A dzieñ dobry to za
drzwiami?. Wszyscy wiedz¹ równie¿, ¿e gdy przyjd¹
gocie, Kasia bêdzie brylowaæ przy stole, a Marek zaszyje siê w swoim pokoju, ¿e Marek obra¿a siê o byle co, a
Kasia nie obra¿a siê nigdy, ¿e Marek je bardzo powoli, nie
roni¹c ani okruszka, a Kasia po³yka jedzenie b³yskawicznie, rozrzucaj¹c kawa³ki nawet po pod³odze  itd.
Wiadomo te¿ doskonale (szczególnie dzieciom bêd¹cym znakomitymi obserwatorami), jak w okrelonych sytuacjach zachowuj¹ siê mama i tata. Rodzice wytwarzaj¹
poza tym pewne rytualne zachowania reguluj¹ce wy³¹cznie ich wzajemne stosunki i przeznaczone tylko dla siebie
nawzajem. Kiedy moja ¿ona zaczyna siê gor¹czkowo
krz¹taæ po domu, wyrzekaj¹c na nieporz¹dki, wiem, ¿e ma
do mnie pretensje i ¿e w czym jej podpad³em  stwier39

dzi³ kiedy jeden z moich pacjentów. A inna pacjentka
wyzna³a: Zawsze poznajê, czy bêdziemy mieli z mê¿em
seks, po tym, jak on wieczorem myje zêby.
Krótko mówi¹c, w ka¿dej rodzinie wszyscy nawzajem
potrafi¹ przewidzieæ swoje zachowanie w wiêkszoci zdarzaj¹cych siê i mo¿liwych do przewidzenia sytuacji.
Wraz z dalszym up³ywem czasu ka¿dy system rodzinny osi¹ga trzeci stopieñ rytualizacji, czyli wytworzenie siê
oryginalnego, charakterystycznego dla danej rodziny stylu ¿ycia. Sk³adaj¹ siê nañ wci¹¿ powtarzaj¹ce siê ci¹gi
powi¹zanych ze sob¹ sytuacji, zachowañ i reakcji domowników, zwane sekwencjami rodzinnymi. Nierzadko towarzyszy im specjalny wewnêtrzny jêzyk odezwañ siê,
cytatów i znaczeñ, stworzony przez rodzinê i zrozumia³y
tylko dla jej cz³onków. Nawi¹zuje on do wspólnych rodzinnych dowiadczeñ, rodzinnej tradycji, znacz¹cych
zdarzeñ z ¿ycia rodziny i charakterystycznych wypowiedzi tworz¹cych j¹ osób.
Aby dok³adniej zrozumieæ, czym w istocie s¹ sekwencje rodzinne, przyjrzyjmy siê sekwencji porannego wstawania w niedzielny poranek, funkcjonuj¹cej w rodzinie
jednego z moich pacjentów.
W ka¿d¹ niedzielê  wspomina³ on  moja matka jak
zwykle wstawa³a pierwsza i zaczyna³a siê krz¹taæ wokó³
niadania. Po pewnym czasie, ju¿ ubrana, wchodzi³a do
pokoju, który dzieli³em z m³odsz¹ siostr¹, i wo³a³a: »Pobudka, wstawaæ, dzi niedziela«. Oznacza³o to, ¿e mo¿emy z siostr¹ jeszcze pole¿eæ. W drodze powrotnej do
kuchni budzi³a ojca zawsze w ten sam sposób: »Mary
(ojciec ma na imiê Marian), kawa« (kiedy byli w dobrych
stosunkach) albo »kawa gotowa« (kiedy byli pok³óceni).
Ojciec niezmiennie pyta³ wtedy, która godzina, a matka
podawa³a mu dok³adny czas i wraca³a do przygotowywania niadania. Bardzo zawsze uwa¿alimy z siostr¹ na
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pierwsze s³owa wypowiadane przez ojca po wstaniu z ³ó¿ka. Jeli mówi³ ze miesznym, lwowskim akcentem:
W imiê Ojca i Syna,
Znowu dzieñ siê zaczyna,
Bogu niech bêd¹ dziêki,
Skoñczy³y siê nocne lêki.
 znaczy³o to, ¿e ma dobry humor. Ta zabawna niby-modlitwa by³a podobno autorstwa naszej nie¿yj¹cej ju¿
babci ze strony mamy. Jeli za ojciec wola³ do nas: »Co
to, przyrolicie do ³ó¿ek?«, albo gdy nic nie mówi³, oznacza³o to raczej pod³y nastrój. Nastêpnie ojciec szed³ do
³azienki, gdzie my³ siê i goli³. Matka w tym czasie przychodzi³a do naszego pokoju, aby przygotowaæ nam ubrania. I znów  jeli pyta³a nas, w co siê chcemy ubraæ, oznacza³o to jej dobry nastrój, je¿eli za przygotowywa³a je w
milczeniu  lepiej by³o nie wchodziæ jej w drogê. W ³ó¿kach wolno nam by³o pozostaæ a¿ do momentu wyjcia
ojca z ³azienki. Wtedy by³a moja kolej na mycie siê. Ostatnia my³a siê siostra, w czym pomaga³a jej matka. Nastêpnie matka czesa³a siostrê. W tym czasie ojciec pi³ w kuchni kawê, a ja mu towarzyszy³em. By³y to bardzo fajne
chwile. Gadalimy sobie powa¿nie o ró¿nych rzeczach,
podczas gdy z pokoju dochodzi³y wrzaski siostry i zdenerwowany g³os strofuj¹cej j¹ matki. Potem wszyscy siadalimy do sto³u w kuchni, przy czym my z siostr¹ i ojciec w
pi¿amach. By³ to nasz niedzielny przywilej. niadanie
trwa³o zazwyczaj d³ugo. Jedlimy powoli, rozmawiaj¹c o
zdarzeniach z ca³ego tygodnia i ¿artuj¹c. Ja i siostra szczególnie dobrze czulimy siê, jeli rodzice byli zgodni, weseli i odprê¿eni. Strasznie zreszt¹ te niadania lubilimy.
Koñczy³a je zawsze matka, wstaj¹c od sto³u ze s³owami:
»No, ludzie, czas zacz¹æ ¿yæ«. Wtedy szlimy siê ubieraæ.
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Jak daleko siêgam pamiêci¹ w dzieciñstwo i wczesn¹ m³odoæ, wszystkie lub prawie wszystkie niedzielne poranki
w moim domu mia³y taki przebieg.
Na podstawie tego opisu mo¿emy dok³adniej zdefiniowaæ sekwencje rodzinne jako ci¹gi zawsze takich samych
lub bardzo podobnych zdarzeñ i sytuacji interpersonalnych, powi¹zanych ze sob¹ i nastêpuj¹cych w cile okrelonej kolejnoci. Ró¿ne zdarzenia i ró¿ne sytuacje uk³adaj¹ siê w ró¿ne ci¹gi. Dlatego te¿ w ka¿dej rodzinie istnieje wiele ró¿nych sekwencji. Oprócz sekwencji wstawania w niedzielny poranek bêdzie to np. sekwencja
porannego wstawania w dzieñ powszedni, sekwencja
rodzinnego obiadu, sekwencja rodzinnej k³ótni, sekwencja sprz¹tania mieszkania, sekwencja uk³adania
siê do snu, sekwencja odwiedzin znajomych, sekwencja powrotu rodziców z wywiadówki i wiele jeszcze innych. Obok spotykanych w wiêkszoci rodzin (choæ zawsze odmiennych od siebie i oryginalnych) sekwencji
zwi¹zanych z rozk³adem dnia (wstawanie, obiad, uk³adanie siê do snu itp.) jest te¿ oczywicie mnóstwo sekwencji
wybitnie oryginalnych, charakterystycznych tylko dla
jednej jedynej rodziny, jak choæby ta, opisana przez moj¹
nastoletni¹ pacjentkê  sekwencja wizyty cioci Heli.
Ciocia Hela, starsza siostra mojego taty, wpada do nas
zawsze bez uprzedzenia, najczêciej oko³o 16.00  17.00.
Ju¿ od drzwi obwieszcza, ¿e zostanie tylko chwilê, bo
w³anie by³a niedaleko naszego domu za³atwiaæ takie czy
inne sprawy i pomyla³a, ¿e dobrze by³oby zobaczyæ braciszka. Taty najczêciej jeszcze wtedy nie ma w domu, co
nie przeszkadza cioci rozsi¹æ siê w pokoju. Mama zawsze pyta j¹, czy mo¿e co zje albo wypije. Ciocia gwa³townie dziêkuje: »Ale¿ daj spokój, jestem ju¿ po obiedzie,
no, chyba ¿e macie co dobrego«  po czym wys³uchuje
sprawozdania mamy na temat tego, co by³o na obiad. Za42

wsze te¿ co jej przypada do gustu i wtedy mówi np.: »O!
Pierogi z serem. Dawno nie jad³am. To mo¿e zjem kilka«.
Mama z oczami wzniesionymi do góry, co u niej oznacza:
Bo¿e! Daj mi cierpliwoæ, podaje talerz pierogów, które
ciocia pa³aszuje w przyzwoitym tempie, dogaduj¹c przy
tym, ot tak sobie, do nikogo, np.: »Twardawe te pierogi. I
ser ma³o s³odki. Pewnie kupione w garma¿erii. A pierogi
to najlepiej zrobiæ samemu. Te gotowe nigdy nie smakuj¹
jak domowe...« itd. Podobne uwagi odnosz¹ siê zreszt¹ do
kurczaka (co za suchy), do kotletów schabowych (za
du¿o panieru), do w¹tróbki (trochê gumiasta). Po jedzeniu
ciocia zapala papierosa, rozgl¹da siê nieodmiennie i
mówi: »Kiedy wy siê wemiecie za remont tego mieszkania. Przecie¿ to nora«. Mama nieodmiennie b¹ka co o
braku pieniêdzy. Ciocia: »Jak to nie macie pieniêdzy?
Przecie¿ oboje pracujecie, a Marek (czyli tata) niele zarabia. To jak wy siê gospodarzycie?«. I tu nastêpuje zawsze ta sama opowieæ o tym, jak to ciociê, mimo ¿e ma
mniej pieniêdzy od nas, staæ na wszystko (w tym i na remont mieszkania), bo siê dobrze gospodarzy. Mama, aby
skoñczyæ te znane nam na pamiêæ wywody, proponuje
kawê. Ciocia oczywicie odmawia, bo przecie¿ wpad³a
tylko na chwilê, ale w koñcu daje siê namówiæ. Przy kawie zawsze zabiera siê do mnie. Krytykuje mój strój,
uczesanie, szko³ê, któr¹ wybra³am itp. Przestrzega te¿
mamê, ¿eby mnie krótko trzyma³a, bo teraz dziewczêta siê
zupe³nie nie szanuj¹. Po wypiciu kawy jest jeszcze druga
kawa, a¿ wreszcie ciocia stwierdza, ¿e nie bêdzie ju¿ czekaæ na tatê i wpadnie innym razem. Wychodz¹c (po 3 lub
4 godzinach od przyjcia), zawsze mówi: »No, to do mi³ego zobaczenia«. Po jej wyjciu mama albo klnie (i to jest
lepiej), albo p³acze. Jeszcze nigdy wizyta cioci Heli nie
przebieg³a inaczej. A tata po wys³uchaniu naszej opowieci o tych uroczych odwiedzinach nieodmiennie mówi:
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»No, mo¿e nie ma ona naj³atwiejszego charakteru, ale
musicie zrozumieæ«  i tu w³¹cza siê mama: »Tak, tak,
wiem  mówi  to przecie¿ twoja jedyna siostra«.
Jak pamiêtamy, sekwencje rodzinne s¹ przejawem homeostazy i s³u¿¹ utrzymaniu ustalonej równowagi. Za ich
pomoc¹ system rodzinny ogranicza zawsze nios¹c¹ ryzyko zmiany spontanicznoæ zachowania siê swoich cz³onków  na rzecz bezpiecznego rytua³u i rutyny. Oczywicie, nie nale¿y wyobra¿aæ sobie w tym miejscu homeostazy rodzinnej jako ciemnej, abstrakcyjnej si³y, t³amsz¹cej swobodê podleg³ych jej niewolników. To sami cz³onkowie rodziny zainteresowani s¹ sprawnym i niezak³óconym przebiegiem sekwencji rodzinnych, bowiem zabezpiecza to ich interesy w ramach wywalczonej w codziennej wojnie domowej równowagi si³. Sami te¿ cz³onkowie
rodziny zwalczaj¹ i dyscyplinuj¹ tych sporód siebie, którzy zak³ócaj¹ sekwencje rodzinne nieprzewidzianymi wyskokami. Zachowania któregokolwiek z nich, znacznie
odbiegaj¹ce od postêpowania przewidzianego przez sekwencje rodzinne, budz¹ w rodzinie niepokój i najczêciej
interpretowane s¹ jako dziwaczne lub nienormalne. Homeostaza rodzinna nie znosi bowiem zbytniej oryginalnoci. Chyba ¿e kto jest w danej rodzinie zawodowym orygina³em, a przejawy jego oryginalnoci mieszcz¹ siê w
ramach sekwencji: szokuj¹ce popisy rodzinnego enfant
terrible na u¿ytek tych, którzy ich jeszcze nie znaj¹.
W nastêpnym rozdziale s³ów kilka o strukturze rodziny.
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Rozdzia³ IV
KTO Z KIM, CZYLI O STRUKTURZE RODZINY
Ka¿dy system rodzinny sk³ada siê z dwu podsystemów
 rodzicielskiego i dzieciêcego. W sk³ad podsystemu rodzicielskiego wchodz¹, jak sama nazwa wskazuje  rodzice, a w sk³ad podsystemu dzieciêcego (zwanego te¿ pod-

systemem rodzeñstwa)  dzieci. Jest to podstawowa, a
przy tym prawid³owa struktura normalnie funkcjonuj¹cej
rodziny, któr¹ graficznie mo¿emy przedstawiæ tak (matka
 ojciec; syn  córka):
Przy czym strza³ki nie oznaczaj¹ tu sprzê¿eñ zwrotnych (te istniej¹ zawsze pomiêdzy wszystkimi cz³onkami
rodziny), ale  jeli tak mo¿na powiedzieæ  nici porozumienia i wspó³dzia³ania.
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Tym, co powoduje wyodrêbnienie siê owych podsystemów, jest wspólnota interesów dwu tworz¹cych rodzinê
generacji. Rodzice musz¹ ze sob¹ wspó³dzia³aæ i wspieraæ
siê wzajemnie, aby z jednej strony podo³aæ spoczywaj¹cym na nich obowi¹zkom  opiece nad dzieæmi i ich wychowaniu, utrzymaniu domu, zapewnieniu warunków do
zaspokojenia przez cz³onków rodziny swoich potrzeb itd.
 a z drugiej strony, by stworzyæ w rodzinie pewn¹ przestrzeñ ¿yciow¹ dla ich wzajemnej mi³oci, ¿ycia intymnego, odpoczynku czy zainteresowañ i pasji. Dzieci, z kolei,
zbli¿aj¹ do siebie wspólne potrzeby rozwojowe oraz opór
stawiany wychowawczym usi³owaniom rodziców.
Niemal od momentu przyjcia na wiat niektóre interesy rodziców i dzieci s¹, mo¿na powiedzieæ, strukturalnie
sprzeczne. Prawid³owoci i potrzeby rozwojowe popychaj¹ ma³e dzieci do ogromnej aktywnoci, ruchliwoci i
ciekawoci. Pragn¹ one intensywnie badaæ i poznawaæ
otaczaj¹cy je wiat wszystkimi zmys³ami (dla nich oczywiste jest badanie np. smaku piasku czy poznawanie dotykiem konsystencji i przydatnoci do zabawy  b³ota), aby
zdobywaæ nowe i urozmaicone dowiadczenia. Zmêczeni
za rodzice najczêciej pragn¹ odrobiny spokoju i nade
wszystko boj¹ siê, ¿e nieposkromiona ciekawoæ i aktywnoæ narazi niedowiadczonego potomka na liczne niebezpieczeñstwa. St¹d tendencja do hamowania jego ¿ywotnoci i d¹¿enie do tego, aby by³ grzeczny, czyli nie
absorbuj¹cy uwagi i pozwalaj¹cy rodzicom zaj¹æ siê choæ
trochê swoimi sprawami. Szkopu³ w tym, ¿e, jak ju¿ wiemy, na grzeczne dziecko rodzice nie zwracaj¹ specjalnej
uwagi, wiêc dzieciom nie op³aca siê byæ grzecznymi.
Okres dorastania z kolei popycha m³ode pokolenie do
buntu przeciw rodzicielskiemu autorytetowi oraz do walki o samodzielnoæ i autonomiê, w której to walce m³odzi
ludzie s¹ dla siebie nawzajem sojusznikami. Rodziców
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za obawa o szeroko rozumiane bezpieczeñstwo zrewoltowanego potomstwa, a tak¿e sprzeciw wobec nag³ej utraty
wp³ywu na jego postêpowanie, popycha w kierunku
wspó³dzia³ania we wzmo¿eniu kontroli i nadzoru nad
dzieæmi. To staje siê znów zarzewiem konfliktu pokoleñ
(o którym szerzej w drugiej czêci ksi¹¿ki).
Jak wiêc widaæ, niemal permanentna rozbie¿noæ interesów dzieci i rodziców w sposób naturalny czyni z jednych i drugich dwie najbardziej stabilne koalicje (lub,
jak to wczeniej powiedzielimy  podsystemy) w systemie rodzinnym. Nie s¹ to, oczywicie, koalicje jedyne.
Tocz¹ca siê w ka¿dej rodzinie codzienna wojna domowa,
której powiêcilimy ju¿ wczeniej nieco uwagi, w swojej
taktyce opiera siê w³anie na sojuszach (koalicjach) i
zdradzie. Mamy tu do czynienia z sojuszami doranymi,
sytuacyjnymi, a co za tym idzie  zmiennymi i ma³o stabilnymi. Nikt nie lubi walczyæ samotnie, tote¿ ka¿dy z nas
 maj¹c do przepchniêcia jak¹ sprawê na forum rodziny  pilnie rozgl¹da siê za sojusznikiem. Najbardziej po¿¹dany jest, rzecz jasna, sprzymierzeniec z naszego w³asnego podsystemu (drugi rodzic, gdy jestemy rodzicem)
lub z podsystemu rodziców (gdy jestemy dzieckiem). Ale
jeli nie da siê takiego sojusznika pozyskaæ, to w zasadzie
dobry jest ka¿dy inny koalicjant, choæby to by³o, w
przypadku rodzica, dziecko, a nawet pies. Znana mi jest
rodzina, w której bardzo silne lobby stanowi pan domu
oraz nale¿¹cy do niego i okazuj¹cy mu szczególn¹ admiracjê ogromny rottweiler.
Maj¹c sojusznika, raniej przystêpujemy do naszej rozgrywki, osi¹gamy to, o co nam chodzi, i sprzymierzeniec
staje siê zbêdny. Jednoczenie pojawia siê do przewalczenia inna sprawa, w której bardziej po¿¹dany by³by
inny koalicjant. Có¿ wiêc robimy? Ano bez mrugniêcia
okiem zdradzamy dotychczasowego wspólnika i puszcza47

j¹c go w tr¹bê, zawi¹zujemy now¹ koalicjê. W praktyce
wygl¹da to w sposób np. taki:
W okrelonej sprawie (powiedzmy dotycz¹cej zakupu
nowych mebli do pokoju córki) nastoletnia córka i matka
wystêpuj¹ przeciwko ojcu, który uwa¿a, ¿e nie jest to najpilniejszy wydatek w ich rodzinie. Córka, czuj¹c wsparcie
koalicjantki (matki), poczyna sobie dzielnie i atakuje
ojca coraz ostrzej. Budzi to w pewnym momencie zaniepokojenie matki, która przewiduje, ¿e w przysz³oci ona
sama mo¿e staæ siê obiektem takiego ataku. Zdradza wiêc
córkê i przechodzi na stronê ojca, mówi¹c:
No dobrze, meble meblami, ale ty sobie tak w stosunku do ojca nie pozwalaj.
Skonsternowanej zdrad¹ matki córce opada przys³owiowa szczêka i zaprzestaje ataku. Daje to ojcu czas na
zebranie myli i dostrze¿enie szansy odegrania siê na ¿onie za jej skierowany przeciwko sobie sojusz z córk¹.
Zdradza wiêc chwilow¹ koalicjê z matk¹ i przechodzi na
stronê córki, mówi¹c do ¿ony:
Czego ty od niej chcesz. Przecie¿ ona tylko naladuje
w swoich wypowiedziach mamusiê.
Matka, wobec takiej zdrady, b³yskawicznie wraca do
sojuszu z córk¹ i znów atakuje mê¿a:
Co by nie mówiæ, jest faktem, ¿e ty nigdy nie dostrzegasz jej potrzeb. Zawsze ci siê wydaje, ¿e dziecko obejdzie siê byle czym.
Teraz z kolei córka dostrzega okazjê do zemsty na matce za pope³nion¹ przed chwil¹ zdradê. Zdradza wiêc chwilow¹ wspólniczkê i przechodzi na stronê ojca, zwracaj¹c
siê do matki:
To nieprawda! Tata zawsze stara siê jak mo¿e, tylko ty
nie pozwalasz mu nic zrobiæ po swojemu, bo wszystko
musi siê odbywaæ po twojej myli.
Gwa³townoæ ataku na matkê ze strony córki wywo³u48

je zaniepokojenie ojca, czy nie posun¹³ siê za daleko i czy
sam w przysz³oci nie padnie ofiar¹ bezkarnej napastliwoci córki. Zdradza wiêc j¹ i przechodzi na stronê matki,
zwracaj¹c córce uwagê:
No! No! Jeste jeszcze zbyt smarkata, ¿eby tak mówiæ
do matki.
Daje to szansê matce... I tak dalej. I tym podobnie. Têtni ¿ycie rodzinne.
Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e sytuacyjne sojusze i
zdrady zawi¹zywane s¹ i dokonywane bez specjalnych
skrupu³ów i poczucia winy którejkolwiek ze stron. Wszyscy w rodzinie uwa¿aj¹ je zazwyczaj za co normalnego i
oczywistego, tote¿ nikt siê za nie nie wstydzi, nie obra¿a
ani na d³u¿sz¹ metê nie ma ich nikomu za z³e. Najczêciej
zreszt¹ s¹ one, to znaczy sojusze i zdrady, dodatkowo
oswojone poprzez w³¹czenie ich w przebieg sekwencji
rodzinnych (z góry wiadomo kto, kogo, w jakiej sprawie i
jak poprze), dziêki czemu staj¹ siê one paradoksalnie
czynnikiem sprzyjaj¹cym utrzymaniu ustalonej w rodzinie równowagi.
O nieco innej strukturze rodziny i paru jeszcze sprawach w nastêpnym rozdziale.

4  Moje dziecko...
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Rozdzia³ V
ZABÓJCZA RÓWNOWAGA,
CZYLI O PATOLOGII RODZINY
W swoim d¹¿eniu do równowagi system rodzinny, za
pomoc¹ sekwencji rodzinnych oraz uk³adu trwa³ych koalicji i doranych sojuszy, zmierza zawsze do wyeliminowania z postêpowania swoich cz³onków zachowañ nieprzewidywalnych i przypadkowych. Je¿eli wiêc jakie
zachowania wystêpuj¹ w rodzinie, to mo¿na mia³o zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e s¹ one koniecznym elementem
panuj¹cej w niej równowagi, a nawet wrêcz, ¿e zosta³y
wytworzone specjalnie w celu jej podtrzymania. Dotyczy
to równie¿, a mo¿e przede wszystkim, zachowañ pozornie
nienormalnych, patologicznych, zwanych symptomami
lub objawami. Nale¿¹ do nich wszelkie objawy nerwicowe i psychosomatyczne (np. lêki, bezsennoæ, migreny,
ko³atania serca, owrzodzenia dwunastnicy, ³ysienie plackowate itp.), szczególnie czêste u dzieci objawy tzw. zaburzeñ zachowania (np. tzw. trudnoci wychowawcze,
nadmierna agresywnoæ, czyny aspo³eczne i przestêpcze,
nawyki patologiczne  np. ogryzanie paznokci czy onanizm, tiki itp.) oraz najciê¿sze objawy psychotyczne, takie
jak np. urojenia czy halucynacje.
Twierdzenie, ¿e objaw mo¿e zostaæ niejako wyprodu50

kowany przez system rodzinny i s³u¿yæ podtrzymaniu
jego równowagi, wydaje siê na pierwszy rzut oka zaskakuj¹ce, a nawet absurdalne. Trudno bowiem zrazu uwierzyæ, ¿e rodzina sama tworzy swoich chorych czy k³opotliwych cz³onków, przysparzaj¹cych jej przecie¿ niepokoju, napiêcia i autentycznych cierpieñ. Niestety, wszystko
wskazuje na to, ¿e tak w³anie siê dzieje.
Aby to lepiej zrozumieæ, zastanówmy siê najpierw,
czym jest w istocie objaw? Otó¿ dzisiaj wiadomo ju¿ na
pewno, ¿e nie jest on przypadkowym, bezsensownym
z³ym czynnikiem zak³ócaj¹cym funkcjonowanie cz³owieka. Wrêcz przeciwnie. Ka¿dy objaw ma swój g³êboki
sens, poniewa¿ w istocie jest on sposobem przystosowania siê jednostki do jej rodowiska i szeroko rozumianej
sytuacji ¿yciowej. Dla przyk³adu gor¹czka nie jest bezsensownym, przypadkowym z³em powoduj¹cym os³abienie i gorsze samopoczucie. Jest ona przejawem tocz¹cego
siê w organizmie procesu zapalnego, który to proces jest
z kolei przystosowaniem siê tego¿ organizmu do maj¹cej
w nim miejsce infekcji bakteryjnej lub wirusowej. Krótko
mówi¹c, gor¹czka jest przejawem walki organizmu o
przetrwanie w sytuacji zagro¿enia z zewn¹trz. W przypadku objawów dotycz¹cych sfery psychicznej mechanizm ich powstawania jest o wiele bardziej skomplikowany, bo te¿ s¹ one sposobem przystosowania siê cz³owieka do sytuacji nieskoñczenie bardziej z³o¿onych ni¿
zara¿enie siê angin¹. A jedn¹ z najbardziej z³o¿onych
sytuacji ¿yciowych ka¿dego z nas jest nasza sytuacja rodzinna. Skoro wiêc objawy s¹ sposobem przystosowania
siê jednostki do jej sytuacji ¿yciowej, to aby zrozumieæ
mechanizmy ich powstawania, trzeba znaleæ odpowied na pytania, które na pozór brzmi¹ paradoksalnie.
Na przyk³ad:
Do czego potrzebna jest panu X jego migrena?
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Jak¹ funkcjê w ¿yciu pana Y pe³ni¹ jego lêki przed samotnym wyjciem na ulicê?
Do czego przystosowuje siê szecioletnia Kasia swoimi napadami z³oci?  I tak dalej. Jeli za popatrzymy na
Kasiê jak na element systemu rodzinnego, to do pytañ
tych dojd¹ dalsze, jeszcze bardziej z pozoru paradoksalne.
Na przyk³ad:
Do czego potrzebne s¹ rodzicom Kasi jej napady z³oci? Jaki stan równowagi w rodzinie pana X podtrzymuj¹
jego migreny? Co ka¿dy z cz³onków rodziny ma z tego, ¿e
dwunastoletni Karol sprawia ustawiczne k³opoty swoim
z³ym zachowaniem siê w szkole i s³abymi postêpami w
nauce?
Niestety, nie s¹ to bynajmniej pytania paradoksalne.
Dotycz¹ one bowiem spraw jak najbardziej realnych i
konkretnych.
W ka¿dej rodzinie na pewnym etapie jej ewolucji mo¿e
ukszta³towaæ siê stan równowagi w postaci permanentnego, pe³nego napiêæ kryzysu (o takich sytuacjach piszê szerzej w jednym z dalszych rozdzia³ów). W ka¿dym te¿ systemie rodzinnym jest zawsze najs³abszy, najmniej odporny na te napiêcia element (bardzo czêsto jest to dziecko),
który naj³atwiej i najszybciej reaguje na nie objawami.
Fakt za³amania siê owego s³abeusza, czyli wyst¹pienie
u niego symptomów i pojawienie siê koniecznoci jego
szeroko rozumianego leczenia, jest z regu³y zdarzeniem
pozwalaj¹cym reszcie cz³onków rodziny uciec od wspomnianej, nabrzmia³ej, kryzysowej sytuacji i skupiæ siê na
jego chorobie lub problemie. Dziêki temu w rodzinie ustala siê nowy stan równowagi, w którym spodziewane bolesne konsekwencje roz³adowania istniej¹cych w niej napiêæ
zostaj¹ co najmniej odsuniête w czasie. Powiemy wtedy,
¿e w rodzinie zadzia³a³ homeostatyczny mechanizm  objaw choroby jednego z jej cz³onków umo¿liwi³ podtrzy52

manie istniej¹cej w niej równowagi bez ryzyka poniesienia gronych konsekwencji jej zachwiania. Nic wiêc
dziwnego, ¿e ten objaw choroby staje siê potrzebny
wszystkim domownikom, bowiem póki on istnieje, nic siê
nie zmieni. Nie bêdzie bolesnych przesileñ kryzysu i wyczerpuj¹cej walki o now¹ równowagê. Wszystko pozostanie tak, jak jest, a wiêc w miarê znajome i bezpieczne. Aby
tak siê sta³o, rodzina zmobilizuje si³y, aby leczyæ dotkniêtego objawem choroby cz³onka i tym samym utwierdzaæ go w roli chorego lub problemowego, nic jednoczenie nie zmieniaj¹c w swojej wewnêtrznej sytuacji,
która przecie¿ objaw wywo³a³a. Dziêki temu leczenie
jest z regu³y d³ugie i na ogó³ bezskuteczne, a inni domownicy nawet chêtnie godz¹ siê wzi¹æ w nim udzia³ i lepiej
dopilnowaæ, by pacjent przypadkiem nie wyzdrowia³.
Oczywicie, ogromna czêæ opisanych tu dzia³añ
cz³onków systemu rodzinnego nie ma nic wspólnego ze
wiadomie podejmowanymi decyzjami i na zimno wykalkulowanym postêpowaniem. Wynika ono w wiêkszoci
przypadków z wypartych, pozawiadomych, osobistych
motywów. Na poziomie wiadomoci wszyscy s¹ przekonani, ¿e jedynym celem ich dzia³ania jest niesienie ulgi i
pomocy nêkanemu przez objaw nieszczênikowi. Opisany powy¿ej ci¹g zdarzeñ pozwoli nam bardziej konkretnie
wyobraziæ sobie nastêpuj¹ca historia:
Kilka miesiêcy temu zg³osili siê do mnie zdesperowani
rodzice omioletniej Oli, usilnie prosz¹c o pomoc dla ich
jedynego dziecka. Dziewczynkê od ponad dwu lat leczono z powodu ³ysienia plackowatego, a w czasie owej
pierwszej wizyty by³a ona niemal ca³kowicie ³ysa, co robi³o na otoczeniu, w tym i na mnie, doæ szokuj¹ce wra¿enie.
Z odpowiedzi rodziców na zadawane im pytania wy³oni³y siê takie oto fakty:
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W rodzinie Oli od ponad dwu lat trwa kryzys spowodowany zdrad¹ mê¿a, który nie mo¿e siê zdecydowaæ na porzucenie ¿ony ani na zerwanie z kochank¹. ¯ona bardzo
le znosi tê sytuacjê, ale równie¿ nie potrafi ani odejæ od
mê¿a, ani przymkn¹æ oczu na jego romans. Powtarzaj¹ siê
brutalne czasami awantury. Sytuacja w domu staje siê coraz bardziej napiêta. Ma³¿onkowie prawie nie komunikuj¹ siê ze sob¹ inaczej ni¿ za pomoc¹ wzajemnych oskar¿eñ, ataków i z³oliwoci. Rozwód wisi w powietrzu. I
wtedy nagle ich niespe³na siedmioletnia, urocza, choæ bardzo nerwowa i k³opotliwa córeczka zapada na dziwn¹ i
niepokoj¹c¹ chorobê. Zaczyna gwa³townie ³ysieæ. Jej d³ugie, liczne w³osy wypadaj¹ ca³ymi pasmami, pozostawiaj¹c odra¿aj¹ce ³yse placki. Przera¿eni rodzice natychmiast
podejmuj¹ czêciowe zawieszenie broni. Zaczynaj¹ normalnie rozmawiaæ o chorobie córki oraz zgodnie wspó³dzia³aæ w opiece nad ni¹ i w jej leczeniu. Odwiedzaj¹ niezliczonych lekarzy. Biegaj¹ za trudnymi do zdobycia lekarstwami. Wykonuj¹ zlecone im skomplikowane zabiegi
wokó³ g³owy i w³osów Oli. Awantury w³aciwie zanikaj¹.
O rozwodzie przestaje siê mówiæ. O kochance te¿, choæ
m¹¿ od czasu do czasu siê z ni¹ widuje. Czêæ lekarzy
twierdzi, ¿e choroba dziecka ma pod³o¿e psychiczne, ale
rodzice nie s¹ o tym przekonani. Wynajduj¹ coraz to nowych dermatologów, sprowadzaj¹ z zagranicy drogie specyfiki, kosztem licznych ograniczeñ wyje¿d¿aj¹ na konsultacje do znanego szwedzkiego profesora. W tym samym czasie m¹¿ naciskany przez kochankê w kierunku
podjêcia jakiej decyzji mówi jej stale: Nie widzisz, ¿e
mam chore dziecko? Poczekaj. ¯ona za na napomknienia mê¿a o koniecznoci uregulowania ich spraw odpowiada: Nie teraz. Poczekaj, a¿ ma³a wyzdrowieje. I tak
dalej.
Do psychiatry, a potem do psychologa (czyli do mnie)
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trafiaj¹ w koñcu po dwu latach, kiedy dziewczynka jest ju¿
niemal ca³kowicie ³ysa i niewiarygodnie rozpieszczona.
Prawda, ¿e trudno o tych rodzicach powiedzieæ, i¿ nie
chcieli wyleczyæ swojego dziecka? Na pewno bardzo chcieli. I na pewno nie zdawali sobie sprawy z tego, ¿e dziêki
chorobie dziecka przez dwa lata mogli unikaæ jakiegokolwiek rozwi¹zania swojego dylematu, który rysowa³ siê im
jako dwie, w gruncie rzeczy nie do przyjêcia, mo¿liwoci 
rozwód lub pozostanie razem bez ¿adnych zmian.
Z czasem rodzice ujawnili dalsze fakty. Okaza³o siê, ¿e
ich ma³¿eñstwo od pocz¹tku uk³ada³o siê nie najlepiej,
mimo i¿ byli ze sob¹ bardzo zwi¹zani uczuciowo. Spowodowane to by³o g³ównie niedopasowaniem seksualnym
(du¿e zapotrzebowanie mê¿a w tej dziedzinie przy minimalnych potrzebach nie rozbudzonej seksualnie ¿ony)
oraz pewnymi postawami ma³¿onków wobec siebie.
¯ona, mianowicie, prezentowa³a wobec mê¿a dziecinne,
roszczeniowe zachowania, domagaj¹c siê od niego sta³ego zajmowania siê ni¹, opieki, wyrêczania w ró¿nych zajêciach itd. Niezmiernie rzadko by³a przy tym zadowolona z tego, co robi³ partner, mno¿¹c ¿¹dania i nieustannie
zasypuj¹c go pretensjami (taki model bycia ¿on¹ wynios³a ze swojego domu rodzinnego i z obserwacji swojej
matki). Jednoczenie uskar¿a³a siê na mnóstwo rozmaitych mniej lub bardziej sprecyzowanych dolegliwoci (ze
sta³ym uczuciem zmêczenia na czele), które by³y czêstym
pretekstem do unikania kontaktów seksualnych. Urodzenie dziecka znacznie zaostrzy³o te postawy, co wyra¿a³o
siê wzrostem liczby wymagañ, pretensji i dolegliwoci.
Postawa mê¿a wobec ¿ony by³a, w gruncie rzeczy, taka
sama jak ¿ony wobec niego. On te¿ domaga³ siê sta³ego zainteresowania swoj¹ osob¹, opieki i uznania, zasypuj¹c
wspó³ma³¿onkê pretensjami o niedba³e prowadzenie domu,
egoistyczne zapatrzenie w siebie, unikanie wspó³¿ycia itp.
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W ten sposób obydwoje nie dostawali tego, czego od
siebie oczekiwali, poniewa¿ ka¿de z nich chcia³o g³ównie
braæ od drugiego, samemu nic w³aciwie nie daj¹c. Powodowa³o to znaczne miêdzy nimi napiêcia i wynikaj¹ce z
niego nieprzeliczone scysje. Urodzenie siê córki zaostrzy³o jeszcze sytuacjê, gdy¿ ¿ona skupi³a siê ca³kowicie na
dziecku, usi³uj¹c sprowadziæ mê¿a do roli obs³ugi technicznej obu pañ.
W tym czasie m¹¿ nawi¹za³ intymn¹ znajomoæ ze
swoj¹ kole¿ank¹ z pracy. By³a to kobieta dowiadczona, o
kilka lat od niego starsza, rozwiedziona matka dziesiêcioletniego syna i, wed³ug jego relacji, te¿ maj¹ca ciê¿ki
charakter. Ale za to du¿y temperament seksualny i brak
zahamowañ w tym zakresie. Ów ciê¿ki charakter polega³ na apodyktycznoci, wybuchowoci i zaborczoci nowej partnerki, która równie¿ stawia³a ró¿ne wymagania
(np. ¿¹da³a, aby zorganizowa³ wakacje jej synowi, skoro
nie mogli ich spêdziæ razem), domaga³a siê wy³¹cznoci i
zdecydowanie par³a do ujednoznacznienia ich zwi¹zku
poprzez rozwód partnera i zamieszkanie razem.
M¹¿ wzbrania³ siê przed takim rozwi¹zaniem, poniewa¿,
jak twierdzi³, kocha ¿onê i córkê, czuje siê za nie odpowiedzialny, a jako katolik nie wyobra¿a sobie rozwodu.
¯ona z kolei czu³a siê upokorzona i skrzywdzona, ale
jednoczenie twierdzi³a, ¿e kocha mê¿a i nie wyobra¿a
sobie ¿ycia bez niego. Podkrela³a te¿, ¿e je¿eli zerwie on
z t¹ kobiet¹, to ona jest gotowa wszystko mu wybaczyæ
i kontynuowaæ zwi¹zek. Na to m¹¿ z oburzeniem argumentowa³, i¿ to w³anie ¿ona jest w pewnym sensie winna ca³ej sprawie i ¿e gdyby nie jej postêpowanie  on nie
by³by zmuszony do szukania gdzie indziej tego, co mia³by pod rêk¹. I tak dalej.
Popatrzmy teraz na ca³¹ tê sytuacjê z punktu widzenia
Oli. Ka¿de ma³e dziecko reaguje silnym napiêciem psy56

chicznym na rozdwiêki pomiêdzy rodzicami, poniewa¿
jego poczucie bezpieczeñstwa (potrzeba czucia siê bezpiecznym jest jedn¹ z kardynalnych potrzeb psychicznych
dziecka i nie tylko dziecka) jest ca³kowicie uzale¿nione od
atmosfery domowej, tworzonej przez rodziców. Napiêcie
to, w zale¿noci od jego si³y i czasu trwania, manifestuje
siê ró¿nymi objawami. Od takich, które zaliczamy jeszcze
do wzglêdnej normy (np. przejciowy brak apetytu, trudnoci z zasypianiem, wzrost agresywnoci, ogólne rozdra¿nienie i rozgrymaszenie itp.), a¿ do takich, które norm¹ ju¿ na pewno nie s¹ (np. zaburzenia mowy, tiki, moczenie nocne, natrêctwa, ³ysienie plackowate, niektóre
postacie astmy itp.). Siedmioletnia (a wiêc jeszcze ma³a)
Ola by³a, jak pamiêtamy, dzieckiem nerwowym i k³opotliwym. Okaza³o siê, ¿e owa nerwowoæ i k³opotliwoæ polega³a na tym, ¿e dziewczynka systematycznie moczy³a
siê w nocy do ³ó¿ka, zrywa³a siê, czyli budzi³a siê kilka
razy w ci¹gu nocy z krzykiem i objawami lêku, ogryza³a
paznokcie, zdarza³o siê jej onanizowaæ, by³a na przemian
rozdra¿niona i agresywna lub p³aczliwa i apatyczna.
Wszystko to wskazuje, ¿e prze¿ywa³a ona permanentne
stany silnego napiêcia psychicznego i lêku. Z bardzo du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na za³o¿yæ, ¿e by³y one
zwi¹zane z napiêt¹ atmosfer¹ w domu, wynikaj¹c¹ z konfliktów pomiêdzy rodzicami. Apogeum tych konfliktów i
napiêæ nast¹pi³o dwa lata temu, kiedy rodzina stanê³a w
obliczu rozpadu. I wtedy w³anie wyst¹pi³y u dziewczynki objawy ³ysienia. Mo¿na mia³o powiedzieæ, ¿e spad³y
one rodzicom jak z nieba. ¯onie pozwoli³y wycofaæ siê z
twarz¹ z ¿¹dañ rozwodowych stawianych przede wszystkim pod wp³ywem ura¿onej godnoci i dumy, podczas
gdy w rzeczywistoci czu³a siê ona uzale¿niona od mê¿a,
ba³a siê zwi¹zanych z samotnoci¹ k³opotów ¿yciowych i
po swojemu go kocha³a. Dziêki chorobie córki mog³a po57

zostaæ z mê¿em (czego w istocie pragnê³a) bez uszczerbku na honorze, jakim by³oby zapewne przyznanie siê do
pope³nianych wobec niego b³êdów lub dalsze ¿ycie z nim
mimo jego kontaktów z kochank¹. Przy okazji unika³a
te¿ wiêkszych zmian w swoim dotychczasowym funkcjonowaniu, co zawsze jest trudne i budzi lêk. Mê¿owi z kolei objawy choroby córki pozwoli³y unikn¹æ g³êbszego
zaanga¿owania siê w zwi¹zek z nie akceptowan¹ do koñca now¹ partnerk¹, którego siê obawia³ i któremu nie czu³
siê na si³ach sprostaæ, umo¿liwiaj¹c jednoczenie zachowanie satysfakcjonuj¹cego go uk³adu seksualnego. Poza
tym on tak¿e móg³ unikn¹æ koniecznoci g³êbszych zmian
swojego zachowania siê i pozostaæ z ¿on¹ bez upokarzaj¹cych procedur zwi¹zanych z powrotem marnotrawnego mê¿a na wzgardzone niegdy ³ono rodziny (i ¿ony).
A co zyska³a Ola  zapytacie  oprócz oszpecenia i
zwi¹zanego z tym cierpienia? Proszê bardzo! Po pierwsze,
zapobieg³a rozpadowi rodziny oraz, czyni¹c z siebie jej
g³ówny problem, pogodzi³a ze sob¹ rodziców poprzez
zintegrowanie ich mylenia i dzia³ania wokó³ spraw swojego leczenia. Tym samym odzyska³a w znacznym stopniu
poczucie bezpieczeñstwa (wed³ug relacji rodziców w
okresie ³ysienia nieco wygrzecznia³a, przesta³a zrywaæ
siê w nocy i moczyæ do ³ó¿ka). Po drugie, zyska³a pewn¹ (wcale nie ma³¹) w³adzê nad rodzicami, zmuszaj¹c ich,
z pozycji chorej, biednej i tak straszliwie pokrzywdzonej
przez los, do podporz¹dkowania siê wiêkszoci jej zachcianek i ¿¹dañ. Rodzice pod wp³ywem prze¿ywanego
poczucia winy i wspó³czucia nie byli w stanie niczego jej
w³aciwie odmówiæ ani wykazaæ odrobiny wychowawczej stanowczoci. St¹d zapewne wynika³o jej zupe³ne
rozpieszczenie i brak jakiegokolwiek liczenia siê z matk¹
i ojcem, które obserwowa³em w czasie pierwszych u mnie
wizyt. Po trzecie wreszcie, sta³a siê centrum uwagi, wokó³
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którego krêci³o siê mnóstwo zaaferowanych doros³ych, z
rodzicami na czele, daj¹c jej odczuæ, jak jest kochana,
wa¿na, dzielna i wspania³a  czyli traktuj¹c j¹ z bardzo
przez dzieci po¿¹dan¹ pe³n¹ akceptacj¹, bez ¿adnych
ograniczaj¹cych j¹ warunków.
Historia Oli pokazuje wyranie, ¿e odpowiedzi na nasze postawione wczeniej, pozornie paradoksalne pytania, s¹ jak najbardziej mo¿liwe i konkretne. Choroba
dziewczynki przynios³a niebagatelne korzyci wszystkim,
³¹cznie z ni¹ sam¹, cz³onkom rodziny, równowa¿¹c w sumie cierpienie zwi¹zane z wyst¹pieniem objawu. Z powodu tych¿e w³anie korzyci rodzice podwiadomie tak d³ugo trzymali siê rozmaitych sposobów leczenia, które ewidentnie nie dawa³y rezultatów, i odrzucali sugestie niektórych lekarzy nak³aniaj¹ce ich do szukania pomocy u psychologa. Nale¿a³o siê te¿ spodziewaæ (i tak by³o), ¿e nie³atwo bêdzie ich tych korzyci pozbawiæ i zachêciæ do
zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu. Tym bardziej
¿e posiadanie chorego (a szczególnie tak tajemniczo
chorego) dziecka przynosi zawsze jeszcze jedn¹, tym razem spo³eczn¹ korzyæ w postaci powszechnego wspó³czucia i uznania dla ich dzielnoci i hartu w znoszeniu nieszczêcia.
W miejsce ³ysiej¹cej Oli mo¿na oczywicie wstawiæ
Karola le siê zachowuj¹cego w szkole i maj¹cego s³abe
wyniki w nauce, mimo wysokiej inteligencji, Kasiê maj¹c¹ bulwersuj¹ce otoczenie napady z³oci, pana X. z jego
migrenami itd. Mechanizm jest zawsze ten sam. Objaw
przynosi okrelone korzyci wszystkim cz³onkom rodziny, pozwalaj¹c tym samym systemowi rodzinnemu na zachowanie ustalonej w nim równowagi. Ten sposób rozumowania prowadzi do niezwykle wa¿nego wniosku. A
mianowicie  skoro rodzina w istocie produkuje u swoich cz³onków rozmaite patologiczne zachowania (obja59

wy), potrzebne jej do utrzymania status quo, to wyeliminowanie tych¿e zachowañ jest mo¿liwe tylko wtedy, jeli
systemowi rodzinnemu uda siê zmieniæ swoje funkcjonowanie tak, aby objaw przesta³ mu byæ potrzebny do utrzymania osi¹gniêtej równowagi. W praktyce oznacza to tyle,
¿e najczêciej usuniêcie trudnoci wychowawczych z
dzieckiem wymaga np. zajêcia siê sposobami rozgrywania
konfliktów pomiêdzy jego rodzicami. Dla rodziców tego
rodzaju konstatacja bywa z regu³y du¿ym zaskoczeniem,
bowiem niezwykle trudno pogodziæ im siê z faktem, i¿
dziwaczne i k³opotliwe zachowania ich dzieci s¹, w gruncie rzeczy, wynikiem ca³okszta³tu wewn¹trzrodzinnych
napiêæ, konfliktów i rozgrywek. Równie trudna do przyjêcia jest logiczna konsekwencja tej zale¿noci, mówi¹ca,
¿e poradzenie sobie z k³opotami, jakie sprawia dziecko,
wymaga skupienia uwagi nie tyle na samym dziecku, ile
na funkcjonowaniu ca³ego systemu rodzinnego i na wprowadzeniu do niego zmian usuwaj¹cych zapotrzebowanie na patologiczne zachowania siê potomka.
I jeszcze jedna sprawa. Kryzysowe sytuacje pojawiaj¹ce siê w ¿yciu ka¿dego systemu rodzinnego (i bêd¹ce najzupe³niej normalnym przejawem jego ewolucji  o czym
w nastêpnym rozdziale) powoduj¹ czêsto ukszta³towanie
siê innej od opisanej w poprzednim rozdziale, normalnej
struktury rodziny. Graficznie strukturê tê mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co:
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Jak widaæ, zamiast dwu podstawowych podsystemów
 rodzicielskiego i dzieciêcego  wystêpuj¹ w niej tzw.
koalicje miêdzypokoleniowe, czyli trwa³e sojusze jednego z rodziców z dzieæmi (lub z dzieckiem), skierowane
przeciwko drugiemu rodzicowi. Powstaj¹ one zawsze
wtedy, kiedy wiê uczuciowa ³¹cz¹ca rodziców ulega nadw¹tleniu lub wrêcz zerwaniu. Jako przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ np. koalicja z synem skierowana przeciw nie daj¹cemu ¿onie oparcia emocjonalnego brutalnemu i oziêb³emu ojcu. Syn zaczyna w tej sytuacji pe³niæ wobec matki
rolê ród³a gratyfikacji uczuciowych, których nie dostaje
ona od mê¿a. Przejawiaj¹c wobec niej mi³oæ, podziw, respekt i czu³¹ akceptacjê, ma³y ch³opiec staje siê dla matki
kim znacznie wa¿niejszym od pozbawionego podobnych
uczuæ mê¿a. Kszta³tuj¹cy siê na tej bazie cis³y zwi¹zek
matki z synem bywa zazwyczaj punktem wyjcia do ustalenia siê w rodzinie nowej, patologicznej równowagi. Na
przyk³ad syn zaczyna chorowaæ na astmê, co usprawiedliwia pewne formy szczególnej nad nim opieki ze strony
matki oraz zmusza ojca do zmiany zachowania siê w kierunku uleg³oci wobec ¿ony. Ojciec, przestraszony chorob¹ syna, przyjmuje narzucone mu przez matkê standardy
zachowania (np. b¹d spokojny, mów cicho i ³agodnie,
pokazuj, ¿e wszystko miêdzy nami jest w porz¹dku, bo
tego wymaga od nas nasze chore dziecko) i tym samym
godzi siê, aby jego ma³y syn (przy wsparciu matki) obj¹³
w³adzê w rodzinie i narzuci³ jej odpowiadaj¹cy mu sposób
funkcjonowania.
Podsumowuj¹c, mo¿emy powiedzieæ, ¿e z patologi¹
rodziny mamy do czynienia wtedy, kiedy do sprawnego
dzia³ania w ustalonej równowadze potrzebuje ona patologicznych (chorobliwych, nienormalnych, k³opotliwych)
zachowañ co najmniej jednego ze swoich cz³onków  i
takie zachowania generuje. Okolicznoci¹ wybitnie
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sprzyjaj¹c¹ ukszta³towaniu siê takiej równowagi jest powstawanie, pod wp³ywem trudnych, kryzysowych sytuacji, nieprawid³owej struktury rodziny charakteryzuj¹cej
siê obecnoci¹ koalicji miêdzypokoleniowych.
A teraz nieco wiêcej o owych trudnych, kryzysowych
sytuacjach w rodzinie.
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Rozdzia³ VI
EWOLUCJA RODZINY,
CZYLI OD KRYZYSU DO KRYZYSU
Zdecydowana wiêkszoæ d³ugotrwa³ych procesów spo³ecznych i psychologicznych ma przebieg ewolucyjny i
fazowy. Okresy utajenia i spokoju, kiedy pozornie nic siê
nie dzieje, oddzielone s¹ w nich mniej lub bardziej burzliwymi przesileniami, podczas których dochodzi do zmian
w dotychczasowym stanie rzeczy. Przesilenia te okrela
siê mianem kryzysów.
Rodzina jako ¿ywy organizm spo³eczny, którego egzystencja jest jednoczenie d³ugotrwa³ym procesem spo³ecznych i psychologicznych przemian, podlega równie¿ ewolucji. Okresy wzglêdnej stabilizacji i spokoju przedzielone
s¹ w jej ¿yciu gwa³townymi przesileniami, kiedy dochodzi
do zburzenia wczeniej ukszta³towanej równowagi i powrotu do codziennej wojny domowej o now¹ jej odmianê.
Kryzys, jak mówi definicja s³ownikowa, jest to moment rozstrzygaj¹cy, punkt zwrotny, okres prze³omu
b¹d te¿ stan destabilizacji poprzednio istniej¹cej równowagi, po którym mo¿e nast¹piæ zarówno poprawa, jak
i pogorszenie*.
* S³ownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1972.
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Momenty prze³omu i destabilizacji wczeniej ustalonej
równowagi mo¿emy obserwowaæ zarówno w rozwoju
psychicznym i spo³ecznym jednostki (np. moment pójcia
do szko³y, okres dorastania, podjêcie samodzielnego ¿ycia
itd.), jak i w procesie powstawania i rozwoju systemu rodzinnego. Daj¹ siê te¿ one obserwowaæ w przebiegu prawie ka¿dego d³ugotrwa³ego kontaktu miêdzyludzkiego.
Z pojêciem kryzysu ³¹czy siê nierozerwalnie pojêcie
konfliktu. Konflikt na nasz u¿ytek bêdziemy definiowaæ
jako sprzecznoæ ludzkich interesów, pogl¹dów i postaw,
manifestuj¹c¹ siê w postaci sporów, zatargów lub otwartej konfrontacji. Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania bêdzie jeden z rodzajów konfliktu miêdzyludzkiego (w odró¿nieniu np. od wewn¹trzpsychicznego
konfliktu motywów czy potrzeb, który ma miejsce w klasycznej sytuacji typu: chcia³bym i bojê siê), w którym zachodzi konkretna sprzecznoæ interesów pomiêdzy ludmi pozostaj¹cymi ze sob¹ w sta³ym zwi¹zku uczuciowym
i dziel¹cymi wspólne terytorium. Kryzys rodzinny bêdzie
wiêc polega³, w naszym pojêciu, na mniej lub bardziej
gwa³townym ujawnieniu siê tak rozumianego konfliktu.
Zazwyczaj mówi¹c o konflikcie, koncentrujemy siê na
jego treci, czyli na przedmiocie sprzecznoci. Rzadko
natomiast zwracamy uwagê na przebieg konfliktu w czasie i na fakt, ¿e mo¿e on istnieæ przez d³ugi okres, nie
ujawniaj¹c siê na zewn¹trz. W ka¿dej rodzinie istnieje
wiele sprzecznych interesów, np. dzieci i rodziców (ju¿ o
tym wczeniej wspomina³em), które przez d³ugi czas nie
daj¹ znaæ o sobie. Dopiero w okresie dorastania, je¿eli rodzice nie uwzglêdni¹ w porê zmian zachodz¹cych w ich
dzieciach, konflikt mo¿e ujawniæ siê w postaci kryzysu.
Sprzecznoci interesów pomiêdzy zwi¹zanymi ze sob¹
uczuciowo i ¿yj¹cymi razem ludmi s¹, jak wskazuj¹ niezliczone dowiadczenia, zjawiskiem nieuniknionym. Za64

tem równie¿ od kryzysów nie ma ucieczki. A kryzys, jak
pamiêtamy, mo¿e zawsze staæ siê punktem wyjcia zabójczej patologicznej równowagi kszta³tuj¹cej siê w danym
systemie rodzinnym. Jednak¿e ka¿dy kryzys, w zale¿noci od tego, jak zosta³ rozwi¹zany, mo¿e prowadziæ do
ró¿nych skutków. Je¿eli zosta³ on rozwi¹zany konstruktywnie, to znaczy, jeli konfrontacja koñczy siê kompromisem uwzglêdniaj¹cym interesy skonfliktowanych
stron, wówczas nie ma osób wygrywaj¹cych ani pokonanych. Ustala siê najczêciej nowa równowaga, która w
sposób pe³niejszy zaspokaja potrzeby i oczekiwania
wszystkich uczestników kryzysu.
Dorastaj¹ca córka zaczyna znikaæ z domu i póno do
niego wracaæ. Okazuje siê te¿, ¿e ma swoje tajemnice oraz
zwiêkszone potrzeby finansowe. Rodzice zaniepokojeni,
¿e dziecko wymyka im siê z r¹k, reaguj¹ na ten stan rzeczy mno¿eniem rozmaitych zakazów i nakazów, które córka przewa¿nie ignoruje lub po prostu ³amie. Dochodzi do
ostrego starcia. W wyniku spowodowanych tym rozmów
i dyskusji do rodziców dociera informacja, ¿e potrzeby ich
córki uleg³y zmianie. Zaczynaj¹ dostrzegaæ, ¿e nie jest
ona ju¿ ma³ym dzieckiem, które wymaga³o sta³ego nadzoru i opieki, ale dorastaj¹c¹ m³od¹ kobiet¹, potrzebuj¹c¹ do
dalszego prawid³owego rozwoju wiêkszej autonomii i
swobody. Cofaj¹ wiêc niektóre zakazy i rozluniaj¹ nadzór. Równie¿ do córki dociera w koñcu informacja, ¿e 
mimo bardzo wie¿ej daty doros³oci  dla rodziców pozosta³a nadal dzieckiem, o które siê po prostu i po rodzicielsku boj¹, i ¿e chcieliby j¹ ustrzec od wszelkich mo¿liwych z³ych zdarzeñ. Uwzglêdniaj¹c to, zgadza siê podporz¹dkowaæ niektórym zakazom, a tak¿e szerzej informowaæ rodziców o swoim nowym trybie ¿ycia i zwi¹zanych
z nim sprawach. W ten sposób kryzys zosta³ rozwi¹zany
konstruktywnie. Rozpoczyna siê nowy okres pokojowej
5  Moje dziecko...
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koegzystencji stron, w którym rodzice ju¿ nie tyle pilnuj¹ i nadzoruj¹, ile towarzysz¹ córce zdobywaj¹cej nowe,
niezbêdne w dalszym ¿yciu dowiadczenia. Nikt nie przegra³. Mo¿na nawet zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e wszyscy
co wygrali.
Ten sam kryzys mo¿e jednak zostaæ rozwi¹zany destrukcyjnie. Na przyk³ad w wyniku wspomnianego wy¿ej
ostrego starcia córka zostaje zmuszona przez rodziców do
bezwzglêdnego podporz¹dkowania siê ich zakazom. W
rezultacie dziewczyna zamyka siê w sobie i w ogóle
przestaje rozmawiaæ z nimi o swoich sprawach. Doprowadza to szybko do nowego konfliktu, bowiem rodzice wymagaj¹ od córki normalnego zachowania siê i pe³nych informacji o tym, co robi, co planuje i co siê z ni¹ dzieje. Aby to
osi¹gn¹æ, wzmagaj¹ jeszcze nadzór, pragn¹c t¹ drog¹ doprowadziæ buntowniczkê do ca³kowitej uleg³oci. W kilka
dni póniej córka dokonuje powa¿nej próby samobójczej.
Ten z³owieszczy scenariusz nie jest bynajmniej produktem mojej wybuja³ej wyobrani, a raczej syntez¹ dziesi¹tków obserwowanych przeze mnie destrukcyjnie rozwi¹zywanych kryzysów pomiêdzy dorastaj¹cymi dzieæmi
i ich rodzicami. W rozwi¹zaniach takich zawsze pojawia
siê podzia³ na stronê wygrywaj¹c¹ (rodzice) i pokonan¹
(córka). Tyle tylko, ¿e zarówno wygrana, w tym przypadku rodziców, jak i przegrana córki s¹ wysoce problematyczne. Sytuacja obu stron nadaje siê bowiem jak ula³ na
ilustracjê znanego wierszyka Tuwima o rycerzu Krzykalskim, który z³apa³ Tatarzyna, a Tatarzyn za ³eb trzyma.
Nie jest wykluczone, ¿e w nastêpnej rundzie (a zwykle do
niej dochodzi) córka z kolei zmusi wystraszonych jej postêpkiem rodziców do uleg³oci i wywalczy sobie ca³kowit¹ swobodê postêpowania, w wyniku czego np. zgnêbiony ojciec dozna zawa³u serca. I tak dalej. Nietrudno
sobie wyobraziæ, ¿e fina³ takiego ci¹gu kryzysów prze66

wa¿nie bywa bardzo smutny, a nieraz i tragiczny, dla
wszystkich jego uczestników.
Skoro wiêc konflikty s¹ nieuniknione, a nasze ¿ycie tak
czy inaczej musi zawieraæ sytuacje kryzysowe, warto poznaæ bli¿ej niektóre typowe kryzysy i rz¹dz¹ce nimi prawid³owoci. Wiedza ta powinna zwiêkszyæ prawdopodobieñstwo, ¿e prze¿ywaj¹c je czêciej, bêdziemy wybieraæ
konstruktywne rozwi¹zania.
¯ycie w ka¿dej rodzinie przebiega od kryzysu do kryzysu. Takie s¹ prawid³owoci rz¹dz¹ce jej ewolucj¹, w
zwi¹zku z czym momenty kryzysowe w wiêkszoci rodzin uwa¿ane s¹ za normalne przejawy ¿ycia, a ich cz³onkowie nie dostrzegaj¹ w nich zazwyczaj niczego, ¿e tak
powiem, specjalnego. Dotyczy to g³ównie tzw. kryzysów
strukturalnych, czyli przesileñ zwi¹zanych z samym faktem istnienia rodziny i przechodzenia przez ni¹ ewolucyjnych faz rozwoju. Wystêpuj¹ one w ka¿dym systemie rodzinnym, poniewa¿ zwi¹zane s¹ z sytuacjami i wydarzeniami, które w ka¿dej rodzinie musz¹ siê rozegraæ, aby
mog³a ona spe³niæ swe podstawowe zadania i w ogóle nazwaæ siê rodzin¹.
A oto owe kryzysy.
Kryzys lubu
Zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego i podjêcie ¿ycia we
dwoje na wspólnym terytorium jest pierwszym kryzysem
w ¿yciu za³o¿onej w³anie rodziny. Teza ta na pozór wydaje siê zaskakuj¹ca. Ale tylko na pozór. W istocie bowiem lub jest zdarzeniem destabilizuj¹cym dotychczasow¹ równowagê ukszta³towan¹ w poprzedzaj¹cym go
okresie narzeczeñstwa. Jest ona, mówi¹c nieco poetycko,
gwa³townym przeskokiem od kolorowego wiata narzeczeñstwa do szarej, na ogó³, codziennoci ma³¿eñstwa.
Narzeczeni, celebruj¹c swoj¹ mi³oæ, najczêciej odrucho67

wo, pozawiadomie prezentuj¹ siê sobie od jak najlepszej
strony. Ich spotkania (w³anie spotkania, a nie wspólne
¿ycie) s¹ zazwyczaj wyczekiwanymi, wi¹tecznymi wydarzeniami, w których uczucie uskrzydla i dodaje blasku
urodzie. W czasie ich trwania on jest nienaganny w manierach, rycerski, opiekuñczy, gotów na ka¿de skinienie i
do ka¿dego wysi³ku na rzecz ukochanej. Ona odwzajemnia mu siê podziwem, zapatrzeniem, zas³uchaniem,
delikatnoci¹ i oddaniem. Je¿eli nawet narzeczeni posiadaj¹ wady, z których zdaj¹ sobie sprawê, to z regu³y i najczêciej nie do koñca wiadomie staraj¹ siê ich raczej nie
eksponowaæ partnerowi, tym bardziej ¿e w wi¹tecznej
atmosferze spotkañ i randek po prostu nie ma okazji do ich
ujawnienia. Nie ma te¿ zazwyczaj powodu do poruszania
tak zwanych powa¿nych, ¿yciowych tematów. A jeli ju¿,
to raczej w postaci snucia barwnych fantazji i planów na
temat wspólnej przysz³oci.
lub i zamieszkanie na wspólnym terytorium destabilizuj¹ tak ukszta³towany stan równowagi narzeczeñskiej.
Oba te zdarzenia (z regu³y zreszt¹ nierozdzielne) s¹ niejako oficjalnym przypieczêtowaniem dokonanych wyborów i faktu nale¿enia do siebie. Najczêciej powoduje to
wycofanie siê (ju¿) ma³¿onków z wielu poch³aniaj¹cych
czas i energiê zachowañ obliczonych na zdobycie mi³oci
i uznania partnera. Skoro bowiem zosta³ on ju¿ oficjalnie
zdobyty, nie ma sensu traciæ si³ i rodków na dalsze zdobywanie. On przestaje wiêc byæ rycerski i okazuje siê mi³uj¹cym w³asn¹ wygodê egoist¹, a ona, zamiast zapatrzenia i uleg³oci, przejawia tendencje do apodyktycznej
dominacji. Ale to nie wszystko. Koniecznoæ dzielenia
wspólnego terytorium powoduje ujawnienie siê wielu dotychczas nie znanych ma³¿onkom nawyków i upodobañ
partnera. Okazuje siê, ¿e np. on, dot¹d nieskazitelny dandys, chrapie w nocy, ma sk³onnoæ do u¿ywania cudzej
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szczoteczki do zêbów i ustawicznie zapomina zmieniæ
skarpetki. Ona za, dot¹d subtelna, do przesady elegancka i delikatna, okazuje siê lubiæ chodzenie po domu w starych dziurawych majtkach, miewa czkawkê w najbardziej
nieodpowiednich momentach i myje w³osy od wielkiego
dzwonu. Nie wspominam tutaj o takich sprawach, jak
niejako klasyczne ujawnienie siê po lubie nadmiernego
zami³owania do alkoholu czy sk³onnoci do niezbyt powa¿nego traktowania przyrzeczenia ma³¿eñskiego w jego
fragmencie dotycz¹cym wiernoci. Ponadto mo¿e siê jeszcze okazaæ, ¿e ma³¿onkowie znacznie ró¿ni¹ siê w swoich
opiniach na wspomniane ju¿ powa¿ne ¿yciowe tematy,
takie jak standard wspólnego ¿ycia, podzia³ obowi¹zków
domowych, zarabianie i wydawanie pieniêdzy itp.
Wszystko to powoduje, ¿e dla ka¿dej pary ma³¿eñskiej
okres tu¿ po lubie jest autentycznym i czêsto bardzo
burzliwym kryzysem, jaki przychodzi im prze¿yæ w nowo
powsta³ej rodzinie. Je¿eli zostanie on rozwi¹zany destrukcyjnie, czyli je¿eli jedno z ma³¿onków zmusi drugie do
uleg³oci, nie uwzglêdniaj¹c jego interesów i potrzeb, dochodzi albo do rozpadu ma³¿eñstwa, albo do ustalenia siê
w nim patologicznej równowagi zwanej eufemistycznie
nieudanym po¿yciem. Konstruktywne rozwi¹zanie kryzysu lubu jest zawsze kompromisem, co nie jest z regu³y
proste. Dostosowanie siê do wspó³ma³¿onka wymaga bowiem cierpliwoci, tolerancji i zrozumienia, a przede
wszystkim akceptacji i mi³oci. Nie przez przypadek
okres docierania siê m³odych po lubie jest powszechnie uwa¿any za ogniow¹ próbê wzajemnego uczucia
ma³¿onków.
Kryzys pierwszego dziecka
Przyjcie na wiat pierwszego dziecka jest jednoczenie wejciem ma³¿onków w nowe, zupe³nie im nie znane
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i trudne role rodziców. £¹czy siê to z regu³y z ca³kowit¹
destabilizacj¹ dopiero co osi¹gniêtej po lubie równowagi ma³¿eñskiej. ¯ycie rodziców, przynajmniej w pocz¹tkowym okresie opieki nad dzieckiem, zostaje prawie ca³kowicie podporz¹dkowane jego interesom. W konfrontacji z koniecznoci¹ zaspokojenia potrzeb dziecka potrzeby rodziców musz¹ zejæ na drugi plan. Niemowlêciu nic
nie mo¿na wyt³umaczyæ ani wyperswadowaæ, nie mo¿e
ono poczekaæ, wytrzymaæ ani po prostu zrezygnowaæ z
zaspokojenia ¿adnej ze swoich potrzeb. Rytm ¿ycia rodziny zostaje na d³ugi czas podporz¹dkowany rytmowi zaspokajania, wci¹¿ siê zreszt¹ zmieniaj¹cych i rozrastaj¹cych, potrzeb dziecka. Na d³ugi te¿ czas przynajmniej jedno z rodziców zostaje, niemal dos³ownie, przywi¹zane
do dziecka i skazane na nieustanne jego towarzystwo.
Wszystko to wymaga ukszta³towania siê w rodzinie
nowego stanu równowagi, uwzglêdniaj¹cego fakt istnienia potomka. Ca³kowitej zmianie musi ulec podzia³ obowi¹zków, rozk³ad dnia i bilans czasowy rodziców. Diametralnie zmieniaj¹ siê ¿ycie towarzyskie i formy odpoczynku.
Zawieszeniu lub zaniechaniu ulega wiêkszoæ dotychczasowych rytua³ów (sekwencji rodzinnych) i obyczajów danego domu. Inny musi byæ podzia³ bud¿etu, co niejednokrotnie oznacza rezygnacjê z ulubionych wydatków i sposobów
gospodarowania pieniêdzmi. Praktycznemu wyeliminowaniu z ¿ycia rodziny ulega mo¿liwoæ spontanicznej improwizacji (typu: pal szeæ te parówki w lodówce, jedziemy do
Szanghaju na kolacjê) lub ad hoc podejmowanych decyzji (wyskoczymy na jeden dzieñ do Miko³ajek). I tak dalej.
W dodatku wszystkie te fundamentalne zmiany musz¹ byæ
dokonywane w icie osza³amiaj¹cym tempie. Krótko mówi¹c, przyjcie na wiat pierwszego dziecka jest w ¿yciu
ka¿dego ma³¿eñstwa burzliw¹ rewolucj¹, która bez ladu
i w³aciwie na zawsze zmiata stary porz¹dek.
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Ta rewolucja ma jeszcze i inne aspekty. Oto np. diametralnie i na d³ugo zmienia siê sytuacja psychologiczna
m³odych rodziców. Dziecko jest i bêdzie przez wiêksz¹
czêæ ich ¿ycia niezwykle absorbuj¹cym przedmiotem
uwagi i troski. Bêdzie ono im odt¹d towarzyszyæ w mylach, planach i zamiarach. Bêdzie obiektem przejmuj¹cego lêku, bezsennych nocy i parali¿uj¹cej bezradnoci. Bêdzie wreszcie wymagaæ d³ugotrwa³ego i skomplikowanego procesu wychowania, który jest w stanie poch³on¹æ
ka¿d¹ iloæ energii. Ta sta³a psychologiczna obecnoæ
dziecka w wiadomoci jest obecnoci¹ pomiêdzy rodzicami, powoduj¹c spadek intensywnoci i ró¿norodnoci
form ich bycia ze sob¹. Wiele matek, koncentruj¹c siê na
dziecku, pozawiadomie odsuwa siê od mê¿ów, obdarza
ich mniejszym zainteresowaniem i mniejsz¹, jeli tak
mo¿na powiedzieæ, iloci¹ aprobaty. Wielu ojców z kolei prze¿ywa nie w pe³ni wiadomie uczucia zazdroci i
z³oci w stosunku do swojego nowo narodzonego potomka za zabranie partnerki. Jest to typowa sytuacja, w której
w systemie rodzinnym powstaje zapotrzebowanie na
chorobê lub inny k³opot ze strony dziecka usprawiedliwiaj¹cy postawê matki i neutralizuj¹cy pretensje ojca.
Chore dziecko, jak wiadomo, musi mieæ zapewnion¹ intensywniejsz¹ opiekê i musi byæ traktowane nieco inaczej
ni¿ zdrowe. Rodzina wchodzi w tym momencie na drogê
kszta³towania siê patologicznej równowagi, w której ostatecznym ustaleniu objawy dziecka pe³ni¹ znacz¹c¹ rolê.
Trzeba przyznaæ, ¿e ukazana powy¿ej wizja rodzicielstwa jest niezbyt zachêcaj¹ca. Stanowi ona jednak pewien
model s³u¿¹cy pokazaniu wszystkich aspektów opisywanego kryzysu. Poza tym, ze zrozumia³ych wzglêdów, rezygnujê tutaj z opisu wszystkich niepowtarzalnych prze¿yæ i radoci towarzysz¹cych wchodzeniu w rolê rodziców. To temat na oddzielne opowiadanie.
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Konstruktywne rozwi¹zanie kryzysu pierwszego
dziecka w ogromnym stopniu zale¿y od rozwi¹zania kryzysu lubu. Im lepiej (czyli bardziej konstruktywnie) by³
on rozwi¹zany, im wiêkszy stopieñ porozumienia i wzajemnego dostosowania siê osi¹gnêli ma³¿onkowie w poprzednim okresie, tym ³atwiej bêdzie im pozytywnie rozwi¹zaæ kryzys pocz¹tków rodzicielstwa. Zale¿noæ ta jest
egzemplifikacj¹ ogólniejszej prawid³owoci mówi¹cej, ¿e
sposób rozwi¹zania ka¿dego nastêpnego kryzysu w rodzinie wi¹¿e siê ze sposobem rozwi¹zania poprzednich. Konstruktywne, czyli kompromisowe rozwi¹zanie kryzysu
pierwszego dziecka, postuluje partnerskie wspó³dzia³anie obojga ma³¿onków w opiece nad dzieckiem i w jego
wychowaniu. Niektóre tradycyjne rozwi¹zania, wychodz¹ce np. z za³o¿enia, ¿e dziecko jest spraw¹ matki, w dzisiejszych warunkach spo³ecznych s¹ rozwi¹zaniami destrukcyjnymi.
Opisany kryzys towarzyszy, w mniejszym lub wiêkszym stopniu, przyjciu na wiat ka¿dego nastêpnego
dziecka. Jednak¿e przesilenia te s¹ rozwi¹zywane z regu³y ³atwiej i maj¹ ³agodniejszy przebieg. Ka¿dy nastêpny
potomek jest bowiem oczekiwany z mniejszym napiêciem
i lêkiem  co wcale nie oznacza, ¿e z mniejsz¹ radoci¹.
Rodzicom ³atwiej jest wejæ w rytm i podzia³ czynnoci,
który ju¿ zosta³ kiedy wypróbowany i zda³ egzamin.
Mamy ju¿ prawie wszystko, czyli kryzys stabilizacji
W wiêkszoci par ma³¿eñskich w Polsce po okresie
docierania siê nastêpuje pora intensywnego urz¹dzania
siê, dorabiania oraz stabilizowania swojej pozycji zawodowej i statusu ekonomicznego. Jest to czas zdobywania i urz¹dzania w³asnego mieszkania, czas dokonywania
wa¿nych zakupów, bêd¹cych zacz¹tkiem trwa³ego maj¹tku rodziny, a tak¿e niejednokrotnie czas koñczenia eduka72

cji i rozpoczynania kariery zawodowej. Wszystko to,
szczególnie w naszych nie naj³atwiejszych realiach spo³eczno-ekonomicznych, wymaga ogromnego wysi³ku
oraz du¿ych inwestycji czasowych i pieniêdzy. Wiele ma³¿eñstw bierze w tym okresie rozmaite kredyty, po¿yczki i
zaci¹ga zobowi¹zania finansowe, których skutki bêd¹ dla
nich odczuwalne w ci¹gu wielu nastêpnych lat. £¹czy siê
to bardzo czêsto z zabiegami o poprawê swojej pozycji w
pracy i w zawodzie, z podejmowaniem dodatkowego zatrudnienia i gor¹czkowym poszukiwaniem wszelkich
mo¿liwych róde³ dochodu.
Na tak¹ sytuacjê nak³ada siê nierzadko przyjcie na
wiat pierwszego dziecka i zwi¹zana z tym koniecznoæ
wspomnianych ju¿ rozleg³ych zmian w sposobie ¿ycia.
Podo³anie tym wszystkim zadaniom i koniecznociom
wymaga nieprzeciêtnej energii, odpornoci i si³y. Ma³¿onkowie s¹ w tym okresie z regu³y ponad miarê zabiegani i
przeci¹¿eni. Uginaj¹ siê pod ciê¿arem spadaj¹cych na
nich kolejnych zobowi¹zañ i dobywaj¹ nieraz ostatków
si³, aby siê z nich wywi¹zaæ. Cen¹ za to bywa napiêcie i
niepokój, czêsto poczucie krzywdy, ¿al i z³oæ oraz oczywicie sta³e zmêczenie, które to uczucia wszystkie razem
odbieraj¹ czasami smak osi¹ganym sukcesom.
Nie mielimy si³, ¿eby siê cieszyæ z naszego nowego
mieszkania i mebli. Zdarza³o siê, ¿e m¹¿ zasypia³ pierwszy, kiedy stara³ siê upiæ syna. Wyjcie do kina czy do
znajomych by³o dla nas wtedy dodatkowym wysi³kiem,
na który nie mielimy energii  wspomina ten czas jedna
z moich pacjentek.
To by³o straszne  relacjonuje inna.  Przez dwa lata
nie mielimy okazji, ¿eby porozmawiaæ i nacieszyæ siê
sob¹. Nasze ma³¿eñstwo sprowadzi³o siê do zmêczonego
popiesznego seksu i do technicznych ustaleñ  co, kiedy
i jak zrobiæ.
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Wreszcie jednak przychodzi upragniona chwila spokoju. Mamy ju¿ prawie wszystko. Mieszkanie, lodówkê,
pralkê, telewizor, dywan i psa, a przed domem czêsto stoi
przedmiot wyj¹tkowej dumy i dobitne podkrelenie osi¹gniêtej pozycji  samochód. Dziecko (dzieci) jest ju¿ odchowane. Pozycja zawodowa w miarê ustabilizowana.
Poziom ¿ycia i dochodów zabezpieczony. Niespodziewanie mamy czas dla siebie. I wtedy zaczyna siê problem.
Patrzymy na wspó³ma³¿onka i zadajemy sobie pytanie:
Kto to w³aciwie jest?, Co on (ona) robi w moim
mieszkaniu?. Okazuje siê bowiem, ¿e nie o to samo nam
chodzi, ¿e nasze upodobania i hierarchia wartoci s¹ ca³kowicie odmienne, ¿e nie mamy dla siebie nawzajem zainteresowania, cierpliwoci i tolerancji. Co przeoczylimy. Mamy ju¿ prawie wszystko  z wyj¹tkiem wzajemnego porozumienia. Potrafimy dobrze wspó³pracowaæ i
wspó³dzia³aæ, ale z naszego bycia razem ulotni³a siê intymnoæ i wzajemna fascynacja. Jestemy do siebie przyzwyczajeni, a nawet przywi¹zani, ale czy siê jeszcze kochamy?
Tak w przybli¿eniu wygl¹da kryzys stabilizacji.
Wszystko wskazuje, ¿e to kryzys strukturalny, pojawiaj¹cy siê w ró¿nym natê¿eniu w ka¿dym ma³¿eñstwie pomiêdzy 6 a 12 rokiem jego trwania. Czy mo¿liwe jest jego
konstruktywne rozwi¹zanie? Na pewno tak. Je¿eli bêdziemy pamiêtaæ, ¿e inwestowanie we wzajemn¹ bliskoæ i
porozumienie jest mo¿e nawet wa¿niejsze od wysi³ków
ponoszonych na rzecz materialnej i spo³ecznej stabilizacji
rodziny. Jeli nie ulegniemy z³udzeniu, ¿e najpierw trzeba
jak najszybciej mieæ, aby potem ze sob¹ byæ  wspomniany kryzys bêdzie przebiega³ ³agodnie. Ale je¿eli nawet
wszystko ju¿ siê sta³o  i oto patrzymy na siebie bezradnie jak obcy sobie ludzie  zawsze jest szansa odnalezienia siê nawzajem, bowiem mi³oæ nie umiera od razu, choæ
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czasem omdla³a, przysypana gruzem codziennych trudnoci, mo¿e sprawiaæ wra¿enie martwej.
Kryzys dorastania
Jest to jeden z najwa¿niejszych prze³omów w ¿yciu rodziny. Polega on z jednej strony na przejciu dziecka do
roli cz³owieka doros³ego  i z drugiej, na przejciu rodziców od roli wychowawców sprawuj¹cych pe³n¹ w³adzê i
kontrolê nad dzieckiem do roli partnerów towarzysz¹cych
mu w jego dalszym rozwoju. Temu kryzysowi powiêcam
odrêbne rozwa¿ania w drugiej czêci ksi¹¿ki.
Kryzys odlotu
Jest nim moment odejcia dziecka z domu rodzinnego
i podjêcie przezeñ doros³ego, samodzielnego ¿ycia. Ten,
wbrew pozorom, bardzo trudny kryzys przebiega pod znakiem ambiwalencji, bowiem zarówno dzieæmi, jak i rodzicami kieruj¹ z regu³y dwie przeciwstawne tendencje. Z
jednej strony rodzice zdaj¹ sobie sprawê z biologicznej i
spo³ecznej dojrza³oci swych dzieci oraz z tego, ¿e podjêcie przez nie samodzielnego, doros³ego ¿ycia jest nieuchronn¹ koniecznoci¹. Z drugiej jednak strony ci sami
rodzice maj¹ najczêciej w³asn¹ wizjê samodzielnego ¿ycia dziecka, jego kariery, jego przysz³ego partnera i jego
szczêcia. Pragn¹c doprowadziæ do jej urzeczywistnienia,
usi³uj¹ nadal wywieraæ wp³yw na ¿ycie potomka i kierowaæ nim tak, jak to dzia³o siê we wczeniejszych okresach. Samodzielne zamiary i decyzje m³odego cz³owieka
s¹ wiêc przez nich najczêciej krytykowane i negowane,
choæ pozornie nie maj¹ oni nic przeciwko podjêciu przez
córkê czy syna doros³ego ¿ycia.
Czas ju¿, ¿eby poszed³ do pracy  mówi¹ mu na
przyk³ad. Ale jednoczenie dodaj¹: Ju¿ lepiej sied w
domu, jeli masz iæ do takiej pracy. Czemu nie wycho75

dzisz za m¹¿?  popêdzaj¹ córkê do doros³oci. I natychmiast powstrzymuj¹: Zastanów siê. To nie jest ch³opak
dla ciebie. Poczekaj. Masz czas. I tak dalej. To powstrzymywanie ma jeszcze jeden aspekt. Otó¿ rodzicom z regu³y trudno pogodziæ siê z doros³oci¹ dzieci. Trudno im
uwolniæ siê od poczucia, ¿e wci¹¿ jeszcze s¹ ma³e, bezradne i wymagaj¹ce opieki. A poza tym rodzice najzwyczajniej w wiecie, mniej lub bardziej wiadomie, nie chc¹
rozstaæ siê z dzieckiem, poniewa¿ boj¹ siê samotnoci
i uczuciowej pustki po jego odejciu.
Sytuacja emocjonalna dzieci jest bardzo podobna. Z
jednej strony potrzeba niezale¿noci, chêæ uwolnienia siê
od kurateli rodziców i pragnienie nieskrêpowanej realizacji swoich zamierzeñ popycha je do odlotu. Z drugiej 
lêk przed nieznanym, obawa przed koniecznoci¹ twardego zmierzenia siê z przeciwnociami i wreszcie strach
przed mo¿liwymi i bardzo prawdopodobnymi niepowodzeniami w doros³ym ¿yciu powstrzymuje je przed wyjciem spod skrzyde³ rodziców. Dom rodzinny jest przecie¿ znany i swojski, a ¿ycie z rodzicami, mimo ró¿nych
ograniczeñ i niedogodnoci, stabilne i bezpieczne. Samodzielnoæ za jest nieznana, pe³na ryzyka i niebezpieczna.
I mo¿e w³anie dlatego tak poci¹gaj¹ca? Oto trudny wybór i zwi¹zana z nim ambiwalencja, bêd¹ca przyczyn¹
wielu konfliktów. Wystarczy sobie wyobraziæ, ¿e okres
nacisków na wyjcie z domu ze strony rodziców przypada na okres wzmo¿onych lêków przed doros³oci¹ u ich
dziecka albo na odwrót  dziecko rwie siê do samodzielnoci, a rodzice, dr¿¹c ze strachu, powstrzymuj¹ je przed
np., w ich pojêciu, mezaliansem. Ile¿ poci¹ga to za sob¹
k³ótni i ile wa¿kich decyzji podejmowanych pochopnie,
na z³oæ starym? Ile ma³¿eñstw popiesznie zawartych
nie z mi³oci, ale z chêci opuszczenia rodzicielskiego
domu?
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Konstruktywne rozwi¹zanie kryzysu odlotu, tak jak
i rozwi¹zania innych kryzysów, mo¿e byæ tylko kompromisem, w którym rodzice akceptuj¹ mimo wszystko wybory dzieci, a dzieci traktuj¹ rozmaite zastrze¿enia rodziców jak rady i przestrogi, które warto w swoich decyzjach
wzi¹æ pod uwagê. Je¿eli tylko wczeniejszy kryzys dorastania zosta³ rozwi¹zany konstruktywnie, jest to w pe³ni
mo¿liwe.
Kryzys pustego gniazda
Dwa pierwsze z opisanych kryzysów s¹ kryzysami
m³odoci. Dwa kolejne  to prze³omy wieku dojrza³ego.
Kryzys pustego gniazda jest kryzysem staroci.
Oto dzieci odesz³y z domu, aby za³o¿yæ w³asne rodziny, a rodzice znów, tak jak na pocz¹tku swojej drogi, s¹
tylko we dwoje. Ale w miêdzyczasie przeminê³a wiêkszoæ ¿ycia. Nieaktualnych jest ju¿ wiele obowi¹zków,
rent¹ lub emerytur¹ zakoñczy³ siê okres pracy zawodowej, a energia, ¿ywotnoæ i zainteresowania m³odoci czy
te¿ wieku dojrza³ego przesz³y do historii. Pozostaje du¿o,
a¿ za du¿o wolnego czasu.
Dla wiêkszoci starszych ludzi jest to bardzo trudny
okres. Ich udzia³em staje siê nuda i jednostajnoæ ¿ycia,
czemu towarzyszy uczucie pustki i bezsensu dalszej egzystencji. Starzy rodzice czuj¹ siê niepotrzebni. Widz¹ wyranie, ¿e ich rola zarówno w ¿yciu ich dzieci, jak i w ¿yciu spo³eczeñstwa dobiega koñca. Nikt ju¿ w³aciwie niczego od nich nie oczekuje i nie potrzebuje. Na dobr¹
sprawê mog¹ odejæ. Dlatego moment przejcia na emeryturê jest dla wielu z nich punktem zwrotnym, od którego
zaczyna siê umieranie. Niektórzy reaguj¹ nañ gwa³townym spadkiem si³ oraz pojawieniem siê rozmaitych dolegliwoci i rzeczywicie szybko umieraj¹. Czasami wygl¹da to tak, jakby popiesznie zabierali siê ze wiata, w któ77

rym nie maj¹ ju¿ do odegrania ¿adnej roli. Inni wegetuj¹
w marazmie i nudzie, staj¹c siê powoli uprzykrzeniem
otoczenia, w³asnych dzieci i siebie nawzajem, tym bardziej ¿e wzajemna atrakcyjnoæ, jakkolwiek rozumiana,
te¿ z regu³y nale¿y ju¿ do przesz³oci. Jest to wizja pustej
i smutnej staroci, bêd¹cej udzia³em wielu, choæ nie
wszystkich rodziców. Je¿eli przebieg dorastania i separacji dzieci pozwoli³ zachowaæ z nimi dobry kontakt, porozumienie i ukszta³towaæ nowe zasady wspó³¿ycia, starzy
rodzice mog¹ staæ siê ¿yczliwymi i zawsze przydatnymi
dziadkami, odnajduj¹cymi we wnukach sens i przed³u¿enie w³asnej egzystencji. Je¿eli pracy zawodowej towarzyszy³y te¿ inne pasje i zainteresowania, to pozostaj¹ one z
regu³y ¿ywe i mo¿liwe do kontynuowania równie¿ po
przejciu na emeryturê. Je¿eli autorytet rodziców i pe³en
bliskoci kontakt z dzieæmi nie zosta³ unicestwiony w
toku uprzednich przesileñ, rodzicielska m¹droæ i dowiadczenie mog¹ staæ siê ród³em dobrych rad i wsparcia dla dzieci, daj¹c jednoczenie rodzicom poczucie, ¿e
s¹ wa¿ni i potrzebni. Je¿eli ¿ycie towarzyskie i przyjanie
nie zosta³y uprzednio zaniedbane lub powiêcone na rzecz
piêtrz¹cych siê obowi¹zków  gniazdo rodzinne po odlocie dzieci nie musi byæ puste. Te ró¿ne je¿eli mo¿na by
jeszcze mno¿yæ, gdyby nie fakt, ¿e sprowadzaj¹ siê one
w³aciwie do jednego. W finale ¿ycia zbiera siê owoce
wszystkich minionych rozwi¹zañ prze³omowych sytuacji
rodzinnych. I one sk³adaj¹ siê na rozwi¹zanie tego ostatniego kryzysu.
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Rozdzia³ VII
NIE KOÑCZ¥CA SIÊ INWESTYCJA,
CZYLI KRYZYS WYCHOWANIA
Wychowanie dzieci jest najd³u¿ej trwaj¹cym, wiadomym wysi³kiem podejmowanym przez rodzinê. Jest to
proces tocz¹cy siê we wszystkich prawie fazach ¿ycia rodziny i przebiegaj¹cy poprzez niemal ka¿dy punkt zwrotny i przesilenie. Wszystko wskazuje na to, ¿e proces wychowania sam w sobie jest permanentnie trwaj¹cym
strukturalnym kryzysem rodzinnym, jako ¿e w istocie
polega on na nieustannym, gwa³townym ujawnianiu siê
coraz bardziej z³o¿onych i coraz bardziej burzliwych konfliktów pomiêdzy dzieæmi i rodzicami. Jak ju¿ wspomnia³em wczeniej, pierwszy taki konflikt ujawnia siê mniej
wiêcej pomiêdzy 1,5 a 3 rokiem ¿ycia dziecka. Jest to czas
zwany w psychologii rozwojowej okresem przekory,
kiedy rodz¹ siê zrêby osobowoci dziecka oraz powstaje
jego poczucie integralnoci i odrêbnoci jako jednostki.
Charakteryzuje siê on niezwykle nasilonym d¹¿eniem
dziecka do samodzielnoci, do podkrelania swojej odrêbnoci i do manifestowania przy ka¿dej okazji swojej niezale¿nej i samorz¹dnej woli. Przy znacznej jeszcze nieporadnoci ruchowej dziecka i jego niewielkich mo¿liwociach intelektualnych tendencja ta jest dla rodziców z re79

gu³y wyczerpuj¹cym dowiadczeniem. Trzylatek na niemal wszystkie propozycje mamy lub taty mówi: nie. Chce
sam chodziæ (czasem jeszcze nie bardzo sprawnie), gdzie
mu siê podoba, sam jeæ, sam siê ubieraæ, sam siê myæ i
sam regulowaæ rozk³ad swojego dnia. A na interwencje
mamy, która usi³uje go wreszcie nakarmiæ po samodzielnym rozchlapaniu trzeciego talerza zupy, reaguje rozg³onym rykiem protestu i rzêsistymi ³zami wylewanymi nad
sponiewieran¹ niezale¿noci¹. Na tym etapie konflikt pomiêdzy rodzicami i ich pociech¹ rozgrywa siê na dwu poziomach. Z jednej strony rodzice, ze wzglêdów zdrowotnych i bezpieczeñstwa, musz¹ ograniczyæ d¹¿enie swojego potomka do samodzielnoci i zmusiæ go do podporz¹dkowania siê ich woli. Z drugiej strony ruchliwoæ, ekspansywnoæ i niespo¿yta energia dziecka stoi w sprzecznoci
z ich zmêczeniem, pragnieniem odpoczynku i poszukiwaniem mo¿liwoci zajêcia siê choæ przez chwilê swoimi
sprawami. Sytuacja taka trwaæ bêdzie a¿ do 10  11 roku
¿ycia dziecka, kiedy jego energia i zainteresowania skieruj¹ siê zdecydowanie w stronê grupy rówieniczej.
Ma³e dzieci (czyli, jak ju¿ wczeniej przyjêlimy, te do
10 roku ¿ycia) s¹ czasami nazywane przez doros³ych niewinnymi barbarzyñcami. W ten sposób skrótowo wyra¿aj¹ oni obserwacjê, ¿e dzieciom nie wpojono jeszcze cywilizowanych zasad i norm wspó³¿ycia, w zwi¹zku z
czym nie respektuj¹ one wielu zwyczajów, konwenansów
i rytua³ów reguluj¹cych doros³e ¿ycie spo³eczne. Dzieci
mówi¹ o tym, co widz¹, nie zwa¿aj¹c na spo³eczn¹ hierarchiê i przepisy bon tonu (jak w znanej bani Andersena
Nowe szaty króla), wyra¿aj¹ w sposób nieskrêpowany
swoje uczucia i potrzeby, pozbawione s¹ w znacznym
stopniu wstydu i tak zwanego wyczucia (czyli umiejêtnoci oceny co wypada, a co nie), nie chwytaj¹ aluzji i
nie zmierzaj¹ do celu ogródkami. W zwi¹zku z tym rodzi80

ce prze¿ywaj¹ nieraz katusze wstydu i za¿enowania wynikaj¹ce ze spontanicznego i szczerego zachowania siê potomka. Sam dowiadczy³em przed paru laty tego uczucia,
kiedy moja córka (chyba wtedy piêcioletnia) odebra³a telefon (jak siê póniej okaza³o od mojego szefa, profesora
i znanego naukowca), owiadczaj¹c bez ogródek: Tata
nie mo¿e teraz podejæ, bo robi kupê. Nic wiêc dziwnego, ¿e rodzice d¹¿¹ do okie³znania tej spontanicznoci i
nadania zachowaniu siê pociech cywilizowanej og³ady
dobrego wychowania.
W okresie dorastania, z kolei, dzieci d¹¿¹ do autonomii
i swobody, a rodzice pragn¹ zachowaæ kontrolê i nadzór.
Podczas zbierania siê potomstwa do odlotu z rodzinnego gniazda we w³asne, doros³e ¿ycie, rodzice w dobrej
wierze usi³uj¹ narzuciæ im swoj¹ tego ¿ycia koncepcjê.
I tak dalej.
Wszystko to sk³ania do wniosku, ¿e proces wychowania w bardzo wielu swoich momentach jest, w gruncie rzeczy, u¿yciem przez rodziców ró¿nych form przemocy
i nacisku w celu poskromienia natury dziecka i wt³oczenia jego zachowañ w spo³ecznie akceptowane ramy.
Samo z siebie dziecko nie zacznie sikaæ do sedesu, myæ
zêbów, jeæ no¿em i widelcem, mówiæ przepraszam i
dziêkujê czy recytowaæ wierszyków na imieninach cioci Heli. Dowodz¹ tego niezliczone przyk³ady ma³ych
dzikusów wzrastaj¹cych w zaniedbanych domach dziecka czy w rodzinach, gdzie z ró¿nych powodów (np. alkoholizmu czy narkomanii rodziców) zajmowanie siê dzieckiem sprowadza siê do dawania mu (i to nie zawsze) jeæ
i piæ.
Wiadomo te¿ jednak, ¿e u¿ycie przemocy wywo³uje w
jej ofiarach opór i bunt bez wzglêdu na to, kim one s¹ i jaki
stopieñ rozwoju reprezentuj¹. Przeciw bezporedniemu
naciskowi i stosowaniu si³y protestuj¹ na ró¿ne sposoby
6  Moje dziecko...
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zarówno poddawany tresurze pies, winka morska zmuszona do odgrywania roli ubieranej w pioszki lalki, jak i
dziecko, które w wieku 3  4 lat nie rozumie, dlaczego
dobrze jest myæ zêby. Z tego powodu dzieci (szczególnie
ma³e) stawiaj¹ opór wychowawczym poczynaniom rodziców i tym samym czyni¹ z procesu wychowania najbardziej przewlek³y i trudny kryzys w ka¿dej rodzinie. W
kryzysie tym sytuacja wychowuj¹cych (rodziców) i wychowywanych (dzieci) jest diametralnie ró¿na.
Rodzice w swoich dzia³aniach kieruj¹ siê na ogó³ dalekosiê¿nymi przewidywaniami i planami, które dla ich pociech s¹ absolutn¹ abstrakcj¹. Omioletnie czy nawet starsze dziecko nie jest w stanie poj¹æ, dlaczego ma powiêcaæ czas, który przecie¿ tak wspaniale mo¿na spo¿ytkowaæ na zabawê, nudnym w koñcu, jednostajnym i trudnym lekcjom jêzyka angielskiego. Nie rozumie ono do
koñca motywacji, jakimi kieruj¹ siê rodzice, zmuszaj¹c je
do tych lekcji, bowiem czasowy horyzont ma³ego dziecka
ogranicza siê do kilku dni. Stanowi to mniej wiêcej normalny pu³ap w zgodnej z jego rozwojem percepcji czasu.
W praktyce dziecko bêdzie wiêc na ró¿ne sposoby wymigiwaæ siê od zazwyczaj kosztownych lekcji jêzyka, unikaj¹c ich, markuj¹c przygotowywanie siê do nich lub, w
najgorszym razie, biernie i bez ¿adnych korzyci w nich
uczestnicz¹c. Sytuacja taka powoduje z regu³y rozgoryczenie rodziców i ¿al z powodu niedoceniania przez syna
czy córkê ich zapobiegliwoci, zdolnoci przewidywania,
dobrej woli i, w koñcu niebagatelnych, finansowych nak³adów. To pozawiadome oczekiwanie przez rodziców
wdziêcznoci ze strony dziecka za ich rozmaite starania,
wysi³ki i powiêcenia jest, nawiasem mówi¹c, zupe³nie
pozbawione sensu, bowiem dziecko, niemal a¿ do okresu
doros³oci, przyjmuje to wszystko ca³kowicie naturalnie
jako co, co mu siê od matki czy ojca nale¿y. Fakt sprawo82

wania przez rodziców wszechstronnej nad nim opieki i
zaspokajania wszystkich jego potrzeb jest dla dziecka normalnym, ustalonym i niezmiennym porz¹dkiem wiata.
Tym samym przeciêtne, ¿yj¹ce w normalnej rodzinie
dziecko nie prze¿ywa wobec rodziców uczuæ wdziêcznoci. Nie przychodzi mu bowiem do g³owy, ¿e rodzice mogliby zachowywaæ siê inaczej lub ¿e to, co robi¹, zale¿ne
jest od ich dobrej woli, a nie od owego ustalonego porz¹dku wiata. Wdziêczne potrafi¹ byæ tylko te dzieci, które
dowiadczy³y uprzednio samotnoci, cierpieñ i braku
opieki. A i to tylko na krótk¹ metê.
Dla rodziców dziecko jest nie koñcz¹c¹ siê inwestycj¹,
¿yciow¹ czarn¹ dziur¹, zdoln¹ poch³on¹æ ka¿d¹ iloæ
energii, uczuæ, czasu i dóbr materialnych. Nie dostaj¹ przy
tym oni satysfakcji innej ni¿ mo¿noæ uczestniczenia w
jego rozwoju i obserwowania kolejnych osi¹gniêæ. Jest to
w dodatku inwestycja niepewna, ryzykowna, budz¹ca sta³y niepokój i obawy. Dla rodziców wraz z narodzinami
dziecka pojawia siê lêk o jego ¿ycie, zdrowie, rozwój,
bezpieczeñstwo, powodzenie, trafne wybory ¿yciowe, o
to, by spotka³o dobrego partnera. I tak dalej. Lêk o dziecko nie koñczy siê w³aciwie nigdy, jest bowiem sta³ym
atrybutem rodzicielstwa i drug¹, obok mi³oci, si³¹ napêdow¹ bêd¹cego permanentnym kryzysem procesu wychowania. Na kryzys wychowania sk³adaj¹ siê setki i tysi¹ce
mniejszych kryzysów, rozgrywaj¹cych siê w codziennych
sytuacjach ¿yciowych i wychowawczych w ka¿dej rodzinie. Je¿eli przynajmniej czêæ z nich zostanie rozwi¹zana
konstruktywnie, to i ca³y kryzys znajdzie swój konstruktywny fina³ w postaci wyprodukowania przez rodzinê
wartociowego cz³owieka.
Rozwi¹zaniu niektórych z tych pomniejszych kryzysów powiêcona jest druga czêæ ksi¹¿ki.
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Rozdzia³ VIII
KTO W RODZINIE
ZAJMUJE SIÊ WYCHOWANIEM,
CZYLI O TYM,
¯E DZIECI TE¯ WYCHOWUJ¥ RODZICÓW
Przyjcie na wiat dziecka przekszta³ca ma³¿eñstwo w
rodzinê. W miejsce uk³adu ma³¿eñskiego powstaje system
rodzinny, w którym przebiegaæ bêdzie opieka nad potom-

kiem i proces jego wychowania. Skoro za wychowanie
odbywa siê w ramach systemu rodzinnego, to oczywiste
jest, ¿e bêdzie ono dotyczy³o ca³ego tego systemu i anga¿owa³o wszystkich jego cz³onków. Jak pamiêtamy, w sys84

temie rodzinnym wszyscy domownicy powi¹zani s¹ ze
sob¹ sieci¹ sprzê¿eñ zwrotnych, powoduj¹cych, ¿e jakakolwiek zmiana w zachowaniu siê jednego z nich powoduje natychmiastowe zmiany w zachowaniu siê wszystkich
pozosta³ych. Oznacza to, ¿e zachowanie siê matki czy ojca
wp³ywa na zachowanie siê dziecka, ale i zachowanie siê
dziecka wp³ywa na postêpowanie rodziców. Po prostu w
systemie rodzinnym wszyscy nawzajem wp³ywaj¹ na swoje zachowanie siê wed³ug nastêpuj¹cej zasady:
Matka wp³ywa na zachowanie siê dziecka w tym samym stopniu, w jakim wp³yw dziecka kszta³tuje jej postêpowanie. Dotyczy to oczywicie tak¿e uk³adu ojciec 
dziecko i ojciec  matka.
Dla przyk³adu wyobramy sobie, ¿e matka rozz³oszczona tym, i¿ syn wci¹¿ pluje na stó³ spo¿ywan¹ w³anie
kaszk¹, daje mu w koñcu klapsa. Dziecko zanosi siê rozpaczliwym p³aczem i usi³uje przytuliæ siê do matki. Widok
³ez i rozpaczy ch³opca wywo³uje u matki ¿al i poczucie
winy, w wyniku czego zaczyna ona tuliæ i uspokajaæ syna,
którego przecie¿ przed chwil¹ ukara³a. Pod wp³ywem zabiegów matki ma³y stopniowo siê uspokaja i wraca do tak
przecie¿ wspania³ej zabawy, jak¹ jest plucie kaszk¹. Tym
razem matka pod wp³ywem uprzedniego dowiadczenia
nie próbuje ju¿ klapsa, ale np. zabiera kaszkê. Powoduje
to, ¿e dziecko... I tak dalej.
Wszystko to sprawia, ¿e proces wychowania w rodzinie ma charakter relacyjny. Jest on nie koñcz¹cym siê ci¹giem wzajemnych ustosunkowañ, czyli relacji, pomiêdzy
cz³onkami rodziny. W tych relacjach, za pomoc¹ wzajemnego wp³ywu i oddzia³ywania na siebie, realizowane s¹
zadania i cele wychowawcze. Na pytanie, kto w rodzinie
zajmuje siê wychowaniem, odruchowa niejako odpowied brzmi: oczywicie rodzice. W rzeczywistoci, w
relacjach wychowawczych rodzice s¹ te¿ obiektem, naj85

czêciej pozawiadomych, oddzia³ywañ wychowawczych
dzieci. Swoim postêpowaniem potomstwo wp³ywa na zachowanie siê rodziców, powoduj¹c liczne i trwa³e zmiany
w tym zachowaniu. A trwa³e zmiany zachowania siê s¹
przecie¿ istot¹ i celem wychowania.
Kontakt z dzieckiem, rodz¹ca siê i rozwijaj¹ca mi³oæ
do niego, wiadomoæ ca³kowitej odpowiedzialnoci za
jego ¿ycie i los wywo³uj¹ mo¿e subtelne, ale za to trwa³e
zmiany w psychice rodziców. Wiele ¿on podkrela, ¿e obcowanie z synem lub córk¹ wp³ynê³o ³agodz¹co i wyciszaj¹co na ich cholerycznych, wybuchowych mê¿ów. Z kolei
wielu mê¿ów stwierdza, ¿e ich ma³¿onki, przeistaczaj¹c
siê w matki, sta³y siê bardziej miêkkie, delikatne, cierpliwe i wyrozumia³e. Opieka nad ma³ym dzieckiem jest rzeczywicie tward¹ szko³¹ cierpliwoci i wyrozumia³oci,
co daje odczuwalne efekty nie tylko w relacjach z potomkiem. Tym sposobem niemowlê, a potem ma³e dziecko,
niejako wychowuje w³asnych rodziców, ucz¹c ich pokory,
cierpliwoci i zrozumienia, ¿e wobec tak ma³ej osoby wypróbowane dot¹d metody dzia³ania (perswazja, z³oæ,
szanta¿ itp.) s¹ po prostu nieprzydatne i ¿e w zwi¹zku z
tym trzeba szukaæ nowych. Uczy ich ono te¿ odpowiedzialnoci i wytrwa³oci, pokazuj¹c wci¹¿, jakie skutki ma
i mo¿e mieæ dla niego rodzicielska niefrasobliwoæ i opiesza³oæ. Jedna z moich pacjentek, w przeb³ysku zrozumienia tej wzajemnej relacji wychowawczej miêdzy ma³ym
dzieckiem i rodzicami, tak oto j¹ opisa³a: Od czasu przyjcia na wiat Kasia w³aciwie rz¹dzi nami i naszym domem. Podporz¹dkowa³a sobie ca³kowicie mnie i mê¿a,
robi¹c z nas zupe³nie innych ludzi ni¿ poprzednio. W
miejsce nieco rozleniwionych »luzaków« pojawi³o siê
dwoje sprê¿onych i sprawnych wykonawców, wyczulonych na grymasy ksiê¿niczki manifestowane jej p³aczem,
okrzykami, stêkaniem i innymi »wyrazami« z jej prywat86

nego jêzyka, którego zreszt¹ b³yskawicznie siê nauczylimy. Mój m¹¿, in¿ynier i zakamienia³y technokrata, ju¿ po
dwu tygodniach bezb³êdnie rozró¿nia³ po p³aczu, czy ma
ona mokro, czy jest g³odna, czy te¿ po prostu siê nudzi. Ja
sama zaczê³am siê inaczej poruszaæ, od czasu gdy zauwa¿y³am, ¿e kiedy chodzê z Kasi¹ na rêkach swoim normalnym, energicznym krokiem albo pcham wózek w moim
normalnym, czyli ekspresowym tempie  zamiast zasypiaæ, staje siê ona niespokojna, pobudzona i w koñcu zaczyna p³akaæ. Teraz chodzê wolno i dostojnie, a córka zasypia b³yskawicznie, uko³ysana moim »krokiem matrony«. Przy okazji zauwa¿y³am, ¿e mój sta³y popiech i gor¹czkowe »miotanie siê« w³aciwie nie maj¹ sensu i s¹
raczej moim nawykiem ni¿ odpowiedzi¹ na konkretne
wymogi sytuacji. W efekcie równie¿ psychicznie przesta³am siê niecierpliwiæ i miotaæ, co mój m¹¿ przyj¹³ z wyranym uznaniem.
Z czasem akcje wychowawcze dziecka wobec rodziców staj¹ siê coraz bardziej z³o¿one i, chcia³oby siê powiedzieæ, przemylane, choæ tak na pewno nie jest. W dalszym ci¹gu bowiem opieraj¹ siê one na pozawiadomej
intuicji. A oto przyk³ad takiej akcji.
Jaki czas temu zg³osili siê do mnie zdesperowani rodzice piêcioletniego Filipa, twierdz¹c, ¿e ch³opiec w niespe³na trzy tygodnie od rozpoczêcia kariery przedszkolaka uciek³ z przedszkola, a nastêpnie stanowczo odmówi³
uczêszczania doñ. Fakty by³y nastêpuj¹ce. Krytycznego
dnia Filip zosta³ jak zwykle odwieziony rano przez matkê
do przedszkola, gdzie te¿, jak zwykle ma³o chêtnie, zosta³.
W dwie godziny póniej ch³opiec pojawi³ siê w miejscu
pracy matki (bywa³ tam przedtem ju¿ nieraz), odleg³ym od
przedszkola o kilka ulic. Pó³przytomnej z przera¿enia rodzicielce Filip owiadczy³ stanowczo, ¿e uciek³ z przedszkola raz na zawsze i ¿e nigdy tam ju¿ nie wróci. S³o87

wa dotrzyma³. W ci¹gu najbli¿szych kilku dni rodzice
wszelkimi sposobami starali siê go nak³oniæ do powrotu w
przedszkolne progi (gdzie tymczasem, po imponuj¹cej
akcji ledczej, okaza³o siê, ¿e ch³opca nie spotka³a ¿adna
przykroæ, nie by³ le traktowany przez nauczycielki ani
nikt nie wpycha³ mu na si³ê znienawidzonego szpinaku),
a gdy nic  ³¹cznie z próbami przekupienia uparciucha
najbardziej upragnionymi zabawkami  nie dawa³o rezultatu, zawlekli syna do przedszkola si³¹. Filip narobi³ wrzasku na ca³¹ ulicê, owiadczy³, ¿e i tak ucieknie... i wygra³.
Rodzice zwrócili siê teraz do tzw. specjalistów, takich
jak ja, aby uzyskaæ pomoc w wyleczeniu ich syna z, jak to
nazwa³a opiekuj¹ca siê przedszkolem pani psycholog,
fobii przedszkolnej. Pierwszym moim krokiem specjalisty by³o umieszczenie zachowania siê dziecka w kontekcie rodzinnym. W wyniku dok³adnego wywiadu okaza³o siê, ¿e w domu Filipa od pewnego czasu trwa³ kryzys
zwi¹zany z konfliktem pomiêdzy rodzicami na temat sposobu dalszego funkcjonowania rodziny. Ojciec ch³opca
domaga³ siê, aby matka zrezygnowa³a z powrotu do pracy zawodowej i pozosta³a w domu, zajmuj¹c siê wychowywaniem dziecka. Pragn¹³ te¿ w krótkim czasie mieæ
drugie dziecko, aby rodzina sta³a siê, jego zdaniem,
prawdziw¹ rodzin¹. Matka natomiast nie chcia³a porzucaæ swojego zawodu i pracy. Godzi³a siê na drugie dziecko, ale co najmniej po roku aktywnego ¿ycia zawodowego. W wyniku tych nie daj¹cych siê pogodziæ kontrowersji ojciec obrazi³ siê na ¿onê, mówi¹c, ¿eby robi³a, co
chce, poniewa¿ jego przesta³o to obchodziæ. Zacz¹³ te¿
demonstracyjnie wiêcej pracowaæ i mniej bywaæ w domu.
Wobec takiego stanowiska mê¿a matka posz³a w zaparte. Sama i za w³asne pieni¹dze za³atwi³a przedszkole dla
Filipa i wróci³a do pracy. Mo¿na sobie wyobraziæ, jak
wygl¹da³y ich, nieliczne zreszt¹, wspólne wieczory lub
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wspólne soboty i niedziele. W domu nast¹pi³y nie koñcz¹ce siê ciche dni.
Odmowa chodzenia do przedszkola ze strony Filipa
odegra³a w tym systemie rodzinnym rolê przeciwn¹ do
omawianej ju¿ wczeniej roli objawu. Nie tylko nie przyczyni³a siê do utrzymania nowo ukszta³towanej równowagi (obra¿ony ojciec i zaparta matka), ale wrêcz spowodowa³a jej gwa³town¹ zmianê. Na pewien czas zachowanie siê ch³opca wywo³a³o, co prawda, skutki podobne do
tych, jakie w systemie rodzinnym powoduje objaw, a mianowicie zmusi³o obra¿onego ojca i zapart¹ matkê do
wspó³dzia³ania i ponownej analizy zaistnia³ej sytuacji. Jej
wynikiem by³a, miêdzy innymi, wizyta u mnie, w czasie
której dosz³o do rozmowy na temat sensownoci zajêtych
wobec siebie przez ma³¿onków postaw. W rezultacie rozmowy oboje uznali, ¿e mo¿liwe jest wyjcie kompromisowe, znajduj¹ce uzasadnienie w ich wzajemnej mi³oci i
jednoznacznej chêci bycia razem. Ode mnie otrzymali
wskazówkê mówi¹c¹, ¿e im bardziej poprawi siê ich relacja w kierunku zgody i bliskoci, tym mniejsze bêd¹ opory ich syna przed uczêszczaniem do przedszkola. Kompromis polega³ na przyjêciu przez ojca argumentów ¿ony
i na wyra¿eniu zgody na jej pracê zawodow¹ teraz i w
przysz³oci. Matka z kolei zgodzi³a siê nie odwlekaæ sprawy drugiego dziecka. Skutkiem zawartego porozumienia
by³o pogodzenie siê rodziców i powrót do bliskoci, a co
za tym idzie, radykalna odwil¿ w oziêb³ej i napiêtej atmosferze domu. Po kilku dniach trwania takiego stanu
rzeczy Filip sam zaproponowa³ próbê swojego powrotu
do przedszkola, co te¿ wkrótce i bez dalszych k³opotów
siê sta³o. Jego ucieczka wraz z póniejszymi nastêpstwami by³a bowiem, jak siê zdaje, jedynie intuicyjnie wybranym rodkiem prowadz¹cym do zupe³nie innego celu.
Ch³opiec odmówi³ biernego uczestnictwa w budz¹cej jego
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przera¿enie rozgrywce pomiêdzy rodzicami, przez co spowodowa³ najpierw zachwianie, a potem ca³kowit¹ zmianê
kszta³tuj¹cej siê w rodzinie, niekorzystnej dla niego,
równowagi. Efektem tej zmiany by³o nowe porozumienie
rodziców i trwa³e zmiany w ich zachowaniu siê. Tak oto
ma³y Filip nieco wychowa³ swoich mamê i tatê.
W miarê dorastania dzieci ich sposoby wp³ywania na
postêpowanie rodziców staj¹ siê coraz bardziej wiadome.
Oko³o 7  8 roku ¿ycia nasze potomstwo zaczyna siê coraz sprawniej pos³ugiwaæ informacj¹ zwrotn¹, mówi¹c
nam wprost, jakie nasze zachowania nie odpowiadaj¹ im i
dlaczego. Ju¿ w tym wieku córka czy syn potrafi powiedzieæ matce: Nie krzycz tak na mnie, bo kiedy krzyczysz,
to ja siê denerwujê i ubieram siê wolniej albo: Nie stój
nade mn¹, kiedy cielê ³ó¿ko, bo wtedy mi gorzej wychodzi. Lepiej wyjd, a potem przyjd sprawdziæ. I tak dalej.
Ka¿dy rodzic przyzna, ¿e s³usznoæ tych uwag bywa
czasem tak uderzaj¹ca, ¿e opada nam przys³owiowa szczêka i nie pozostaje w³aciwie nic innego, ni¿ w milczeniu
uczyniæ sobie solenn¹ obietnicê zmiany postêpowania. W
okresie dorastania bezlitosna czêsto w swej brutalnej prawdzie, a przy tym dok³adna i precyzyjna informacja zwrotna
staje siê w rêkach dzieci g³ównym narzêdziem buntu i podwa¿ania rodzicielskiego autorytetu. Starzy dowiaduj¹ siê
wtedy ze szczegó³ami, ¿e s¹ twardog³owi, zacofani,
wcibscy, niedyskretni, nietolerancyjni, dwulicowi, oportunistyczni, k³amliwi itd., itp. Wiêkszoæ z tych krytyk opiera
siê, niestety, na faktach, a ich logice i jasnoci wywodu nie
mo¿na nic zarzuciæ. I znów, aby ocaliæ w oczach naszych
synów i córek resztki szacunku, nie pozostaje nam nic innego, jak uznaæ s³usznoæ przynajmniej czêci zarzutów i najzwyczajniej w wiecie zmieniæ zachowanie.
W tym te¿ okresie pojawia siê przymus, najmocniejszy
i najbardziej wiadomy ze sposobów wp³ywania dzieci na
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postêpowanie rodziców. Dorastaj¹ce potomstwo doæ
szybko odkrywa, i¿ rodzice s¹, w gruncie rzeczy, bezradni wobec niego. Wystarczy tylko stanowczo powiedzieæ 
nie, aby zobaczyæ, jak matka i ojciec (którzy doskonale
wiedz¹, ¿e siedemnastolatkowi ju¿ nie sposób daæ klapsa
ani postraszyæ go czymkolwiek) przechodz¹ od buñczucznych pogró¿ek do ¿a³osnych prób i b³agañ.
Wyje¿d¿am w sobotê do Krakowa na osiemnaste urodziny kole¿anki  mówi np. szesnastoletnia córka matce.
Nie ma mowy. To za daleko. Nigdzie nie pojedziesz
 stwierdza matka.
Tak? Ciekawe, jak mnie zatrzymasz  ci¹gnie córka. 
Mo¿e mi nie dasz pieniêdzy? Obejdzie siê. Poradzê sobie.
Powiedzia³am ju¿  upiera siê matka.  Nigdzie nie
pojedziesz i przestañ o tym mówiæ, bo...
Bo co?  wpada jej w s³owo córka.  Zbijesz mnie?
Spróbuj!. I tak dalej. Dialog ten  autentyczny zreszt¹,
zakoñczy³ siê nastêpuj¹c¹ kwesti¹ matki:
Masz tu pieni¹dze i b³agam, uwa¿aj na siebie w tym
Krakowie.
Odkrycie bezradnoci rodziców powoduje, ¿e dzieci z
pozycji podporz¹dkowanych i uleg³ych obiektów rodzicielskiej w³adzy przechodz¹ na pozycje dyktuj¹cych twarde warunki równorzêdnych partnerów.
Je¿eli chcesz mnie widzieæ czêciej w domu, to musisz siê zgodziæ na odwiedziny moich kolegów. Je¿eli
nie przestaniesz wci¹¿ gadaæ o nauce  mo¿esz siê po¿egnaæ z moim zdaniem do nastêpnej klasy. Jeli nie zgodzisz siê na moje póniejsze powroty do domu, to nie licz
na dobre wyniki w szkole. I tak dalej. S¹ to przyk³ady
jeszcze w miarê ³agodnych tekstów, kierowanych przez
nastolatki do swoich rodziców, którym z lêku o dziecko, o
swój z nim kontakt i porozumienie, znów nie pozostaje nic
innego, jak zacisn¹æ zêby i zmieniæ swoje postêpowanie.
91

I tak, mo¿na powiedzieæ, toczy siê wzajemne wychowanie
dzieci przez rodziców i rodziców przez dzieci, co powoduje, ¿e gdzie w koñcu tego procesu ani dzieci (co od
zawsze jest zrozumia³e), ani rodzice (co, mam nadziejê,
bêdzie teraz bardziej zrozumia³e) nie s¹ tymi samymi
ludmi, którzy go zaczynali.
I na tym koñczê niekompletny i uproszczony, ale, jak
s¹dzê, na nasze potrzeby wystarczaj¹cy opis ¿ycia rodzinnego. W drugiej czêci bêdê siê do niego czêsto odwo³ywa³.
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Czêæ druga
HEREZJE WYCHOWAWCZE
...có¿ jest to wychowanie, jeli
nie oddalanie tylko cz³owieka od
stanu przyrodzonego, a naginanie
go do uprzedzeñ, narowów, uznanych
za dobre w jakim miejscu wiata?
(ALEKSANDER TYSZYÑSKI)
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Rozdzia³ I
W£ACIWIE WSZYSTKO WIADOMO,
CZYLI O STEREOTYPACH W WYCHOWANIU
Z wychowaniem w naszym kraju jest trochê tak jak
z medycyn¹. Ka¿dy Polak zna siê na jednym i na drugim.
Historia Stañczyka, który swego czasu wyszed³ na krakowskie ulice z obwi¹zan¹ gêb¹ i od ka¿dego napotkanego znajomka (a nawet od zupe³nie obcych ludzi) otrzymywa³ receptê na pozbycie siê bólu zêbów, mog³aby siê dzi
mia³o powtórzyæ. To samo dotyczy wychowania. Ka¿dy
z nas by³, lepiej lub gorzej, wychowywany i niemal ka¿dy
z nas kogo wychowywa³. Upowa¿nia nas to we w³asnym
mniemaniu do czucia siê ekspertem od wychowania i do
udzielania blinim zbawiennych rad w tym zakresie.
Spróbujmy siê zastanowiæ, sk¹d pochodzi ta nasza wiedza
pedagogiczna i jakiej ona jest próby.
Pierwszym, jak siê wydaje, i najwa¿niejszym ród³em
informacji na temat rozwi¹zywania rozmaitych problemów wychowawczych jest nasze dowiadczenie wyniesione z w³asnego procesu wychowania. Wybieraj¹c okrelony sposób rozegrania jakiej sytuacji wychowawczej,
mówimy bardzo czêsto np.: Moja matka tak robi³a i
wszystko by³o w porz¹dku. Aktualnej wartoci owych
zapamiêtanych z dzieciñstwa pomys³ów pedagogicznych
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z regu³y ju¿ nie sprawdzamy, bo przecie¿ wiadomo, ¿e tak
siê robi, a i my sami stanowimy niejako widomy dowód na
to, i¿ owe pomys³y prowadz¹ do wyprodukowania porz¹dnego cz³owieka. W ten sposób nasz w³asny przebyty
ju¿ proces wychowania staje siê wa¿nym ród³em gotowych, stereotypowych rozwi¹zañ ró¿nych problemów wychowawczych, sprawianych nam przez nasze dzieci.
Mój ojciec mnie bi³ za najmniejsze przewinienie
i wyros³em na wartociowego cz³owieka. Wiêc i ja bêdê
ciebie bi³  mówimy nierzadko córce czy synowi z g³êbokim przekonaniem, ¿e taka jest koniecznoæ i ¿e innego
wyjcia nie ma. Nie próbujemy nawet sprawdziæ, czy
mo¿na by inaczej, bowiem oprócz bicia, którym pos³ugiwa³ siê nasz ojciec, nie znamy innej metody. Taki jest mechanizm powstawania ci¹gn¹cych siê nieraz przez pokolenia tradycji dotycz¹cych postêpowania w konkretnych
sytuacjach wychowawczych (mówi¹cych np., ¿e czego
dziecku nie wbijemy przez ty³ek do g³owy, tego nie bêdzie ono realizowa³o w okresie doros³oci). W tym tradycyjnym postêpowaniu wiele nie zgadza siê nie tylko z
ustaleniami psychologii, ale nawet z logik¹ i zdrowym
rozs¹dkiem.
Tymczasem do tego samego celu prowadz¹ ró¿ne drogi, a ten sam efekt wychowawczy mo¿na osi¹gn¹æ ró¿nymi sposobami.
Drugim, niemal równie wa¿nym ród³em naszych pomys³ów pedagogicznych s¹ nagromadzone w danej kulturze przes¹dy na temat wychowania potomstwa. Podaj¹
one w postaci gotowych recept sposoby za³atwienia typowych problemów, jakie napotykaj¹ wszyscy rodzice. Pochodz¹ one z przekazywanej z ust do ust potocznej wiedzy
na temat rozwoju dziecka i procedur radzenia sobie z nim
w najtrudniejszych sytuacjach. Przed wielu laty zetkn¹³em siê z recept¹, wedle której, aby odzwyczaiæ dziecko
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od smoczka, nale¿y zabieraæ mu ów smoczek zawsze wtedy, kiedy maluch najbardziej go potrzebuje (a wiêc w
chwilach smutku, zdenerwowania, lêku czy po prostu zasypiania), i podsuwaæ mu pod nos brudny, ow³osiony
grzebieñ. Nikt nie wiedzia³, dlaczego w³aciwie tego rodzaju kontakt z grzebieniem ma wytworzyæ u dziecka
awersjê do smoczka. Wiadomo by³o natomiast, ¿e tak siê
robi od zawsze i ¿e jest to procedura nad wyraz skuteczna. Ale nie zawsze. Moja w³asna matka, przepytywana
przeze mnie na tê okolicznoæ, stwierdzi³a, ¿e grzebieñ
zupe³nie na mnie nie dzia³a³ i ssa³em zu¿yty i pozszywany przez dobrego dziadka (by³y to trudne i ubogie lata
czterdzieste) smoczek a¿ do czwartego roku ¿ycia, kiedy
to sam zdecydowa³em wiêcej go nie u¿ywaæ.
Inne przes¹dy wyra¿aj¹ siê w takich obiegowych opiniach, jak np. ta o Jasiu, który, gdy siê czego nie nauczy,
to jako doros³y Jan nie bêdzie tego umia³. O dziecku, które gdy nie s³ucha ojca i matki, pos³ucha psiej skóry (czyli
s³u¿¹cej do bicia dyscypliny), czy o koniecznoci za³atwiania wa¿nych spraw rodzinnych nie przy dziecku,
bowiem jest ono zbyt delikatne i za wiadkowanie np. rodzicielskiej k³ótni mo¿e zap³aciæ j¹kaniem siê lub moczeniem do ³ó¿ka. Tego rodzaju przewiadczeñ funkcjonuje
bardzo du¿o w zbiorowej wiadomoci. Niektóre z nich
maj¹ charakter regionalny i obowi¹zuj¹ tylko na ograniczonym terenie (jak np. panuj¹ce w po³udniowej Polsce
przekonanie, ¿e bawienie siê zapa³kami  czy szerzej,
ogniem  mo¿e spowodowaæ zsikanie siê dziecka w nocy
do ³ó¿ka), inne za maj¹ niejako zasiêg ogólnopolski i
stanowi¹ zazwyczaj podstawowe wyposa¿enie pedagogiczne wielu m³odych matek i ojców.
Trzecim wreszcie ród³em inspiracji wychowawczej
rodziców s¹ oficjalnie lansowane koncepcje i mody pedagogiczne. Przez wiele lat np. lansowana by³a w Polsce
7  Moje dziecko...
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koncepcja cile rozplanowanego czasowo karmienia niemowl¹t. Mia³y byæ one karmione na godzinê kilkanacie
razy w ci¹gu doby bez wzglêdu na ich zapotrzebowanie na
pokarm i zachowanie siê. Doprowadzi³o to do wyprodukowania generacji dzieci, które nie identyfikowa³y uczucia
g³odu. Nie potrafi³y one daæ opiekunom jednoznacznego
sygna³u, ¿e s¹ g³odne, roz³adowuj¹c g³odowe napiêcie w
pozornie pozbawionym przyczyny p³aczu, ruchowym podnieceniu, zaburzeniach snu i ogólnym rozgrymaszeniu.
Dopiero pojawienie siê na polskim rynku s³awnej ksi¹¿ki o
opiece nad dzieckiem doktora Benjamina Spocka spowodowa³o gremialny zwrot rodziców w stronê naturalnego i uzasadnionego logicznie karmienia na ¿¹danie.
Potem by³a moda na importowane, g³ównie ze Stanów
Zjednoczonych, wychowanie bezstresowe, którego
podstawowymi metodami by³o pod¹¿anie za dzieckiem
oraz obdarzanie go maksymaln¹ uwag¹ rodziców. Ten
akurat pomys³ nie zdoby³ powszechnego uznania, doczekuj¹c siê nawet ca³ej serii dowcipów wykpiwaj¹cych
skutki jego stosowania, jak choæby ten oto: W tramwaju
jedzie m³oda mama z mniej wiêcej piêcioletnim synem.
Ch³opiec siedzi na fotelu, podziwiaj¹c przez okno to, co
jest do podziwiania, a matka stoi obok. W pewnej chwili
stoj¹ca w pobli¿u mocno starsza pani odzywa siê uprzejmie: Mo¿e pani synek ust¹pi³by mi miejsca, bardzo trudno mi staæ. Matka na to: Proszê za³atwiæ to z synem. Ja
wychowujê go bezstresowo i nie bêdê wywieraæ nañ nacisku, aby ust¹pi³ pani miejsca. W tym momencie z fotela
w g³êbi wagonu wstaje m³ody cz³owiek i podchodzi do
matki naszego ch³opczyka. Mnie te¿ rodzice wychowywali bezstresowo  mówi, przylepiaj¹c jej do czo³a ¿ut¹
dotychczas gumê. To lapidarny i bardzo trafny komentarz
do ca³ej owej koncepcji opartej na za³o¿eniu, ¿e dziecko
jest równoprawnym partnerem doros³ego. Ma prawo do
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pe³nej wolnoci osobistej i do nie skrêpowanego wyra¿ania siebie, w zwi¹zku z czym powinno byæ traktowane
jak inny doros³y. Tymczasem jak jest, ka¿dy widzi. Dziecko po prostu nie jest partnerem doros³ego ani tym bardziej
nie jest doros³ym.
Obecnie najwyraniej nasta³a moda na wychowanie
zorientowane w przysz³oæ, preferuj¹ce uczenie dzieci
rozmaitych umiejêtnoci (tenis i jazda konna, golf, komputery). Troska rodziców skupia siê na zapewnieniu potomstwu niezliczonych dodatkowych zajêæ, które maj¹
poprawiæ jego pozycjê startow¹ w przysz³e doros³e ¿ycie.
Ju¿ kilkuletnie dzieci uczone s¹ intensywnie jêzyków obcych, informatyki, zasad prowadzenia tzw. biznesu, a
tak¿e jazdy konnej, gry w tenisa i w golfa, jako najlepiej
rokuj¹cych przysz³ociowo umiejêtnoci towarzyskich.
Tym sposobem zabiegani i ponad miarê zajêci rodzice zaczynaj¹ mieæ zabiegane i ponad miarê zajête dzieci. I
wszyscy s¹ zadowoleni. Mylê, ¿e do czasu. Wychowania
bowiem nie mo¿na zast¹piæ edukacj¹, chocia¿ takie tendencje wykazuje równie¿ wspó³czesna polska szko³a. S¹
to dwa ró¿ne, chocia¿ cile uzupe³niaj¹ce siê procesy.
Bez dobrego wychowania nie ma skutecznej edukacji i
bez równoczesnej edukacji nie ma dobrego wychowania.
A jedno do drugiego, jak ju¿ powiedzia³em, sprowadziæ
siê nie da. Tote¿ mamy coraz wiêcej dzieci ani dobrze wyedukowanych, ani dobrze wychowanych, za to zagubionych, spiêtych i nieszczêliwych.
Wychowanie, jak rzadko który proces spo³eczny, jest
terenem opanowanym przez ja³ow¹ rutynê i przes¹d,
gdzie zdrowy rozs¹dek przebija siê z najwy¿szym trudem.
A w³anie g³ównie do zdrowego rozs¹dku rodziców odwo³uje siê ta czêæ ksi¹¿ki.
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Rozdzia³ II
Z ¯ABIEJ PERSPEKTYWY,
CZYLI O KUCANIU DO DZIECKA
Bardzo szeroko rozpowszechniony, aczkolwiek rzadko
do koñca uwiadamiany sobie przez doros³ych przes¹d
g³osi, ¿e w stosunku do ma³ego dziecka nale¿y zachowywaæ siê i mówiæ po dziecinnemu. Wynika on z przewiadczenia, ¿e np. pó³toraroczniak lub dwulatek jest
stworem zdolnym do jako tako sensownego kontaktu tylko na swoim poziomie rozwoju. Taki te¿ kontakt w kucki uprawiaj¹ czaruj¹co sepleni¹ce mamusie i szczebiocz¹ce ciocie, rozkosznie paplaj¹ce kole¿anki mamy i tatusiowie raczkuj¹cy po pokoju, aby zabawiæ d¹saj¹cego siê
potomka. Zewsz¹d rozlega siê ksiê¿ycowy jêzyk, owe:
ma tu papu, ara mamcia da, pójdziemy ajciu na pacierek, cio tu dzidzia jobi itd.
Doroli ciamkaj¹, lini¹ siê, kl¹skaj¹, cmokaj¹, grzebi¹
siê w piasku, skacz¹ na jednej nodze, chodz¹ w kucki, bawi¹ siê lalkami, udaj¹ egzotyczne zwierzêta (sam znam
tatusia, który do perfekcji opanowa³ ciesz¹cy jego córeczkê sposób chrz¹kania ma³ej foczki) i wyczyniaj¹ inne
jeszcze niesamowite rzeczy, które mo¿na czasami obserwowaæ w parkach i ogródkach jordanowskich. Czêciowo
wynika to z zafascynowania dzieckiem i dziej¹cym siê na
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naszych oczach, zdumiewaj¹cym procesem rozwoju, czego wynikiem bywa czêsto przemo¿na tendencja rodziców
do podchwytywania uroczo nieporadnego i zabawnego
sposobu mówienia ich pociech. W wielu rodzinach neologizmy zmagaj¹cego siê z pocz¹tkami mowy potomka
wchodz¹ wrêcz na d³ugi czas do s³ownictwa doros³ych.
Ta zdumiewaj¹co ³atwa zgoda na zdziecinnienie kontaktu i kucanie do dziecka wynika z przekonania, ¿e
dziecko tak chce i to lubi. A tymczasem niezliczone obserwacje wskazuj¹ na co zupe³nie innego. Dzieci stroni¹ lub
wrêcz unikaj¹ kl¹skaj¹cych cioæ, wpadaj¹ w os³upienie na
widok raczkuj¹cych po pokoju tatusiów i babæ oraz chowaj¹ siê pod ³ó¿ko przed uroczo paplaj¹cymi kole¿ankami mamusi. Z przyjemnoci¹ natomiast wdaj¹ siê w kontakty np. z reperuj¹cym kran hydraulikiem czy normalnie
(a nawet nieco sztywno) zachowuj¹cym siê wujkiem, który mówi doñ i zachowuje siê po doros³emu. Bowiem
nasze potomstwo lubi i chce, ¿eby wiat wokó³ niego by³
uporz¹dkowany, ¿eby doroli byli doros³ymi i nie udawali dzieci, bo gdy to robi¹, wiat przestaje byæ zrozumia³y i
bezpieczny. Dzieci bardzo lubi¹, ¿eby siê z nimi bawiæ, ale
chc¹, ¿ebymy w tych zabawach byli sob¹ i bawili siê po
swojemu, a nie przeistaczali siê w g³upkowat¹ najczêciej
karykaturê dziecka, która budzi przera¿enie swoimi ekscesami. Nie uznaj¹ one zdziecinniania mowy i infantylizowania swojego zachowania za objaw mi³oci i czu³oci, jak s¹dzi mnóstwo doros³ych. Wyrazem mi³oci i czu³oci jest dla nich nasza doros³a, powiêcana im uwaga i
nasza doros³a z nimi bliskoæ. Rzeczowo i powa¿nie rozmawiaj¹cych z nimi doros³ych nie odbieraj¹ jako osch³ych
sztywniaków. One lubi¹ rzeczowoæ i pewien dystans daj¹cy im szansê wyboru w³asnego zachowania.
Wszystko, co powy¿ej napisa³em, wiem od samych
dzieci  albo z rozmów z nimi (z trzylatkiem ju¿ mo¿na
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zupe³nie powa¿nie porozmawiaæ), albo z wieloletnich obserwacji. Je¿eli sami zechcecie z nimi porozmawiaæ lub
¿yczliwie je poobserwowaæ, przekonacie siê, ku swemu
zdumieniu, ¿e kucanie do dziecka odnosi wrêcz przeciwny do zamierzonego skutek. Podwa¿a ich poczucie bezpieczeñstwa i utrudnia im nawi¹zanie z nami kontaktu.
W kontaktach ze swymi pociechami rodzice powinni
pozostaæ sob¹. Oznacza to np. z ich strony odmowê udzia³u w zabawach, które s¹ dla nich zbyt krêpuj¹ce i trudne.
Je¿eli ojciec nie potrafi wcieliæ siê w ma³ego synka Barbie, co proponuje mu w zabawie jego córka, powinien (zamiast zgadzaæ siê na markowanie, jak to najczêciej w g³êbi duszy nazywa, wyg³upów w imiê wiêtego spokoju)
jasno odmówiæ tego na rzecz swojej w³asnej propozycji.
Nie chcê siê bawiæ w synka Barbie  mo¿e on mia³o
powiedzieæ.  Ale chêtnie zagram z tob¹ w warcaby czy
»chiñczyka«.
Ze zdumieniem przekona siê wtedy, jak ³atwo i z jakim
niek³amanym entuzjazmem córka przystanie na jego propozycjê. Oznacza to te¿ wiernoæ w³asnemu sposobowi
mówienia i zachowania siê we wszystkich mo¿liwych sytuacjach kontaktu z dzieckiem. Ka¿dy z nas ma swój prywatny jêzyk pieszczotliwy, jêzyk ¿artobliwy, jêzyk
powa¿ny, jêzyk grony itd. W zale¿noci od zaistnia³ej sytuacji powinnimy siê z córk¹ czy synem porozumiewaæ jednym z tych jêzyków. I tak, jêzyk powa¿ny bêdzie u¿yteczny w sytuacjach omawiania wzajemnych stosunków, tego, co siê wydarzy³o w ci¹gu dnia, czy tego, jak
ma wygl¹daæ dzieñ nastêpny. Jêzyk pieszczotliwy mo¿e
mieæ zastosowanie przy odgrywaniu z dzieckiem w zabawie sytuacji z przesz³oci lub przy maksymalnej bliskoci
i pieszczotach, maj¹cych miejsce np. podczas k¹pieli i
uk³adania siê do snu. Jêzyk grony powinien byæ u¿yty
w sytuacjach ustalania nieprzekraczalnych regu³ postêpo102

wania i zawierania z dzieckiem umów na te okolicznoci,
jak te¿ wobec zachowañ potomka, które te regu³y jawnie
naruszaj¹.
Jednym s³owem, matka czy ojciec powinni synowi lub
córce powiedzieæ np.: Je¿eli bêdziesz wychodzi³ z przedszkola nie mówi¹c nic Pani, to bêdê bardzo niezadowolony i niewykluczone, ¿e dostaniesz za to klapsa. Dla wielu rodziców bêdzie rzecz¹ zdumiewaj¹c¹, ¿e tego rodzaju
jasna wobec dziecka deklaracja oka¿e siê bardziej skuteczna ni¿ sam klaps czy inna wymylona przez nich kara.
Dziecko bowiem, uprzedzone o mo¿liwym braku akceptacji ze strony rodziców (co jest dlañ zawsze najwy¿sz¹
kar¹), na ogó³ stara siê tego ze wszystkich si³ unikn¹æ.
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Rozdzia³ III
ID SIÊ BAWIÆ,
CZYLI O ROBIENIU Z DZIECKA G£UPKA
Z kucaniem do dziecka wi¹¿e siê inny, szeroko rozpowszechniony przes¹d mówi¹cy, ¿e do pewnego wieku
(nieraz i do kilkunastu lat) dziecko jest rozkosznym g³uptasem, który niewiele rozumie z tego, co siê wokó³ dzieje.
Ile¿ to razy zdarza siê, ¿e rodzice, którym dajemy dyskretny znak, i¿ dziecko z zainteresowaniem s³ucha ich wypowiedzi, machaj¹ lekcewa¿¹co rêk¹, mówi¹c: To jeszcze
g³upiutkie. Nie zrozumie. Ilu rodziców dopuszcza, aby
dzieci by³y wiadkami bardzo nieraz drastycznych wydarzeñ czy rozmów rozgrywaj¹cych siê miêdzy doros³ymi
nie dlatego, ¿e nie by³o innego wyjcia, ale dlatego, i¿
uznali dziecko za zbyt g³upie, aby mog³o zrozumieæ sens
zdarzenia. A ile razy robimy z dziecka g³upka w ¿ywe
oczy, czyli ca³kowicie bezczelnie?
Oto niespe³na szecioletnia Kasia, przestraszona ostr¹
wymian¹ zdañ pomiêdzy rodzicami, przymila siê do smutnej mamy, usi³uj¹c j¹ po swojemu pocieszyæ.
Id siê bawiæ, córeczko, nic siê nie sta³o  mówi matka.  Mamusia nie jest smutna, tylko powa¿na.
Dlaczego p³aczesz?  pyta mamê szecioletni Marcin.
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Ja p³aczê?  dziwi siê fa³szywie mama.  Ale¿ co ty
opowiadasz? Id siê bawiæ.
Dlaczego mama tak bardzo na ciebie krzycza³a? 
pyta ojca inny kilkulatek.
Ona tylko tak ¿artowa³a  robi g³upka ze swego potomka zawstydzony tatu. I tak dalej.
£¿emy w ¿ywe oczy, zapieramy siê, oszukujemy
i r¿niemy g³upa w b³ogim przewiadczeniu, ¿e nasze
dziecko to jeszcze naiwniak. Nie zrozumie, da siê oszukaæ, da sobie wcisn¹æ byle kit i bêdzie zadowolone. Nie
przeszkadzaj¹ nam zazwyczaj w takim myleniu nasze
w³asne obserwacje wiadcz¹ce o tym, ¿e ju¿ dwulatek
orientuje siê, gdzie co le¿y w mieszkaniu, a trzylatek potrafi w miarê dok³adnie powtórzyæ, o czym doroli rozmawiali. Praktyka s¹dowo-psychiatryczna mówi, ¿e w tych
krajach, w których dopuszcza siê, by ma³e dzieci wystêpowa³y w charakterze znacz¹cych wiadków, ju¿ cztero-piêciolatek potrafi skrupulatnie przekazaæ przebieg i sens
obserwowanych wydarzeñ. Dzieci maj¹ uszy jak radar i
oczy jak lunety, a przy tym s¹ nieustannie skupione na
doros³ych, których zachowanie pilnie obserwuj¹, usi³uj¹c
zrozumieæ, a tym samym nadaæ sens otaczaj¹cemu je
wiatu. I z ca³¹ pewnoci¹ nie s¹ to rozkoszne g³uptasy. Co
prawda, nie chwytaj¹ wszystkich aspektów wydarzeñ,
których s¹ wiadkami, ale na swoim poziomie wykazuj¹
pe³ne ich zrozumienie. Czterolatek na pewno nie zrozumie wszystkiego, co mówilimy o z³ym prowadzeniu siê
jego ulubionej cioci Heli, ale skonstatuje, ¿e mówilimy o
niej ze z³oci¹. I niewykluczone, i¿ zaniepokojony, rozpocznie taki oto dialog:
Syn: Mamo, czy ty nie kochasz cioci Heli?
Matka: (zaniepokojona, natychmiast usi³uje zrobiæ
z syna g³upka) Ale¿, syneczku, co ci przysz³o do g³owy?
Oczywicie, ¿e kocham ciociê.
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Syn: (nie daje sobie wcisn¹æ kitu) To czemu, kiedy
ciocia wysz³a, powiedzia³a do babci: No, nareszcie posz³a ta krowa?
Matka: (przy³apana na gor¹cym uczynku, usi³uje za
wszelk¹ cenê ratowaæ sytuacjê i brnie w dalsze og³upianie
dziecka) Powiedzia³am tak, syñciu, bo w³anie bardzo
lubiê ciociê. Pamiêtasz przecie¿, ile razy ci mówi³am, ¿e
krówki to bardzo sympatyczne i po¿yteczne zwierz¹tka.
Syn: (wci¹¿ ma w¹tpliwoci) A dlaczego nie mówisz
tak, kiedy wychodzi ciocia Basia albo babcia?
Matka: (wycofuje siê na dobrze sobie znane pozycje)
Id siê bawiæ, Piotrusiu, a jeszcze lepiej zrób porz¹dek w
twoich zabawkach, bo straszny tam ba³agan.
Syn odchodzi do swojego pokoju pe³en w¹tpliwoci
i podejrzeñ.
¯adne dziecko nie da sobie do koñca wmówiæ, ¿e nie
ma tego, co widzi, albo nie s³yszy tego, co s³yszy. Nie
umie te¿ pogodziæ siê z tym, ¿e ewidentnie k³óc¹cy siê i
obrzucaj¹cy obelgami rodzice tylko ¿artowali, a bliska
p³aczu mama nie jest smutna, tylko powa¿na. Takie jawne robienie zeñ g³upka ma³y cz³owiek odbiera najczêciej
jako dwa sprzeczne ze sob¹ komunikaty, co zawsze wywo³uje napiêcie i zmniejsza jego poczucie bezpieczeñstwa. Nie mo¿e on poj¹æ, dlaczego w³asna matka czy ojciec m¹ci mu w g³owie i zaburza obraz rzeczywistoci.
Dlatego nasze dzieci patrz¹ na nas czêsto jak na stosunkowo nieszkodliwych wariatów, wyczyniaj¹cych jakie
dziwne sztuki ze sob¹, z rzeczywistoci¹ i z nimi samymi
z nieodgadnionych powodów i w nieznanym celu. A powody wyprawiania owych sztuk s¹ nastêpuj¹ce:
Po pierwsze, wród ogromnej liczby rodziców pokutuje przes¹d, ¿e okazanie przy dziecku jakiejkolwiek w³asnej s³aboci  smutku, lêku, niepewnoci czy zdenerwowania  ujemnie wp³ynie na macierzyñski lub ojcowski
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autorytet. Wed³ug owej koncepcji dzieci tylko czekaj¹ na
owe przejawy s³aboci, aby wykorzystaæ je do wymkniêcia siê spod rodzicielskiej w³adzy i kontroli. Tymczasem
jest akurat odwrotnie. Naszym córkom i synom, przynajmniej do wieku dorastania (a czêsto i grubo ponad ten
wiek), nie zale¿y na podwa¿aniu naszego autorytetu i wiarygodnoci, bo potrzebuj¹ nas silnych, odpowiedzialnych
i godnych zaufania, aby czuæ siê przy nas spokojnie i bezpiecznie. Oni chc¹ mieæ rodziców wspania³ych, piêknych
i m¹drych, ¿eby móc w ich opiekuñczych ramionach bez
napiêæ, lêku i niepewnoci zapoznawaæ siê ze wiatem i
opanowywaæ trudn¹ sztukê wspó³¿ycia z innymi ludmi.
Wiele moich pacjentek-matek reaguje zaskoczeniem i niedowierzaniem, kiedy mówiê, ¿e tym, co jest ich dzieciom
potrzebne niemal na równi z powietrzem i po¿ywieniem,
jest matka w dobrej formie. Kiedy wiêc idziesz, matko, do
fryzjera, sprawiasz sobie now¹ sukienkê czy po prostu efektywnie odpoczywasz  robisz to nie tylko dla siebie, ale
równie¿ dla twojego dziecka. Bo ono chce ciê widzieæ
umiechniêt¹, zadowolon¹, pe³n¹ chêci do ¿ycia i piêkn¹ jak
Barbie. Niestety, w polskiej kulturze obraz dobrej matki stanowi kobieta barchanowo-zmêczono-powiêtliwa, która
dwiga zakupy, gotuje obiady, ubiera siê w byle co, ma w³osy w ociekaj¹cych potem str¹kach i nies³ychanie rzadko siê
umiecha. Ojciec za to najczêciej facet, który rzadko
bywa w domu, a jak ju¿ w nim jest, to tylko pi lub ogl¹da
telewizjê, bo musi zregenerowaæ si³y wyczerpane  jak mawia³a moja córka  zarabianiem na pieni¹¿ki. Nic wiêc
dziwnego, ¿e nasze dzieci miewaj¹ do nas g³êboko zazwyczaj skrywane pretensje za to, i¿ nie jestemy albo nie staramy siê byæ wspaniali. Tacy co najmniej jak Barbie i Ken.
Po drugie, rodzice s¹ z regu³y przewiadczeni, ¿e okazanie dziecku w³asnej s³aboci w postaci smutku, strachu
czy niepewnoci zwali na jego ma³¹ g³owê zbyt du¿y ciê107

¿ar. Boj¹ siê, ¿e ich w³asne negatywne uczucia niejako
udziel¹ siê potomkowi, a przecie¿ dzieciñstwo powinno
byæ jasne i beztroskie. Powodowani staraniem o to, nie
pozwalaj¹ synowi czy córce wyraziæ naturalnego z ich
strony wspó³czucia, solidarnoci i mi³oci w trudnych
chwilach. Dzieci doskonale widz¹ i czuj¹ nasze k³opoty,
gdy¿ w systemie rodzinnym nie ma, jak to ju¿ wiemy, sposobu na ich ukrycie. Z regu³y te¿ staraj¹ siê po swojemu
nas wesprzeæ poprzez to, co dla nich ze strony rodziców
jest zawsze wsparciem i pocieszeniem, czyli przez fizyczn¹ bliskoæ i ciep³y, pe³en akceptacji kontakt. Kilkuletnia
Kasia bêdzie siê wiêc tuliæ do smutnej mamy i przemawiaæ do niej najczulszymi, zarezerwowanymi dla ukochanych lalek s³owami, wierz¹c, ¿e przyniesie to matce ulgê i
pocieszenie, tak jak jej samej przynosi ulgê i pocieszenie
matczyne przytulanie i czu³e s³owa. I wtedy bardzo czêsto
s³yszy: Id siê bawiæ, mama nie jest smutna, tylko powa¿na. Jest to równoznaczne z brutalnym odepchniêciem. Z odmówieniem dziecku prawa wspó³uczestniczenia w prze¿yciach najbli¿szej mu osoby. A wszystko to z
dobrej woli i troski. Bo przecie¿ ma³a to jeszcze g³uptas.
Nie zrozumie, o co chodzi, i tylko siê niepotrzebnie zasmuci i zmartwi.
Mama mi mówi³a, ¿e wcale siê le nie czuje  powiedzia³a mi niedawno omioletnia córka mojej cierpi¹cej na
depresjê pacjentki  ale ja s³ysza³am, jak p³aka³a w ³azience. Niech jej pan tego nie mówi, bo by³oby jej przykro, ¿e
ja siê tym martwiê.
Taki to, proszê pañstwa, z niej g³uptas.
I na koniec jeszcze jedna sprawa.
Wielu rodziców zaczyna siê w pewnym momencie
skar¿yæ na dziwn¹, ich zdaniem, nieczu³oæ i obojêtnoæ
niema³ych ju¿ dzieci wobec rodzicielskich trudnych prze¿yæ i k³opotów.
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Moja dwunastoletnia córka, widz¹c, ¿e po powrocie z
pracy ledwie ¿yjê ze zmêczenia, nawet przez chwilê siê
tym nie przejmuje. Zamiast zaproponowaæ mi np. herbatê
i odpoczynek, twardo domaga siê obiadu i herbaty dla siebie  skar¿y siê jedna z matek.
¯ebym pada³a na nos i p³aka³a po k¹tach, mój trzynastoletni syn siê tym nie przejmie. Udaje, ¿e nic siê nie
dzieje, i domaga siê, aby wszystko by³o tak jak zawsze.
Czasami widzê w nim zadatki na zimnego, okrutnego psychopatê  opowiada inna.
Nic z tych rzeczy. Nie chodzi tu o nieczu³oæ czy psychopatiê, ale o pewien rodzaj treningu. Wszystko wskazuje bowiem na to, ¿e latami robione w g³upka dzieci ucz¹
siê wreszcie, i¿ reagowanie na ró¿ne objawy s³aboci lub
k³opoty rodziców jest z ich strony nietaktem, na który
rodzice odpowiadaj¹ z regu³y odepchniêciem w stylu 
id siê bawiæ. Robienie z nich g³upka w opisany wczeniej sposób jest równoczenie treningiem w powstrzymywaniu siê od reakcji na rodzicielskie problemy. Dzieci po
prostu w koñcu siê nauczy³y i id¹ siê bawiæ nawet wtedy, gdy ojciec czego smutny, a matka zalewa siê ³zami.
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Rozdzia³ IV
NIE ID, ZOSTAW, NIE RUSZAJ,
STÓJ SPOKOJNIE,
CZYLI O PODWA¯ANIU
KOMPETENCJI DZIECKA
Kiedy w parku na warszawskiej skarpie, dok¹d chodzi³em z moj¹ córk¹ na spacery, by³em wiadkiem nastêpuj¹cej sceny: Matka trzy- lub czteroletniego ch³opca zagada³a siê ze spotkan¹ podczas spaceru kole¿ank¹. Obie
panie od dobrej ju¿ chwili konwersowa³y z o¿ywieniem,
podczas gdy ch³opiec najwyraniej potê¿nie siê nudzi³.
Najpierw sta³ grzecznie przy mamusi, ale po jakim czasie
zacz¹³ od niej odchodziæ, badaj¹c okolicê. Oddala³ siê na
kilka, kilkanacie kroków i znów wraca³. Jego uwagê
przyci¹ga³a po³o¿ona nieopodal wielka, b³otnista ka³u¿a
pozosta³a po niedawnych roztopach. W pewnym momencie podbieg³ nad sam brzeg bajorka, ale natychmiast niemal zawróci³ do matki. Nastêpn¹ wyprawê podj¹³ po kilku chwilach. Podszed³ ostro¿nie do brzegu ka³u¿y i d³u¿szy czas ogl¹da³ j¹ z wielkim zainteresowaniem. Kiedy
jedn¹ nog¹, znów ostro¿nie i delikatnie, dotyka³ powierzchni b³ota, badaj¹c jego konsystencjê i w³aciwoci,
dostrzeg³a go zagadana mama. Wydaj¹c rozdzieraj¹cy
okrzyk postrzelonej kakadu, ruszy³a biegiem w kierunku
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syna, wo³aj¹c: Marcin, wracaj, stój, chod tu zaraz, odejd
od tego b³ota, bo siê ubrudzisz!. I wtedy Marcin wlaz³ do
ka³u¿y. Matka dopad³a go w sekundê póniej i wymierzaj¹c
siarczyste klapy, powtarza³a: Mówi³am ci przecie¿, ¿eby
nie w³azi³ do ka³u¿, mówi³am ci, prawda?.
Pamiêtam, ¿e pomyla³em wtedy: Owszem, mówi³a.
A co by siê sta³o, gdyby nic nie powiedzia³a?. I odpowiedzia³em sam sobie zgodnie z moj¹ wiedz¹ i dowiadczeniem: Najprawdopodobniej nic by siê nie sta³o. Ma³y
zbada³by b³oto nog¹, mo¿e nawet rêk¹, wetkn¹³by w nie
palec, poklepa³  i wystraszony ubrudzon¹ d³oni¹, wróci³by szybko do mamy. Ale matka w³anie takie zachowanie
siê uniemo¿liwi³a mu. Zainterweniowa³a, zanim powsta³
zamiar bli¿szego zapoznania siê przez ch³opca z w³aciwociami b³ota. Zanegowa³a kompetencje dziecka, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e musi ono w tej sytuacji zachowaæ
siê w najbardziej gwa³towny i g³upi sposób  po prostu
w³a¿¹c do ka³u¿y. Dlaczego? Dlaczego tak czêsto zak³adamy, ¿e dziecko wybierze w swoim dzia³aniu najbardziej
destrukcyjn¹ i bezsensown¹ reakcjê? Dlaczego jestemy
na ogó³ przekonani, ¿e nasza pociecha bierze do rêki nó¿
tylko po to, by ur¿n¹æ sobie palec, szklankê, aby j¹ st³uc,
wchodzi na krzes³o, aby zeñ spaæ na g³owê, a biegnie tylko po to, ¿eby siê przewróciæ? Z jakiego powodu odmawiamy dzieciom elementarnej kompetencji w ich obcowaniu ze wiatem, który przecie¿ ju¿ doæ d³ugo i z takim
zaanga¿owaniem poznaj¹?
Doprawdy trudno to zrozumieæ. Przecie¿ matka ma³ego Marcina z parku musia³a wielokrotnie widzieæ, jak
bawi siê on piaskiem i wod¹. Musia³a wraz z nim, choæby
podczas spacerów, omijaæ ka³u¿e i wyjaniaæ ch³opcu,
dlaczego tak w³anie czyni¹. Musia³a wreszcie dowiadczyæ, jak bardzo ma³e dziecko nie lubi mieæ mokrego
ubrania. Dlaczego wiêc nie pomyla³a, ¿e jej syn wie, i¿
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b³oto moczy i brudzi ubranie, a w ka³u¿e nie nale¿y wchodziæ?
Odpowied na to ostatnie i na poprzednie pytania jest
nastêpuj¹ca: Sta³o siê tak, poniewa¿ mamy tendencjê do
traktowania dzieci (przynajmniej do pewnego wieku) jak
przyg³upie stwory, dla których uczenie siê i dowiadczenie nie maj¹ ¿adnego znaczenia. Poniewa¿, mniej lub bardziej wiadomie, zak³adamy, ¿e ich dzia³anie nie podlega
¿adnej, a ju¿ najmniej doros³ej logice  bêd¹c czym w
rodzaju tañca oszala³ego s³onia w sk³adzie porcelany. Poniewa¿, wreszcie, przyjmujemy, ¿e ka¿dy pomys³ dziecka
jest niebezpiecznym eksperymentem podejmowanym
przez ryzykanta pozbawionego instynktu samozachowawczego.
S¹dy te przynajmniej czêciowo wynikaj¹ ze wspomnianej ju¿ przy okazji kryzysu wychowania sprzecznoci interesów pomiêdzy ma³ymi dzieæmi i rodzicami. Jak
pamiêtamy, jedn¹ z podstawowych potrzeb psychicznych
wczesnego dzieciñstwa jest, zrozumia³a z punktu widzenia logiki rozwoju, potrzeba sta³ego poznawania otaczaj¹cej dziecko rzeczywistoci i zdobywania nowych dowiadczeñ. Rodzice natomiast chcieliby, ¿eby dziecko
by³o grzeczne, a tym samym i nade wszystko bezpieczne. Oczekiwanie wiêc, ¿e ma³y ch³opiec bêdzie cierpliwie
sta³ w miejscu, asystuj¹c pogr¹¿onym w rozmowie doros³ym, jest z ich strony skrajnie nierealistyczne. Wiadomo
bowiem, jeli nie z lektury dotycz¹cej rozwoju dziecka, to
z niezliczonych potocznych obserwacji, ¿e w ka¿dym
miejscu i w ka¿dym czasie, kiedy tylko ma ono nieco swobody, natychmiast podejmuje wszechstronne badanie najbli¿szego otoczenia, w tym równie¿ badanie fascynuj¹cego wiata b³otnistych ka³u¿. Wybieraj¹c siê wiêc z czteroczy piêciolatkiem na spacer do parku w okresie wiosennych roztopów, nale¿y oczekiwaæ, ¿e tak w³anie bêdzie.
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¯e nasza pociecha bêdzie najpierw walczy³a z nami, w ramach codziennej wojny domowej o odrobinê autonomii
(bêdzie usi³owa³a iæ sama, nie zechce iæ za rêkê,
pobiegnie nieco do przodu, zostanie trochê z ty³u itd.),
któr¹ wykorzysta natychmiast do bli¿szego zapoznania siê
z najbli¿sz¹ ka³u¿¹. Nie oznacza to jednak, ¿e wlezie do
niej i utapla siê jak, nie przymierzaj¹c, nosoro¿ec. Dzieci,
którym rodzice okazuj¹ zaufanie w ich poznawaniu wiata i ludzi, z regu³y zachowuj¹ siê m¹drze i ostro¿nie.
Nowe rzeczy i zjawiska poznaj¹ powoli, w wielu etapach
i próbach, a ka¿de bardziej zdecydowane dzia³anie staraj¹
siê podejmowaæ pod okiem i kontrol¹ doros³ych. Oczywicie, zdarzaj¹ siê im rozmaite potkniêcia i wpadki, poniewa¿ s¹ jeszcze niezdarne w ruchach, czasami zbyt niecierpliwe i nie potrafi¹ przewidzieæ wszystkich konsekwencji swojego zachowania. Do owych wpadek dochodzi zreszt¹ najczêciej wtedy, kiedy popiesznie pragn¹
wykorzystaæ rzadkie chwile swobody, równoznaczne zazwyczaj z momentami nieuwagi rodziców, aby jak najwiêcej poznaæ i dowiadczyæ. Spiesz¹c siê  badaj¹ otoczenie
zach³annie i nieostro¿nie, co daje w efekcie st³uczon¹
szklankê czy zachlapane b³otem ubranie. Te dzieci, które
nie musz¹ siê spieszyæ, bo wiedz¹, ¿e matka czy ojciec
bêdzie im cierpliwie i na pewien dystans towarzyszy³ w
ich poczynaniach, przykre wpadki miewaj¹ rzadko.
Na ogó³ jednak st³uczenie szklanki, pobrudzenie ubrania, wylanie mleka na stó³ lub inna wpadka utwierdza
rodziców w przewiadczeniu, ¿e ich cis³y nadzór nad
dzieckiem jest jak najbardziej s³uszny. I b³êdne ko³o zamyka siê. Mo¿emy nadal podwa¿aæ kompetencje syna czy
córki, uskar¿aj¹c siê jednoczenie na to, jak s¹ oni ruchliwi i k³opotliwi oraz ile czasu i energii zabiera nam nieustanne nad nimi czuwanie. A przecie¿ zamiast ostrzegaæ,
nadzorowaæ i zakazywaæ, mo¿na np. pozwoliæ dziecku
8  Moje dziecko...
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wzi¹æ do rêki no¿yczki i bêd¹c blisko niego, asekurowaæ
je, czujnie koryguj¹c na bie¿¹co jego poczynania, tak aby
nie zrobi³o z no¿yczek nieodpowiedniego u¿ytku. Ci rodzice, którzy zdecyduj¹ siê na taki eksperyment, bêd¹
zdumieni naturaln¹ ostro¿noci¹ i rozwag¹ swego trzyletniego, powiedzmy, potomka.
Na koniec wreszcie powrót do pytania: Dlaczego w³aciwie Marcin wlaz³ do ka³u¿y?
I odpowied: Bo siê spieszy³.
Rozdzia³ ten powsta³ z inspiracji znakomit¹ ksi¹¿k¹
Johna Holta pt. Escape from Childhood; Ballantine Books, 1975.
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Rozdzia³ V
CO CHWILA CO NOWEGO,
CZYLI O TYM, ¯E DZIECKO SZYBKO SIÊ NUDZI
Kolejny pokutuj¹cy wród rodziców przes¹d wychowawczy mówi, ¿e ma³e dziecko szybko siê wszystkim
nudzi, w zwi¹zku z czym potrzebuje do swego rozwoju
urozmaicenia ¿ycia i sta³ej odmiany. Ten przes¹d jest
prawdopodobnie oparty na codziennych obserwacjach,
które potwierdzaj¹ z jednej strony ogromn¹ ruchliwoæ
dzieci i ich sta³e d¹¿enie do zdobywania nowych dowiadczeñ, a z drugiej  stosunkowo du¿¹ zmiennoæ ich uwagi, czyli niezdolnoæ do skoncentrowania siê przez d³u¿szy czas na jednym przedmiocie czy zjawisku.
Jednoczenie te same codzienne obserwacje pozwalaj¹
siê nam przekonaæ, ¿e faktycznie bardzo ruchliwe i niespo¿yte w swej poznawczej aktywnoci dzieci niechêtnie
traktuj¹ ka¿d¹ wymagan¹ od nich zmianê zachowania i
protestuj¹ przeciwko wprowadzaniu w ich ¿ycie nowych,
nawet korzystnych dla nich elementów. Na przyk³ad jeden
z moich ma³ych znajomych przez d³u¿szy czas nie chcia³
zaakceptowaæ przydzielonego mu przez rodziców nowego, wiêkszego k¹cika do zabawy i uparcie (i najlepiej)
bawi³ siê w dotychczasowym, ciasnym miejscu. Albo bajki. Dzieci, jak wiadomo, bardzo lubi¹ ich s³uchaæ, a naj115

chêtniej s³uchaj¹ w nieskoñczonoæ tych samych historii,
które znaj¹ ju¿ w koñcu na pamiêæ i jeszcze protestuj¹
przeciwko jakimkolwiek zmianom w fabule. Powszechnie
te¿ wiadomo, ¿e w nowym miejscu dzieci trudniej zasypiaj¹ i gorzej pi¹, reaguj¹ rozdra¿nieniem i rozregulowaniem na zmianê rozk³adu dnia, a sporód zabawek
wybieraj¹ zazwyczaj kilka (i to niekoniecznie tych, naszym zdaniem, najciekawszych), którymi bawi¹ siê na
okr¹g³o. Przywi¹zuj¹ siê tak¿e do niektórych ubrañ, do
miejsca przy stole, do swojego kubka lub talerza, do
okrelonej kolejnoci dzia³añ, np. przy myciu siê i ubieraniu. Wszystkie te i wiele jeszcze innych faktów wiadcz¹
o tym, ¿e przy ca³ej swej ¿arliwej ciekawoci wiata mali
ludzie s¹ w istocie zdeklarowanymi konserwatystami. W
swoim rytmie ¿ycia, rozk³adzie dnia, diecie, zabawach i
innych aktywnociach nie chc¹ zmiennoci i urozmaicenia, ale wrêcz przeciwnie  sta³oci, niezmiennoci i przewidywalnoci. Nie zdziwi nas to, je¿eli bêdziemy pamiêtaæ, ¿e dzieci s¹ elementami systemu rodzinnego bior¹cymi udzia³ w codziennej wojnie domowej o ustalenie w nim
stanu dynamicznej równowagi. Moment ukszta³towania
siê tej równowagi oznacza, i¿ potrzeby i interesy dziecka
zosta³y w miarê mo¿liwoci zaspokojone, w zwi¹zku z
czym od tej chwili nie jest ono zainteresowane ¿adnymi
zmianami mog¹cymi tê równowagê zachwiaæ. Staje siê
ono natomiast jednym z najbardziej sta³ych i niezmiennych w swoim zachowaniu uczestników rozmaitych sekwencji rodzinnych, d¹¿¹c do zapewniaj¹cej mu poczucie bezpieczeñstwa rytualizacji postêpowania wszystkich
innych cz³onków rodziny. Potomek bêdzie wiêc aktywnie
sprzeciwiaæ siê najmniejszym modyfikacjom w ustalonej
rodzinnej rutynie, domagaj¹c siê np., aby ta sama osoba i
zawsze w ten sam sposób karmi³a go, my³a, ubiera³a, uk³ada³a spaæ, budzi³a rano, opowiada³a bajki itd. W ten spo116

sób dziecko bierze ¿ywy udzia³ w utrzymaniu korzystnego dlañ status quo rodziny, przeciwstawiaj¹c siê zmianom
 zarówno w uk³adzie ma³¿eñskim rodziców, jak i w
ewentualnym podsystemie rodzeñstwa. Nie s¹ wiêc nasze
pociechy konserwatystami z natury czy z racji aktualnych w³aciwoci rozwojowych, ale z racji cz³onkostwa w
swoich systemach rodzinnych, w których utrzymanie sta³oci i przewidywalnoci zachowañ tworz¹cych je osób
jest gwarancj¹ zaspokojenia wyj¹tkowo wa¿nej w dzieciñstwie potrzeby bezpieczeñstwa. Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e w ka¿dej niemal rodzinie dziecko jest bodaj¿e najwy¿sz¹ wartoci¹, a zaspokojenie jego potrzeb stanowi
jeden z g³ównych celów (jeli nie g³ówny) istnienia rodziny. St¹d uprzywilejowana pozycja dziecka i mo¿liwoæ
wywierania znacznego wp³ywu na zachowanie siê pozosta³ych cz³onków rodziny. Mówi¹c inaczej, w ka¿dej rodzinie potomstwo, z racji tego, i¿ jest w³anie potomstwem, sprawuje znaczn¹ w³adzê i dysponuje niebagatelnymi mo¿liwociami regulacji funkcjonowania tej¿e rodziny, chocia¿by poprzez zwiêkszanie lub zmniejszanie
lêku o dziecko, trapi¹cego nieustannie ka¿dego, w zasadzie, rodzica. Dlatego te¿ jego udzia³ w podtrzymywaniu
ustalonej w systemie rodzinnym równowagi trudno przeceniæ, chocia¿ dla pozosta³ych cz³onków rodziny nie musi
byæ to do koñca uwiadomione.
Zatem mia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e dzieci wcale siê
tak szybko nie nudz¹. Wrêcz przeciwnie. Sta³oæ znanego
im rodowiska zewnêtrznego, powtarzalnoæ i przewidywalnoæ czynnoci oraz zachowañ otaczaj¹cych je ludzi,
a tak¿e mo¿liwoæ powracania do ju¿ poznanych i utrwalonych wzorców zachowania siê, zapewniaj¹ im elementarne poczucie bezpieczeñstwa w otaczaj¹cym je niejasnym jeszcze i tajemnicznym wiecie. Wszelkie wiêc konieczne zmiany w ¿yciu i otoczeniu dziecka powinny byæ
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wprowadzane powoli i stopniowo, z zachowaniem w nowej sytuacji znanych mu elementów.
To ostatnie ma szczególnie du¿e znaczenie, bowiem
rodzice maj¹ na ogó³ tendencjê do traktowania ka¿dego
koñcz¹cego siê okresu rozwoju dziecka jako pewnej ca³oci, zakoñczonej i zamkniêtej raz na zawsze. Do zachowañ z wczeniejszego okresu ¿ycia nie powinno byæ, ich
zdaniem, powrotów. Je¿eli np. dziecko zakoñczy³o pozytywnie trening czystoci i uzyska³o kontrolê nad swoimi
procesami wydalniczymi, to ka¿de mimowolne zmoczenie siê lub zanieczyszczenie po tym okresie bywa przez
rodziców spostrzegane jak powa¿na katastrofa, z powodu
której dziecko jest nierzadko prowadzone do lekarzy, a
nawet karane. Moment pójcia syna czy córki do szko³y
rodzice uwa¿aj¹ z regu³y za koniec etapu ich dziecinnego zachowania siê. Pewne rodzaje pieszczot, udzielanie
wielu form pomocy czy te¿ tolerowanie reliktów z
wczeniejszych okresów rozwoju zostaj¹ wstrzymane,
poniewa¿ potomek jest ju¿ na nie za du¿y. Koniec 
mówi¹ oni  np. z pomoc¹ przy ubieraniu siê, karmieniu
³y¿k¹, z opowiadaniem bajek na dobranoc, z ca³uskami
przed zaniêciem, z braniem na rêce, kiedy bol¹ nogi, z
possaniem sobie czasem smoczka, gdy jest smutno  bo
jeste ju¿ du¿y. Rodzice ci nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e, po
pierwsze  w ten sposób zaburzaj¹ ci¹g³oæ dowiadczeñ
dziecka i, po drugie, zbyt gwa³townie zak³ócaj¹ dotychczas obowi¹zuj¹c¹ w systemie rodzinnym równowagê.
Wyeliminowanie tych zachowañ, które ich pociecha dobrze zna i do których jest przywi¹zana, odczuwa ona jako
przykr¹ i niezas³u¿on¹ stratê, a przez to fakt podejmowania nowych, bardziej doros³ych ról mo¿e odbieraæ jako
pozbawienie jej dotychczasowych przywilejów. Tym sposobem dorastanie mo¿e siê generalnie okazaæ dla dziecka
ma³o op³acalnym emocjonalnie, i nie tylko emocjonalnie,
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procesem sta³ego przyrostu ca³kowicie nowych i trudnych
obowi¹zków  przy równoczesnej utracie dotychczasowych praw i przywilejów. Z tych, miêdzy innymi, powodów wiele dzieci reaguje negatywnie na fakt pójcia do
przedszkola czy do szko³y. Aby te prze³omowe momenty
¿yciowe sta³y siê ³atwiejsze, nasze córki i synowie powinni mieæ szansê powrotu, w ka¿dym nastêpnym okresie
rozwojowym, do znakomicie znanych i wypróbowanych
sposobów zachowania siê z okresu poprzedniego. Wszak
i my, doroli, kiedy okolicznoci nas odpowiednio przycisn¹, potrafimy p³akaæ i wzywaæ mamy zupe³nie jak
ma³e dzieci. Nie bójmy siê wiêc pojawiaj¹cych siê czasami u naszych pociech zachowañ charakterystycznych dla
wczeniejszego okresu ich rozwoju. W odpowiednim czasie zrezygnuj¹ z nich same. Bez poczucia krzywdy i ¿alu.
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Rozdzia³ VI
POCZEKAJ, A¯ BÊDZIEMY SAMI,
CZYLI O TYM,
CZY MO¯NA K£ÓCIÆ SIÊ PRZY DZIECKU
Przekonanie rodziców, ¿e wszelkie spory i k³ótnie
wszczynane przy dziecku maj¹ nañ wyj¹tkowo negatywny i grony wp³yw, jest powszechne. Nie przeszkadza
to jednak wielu rodzicom, aby dziecko by³o wiadkiem
ró¿nych innych trudnych momentów w ¿yciu rodziny (np.
gwa³townej awantury ojca z s¹siadem, który wpad³ z buzi¹ z powodu zajêcia przez tatusia jego miejsca do parkowania), czy te¿ aby obserwowa³o k³ótnie i awantury pomiêdzy innymi cz³onkami szerszej rodziny. Przyzwolenie
to zdecydowanie nie dotyczy nieporozumieñ pomiêdzy
rodzicami. Mam tu na myli oczywicie tzw. normalne rodziny, a nie rodziny patologiczne w sensie spo³ecznym,
gdzie rodzice alkoholicy, narkomani lub przestêpcy w niczym siê specjalnie obecnoci¹ dziecka nie krêpuj¹. W
owych normalnych rodzinach powszechne jest podejmowanie ró¿nych wysi³ków w celu ukrycia przed potomstwem zarówno powa¿nych konfliktów ma³¿eñskich, jak
i drobnych sprzeczek lub scysji.
Zazwyczaj na czas k³ótni rodziców dzieci s¹ odsy³ane
do swojego pokoju lub te¿, co zdarza siê znacznie czêciej
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(choæby ze wzglêdu na brak dziecinnego pokoju), ma³¿onkowie odk³adaj¹ próby rozstrzygniêcia swoich sporów
i konfliktów na czas, kiedy potomstwo pójdzie spaæ, w
przewiadczeniu, ¿e asystowanie sprzeczce rodziców
mo¿e byæ dla niego szczególnie szkodliwe. Jest to przewiadczenie niew¹tpliwie s³uszne, ale tylko czêciowo 
je¿eli dotyczy ono wyj¹tkowo drastycznych w swej treci
lub formie awantur (np. kiedy rodzice obrzucaj¹ siê najciê¿szymi epitetami lub po prostu siê bij¹), je¿eli przedmiotem kontrowersji jest wychowanie i postêpowanie z
dzieckiem i je¿eli matka z ojcem, jako rozstrzygniêcie
sporu, stosuj¹ zerwanie wzajemnej komunikacji w postaci obra¿ania siê na siebie, cichych dni, wyprowadzania
siê do mamy itp. Nikt zapewne nie bêdzie zdziwiony, jeli powiem, ¿e ma³¿onkowie nie powinni w obecnoci
dziecka sprzeczaæ siê na temat swego ¿ycia seksualnego,
swojej wzajemnej zazdroci, podejrzeñ i planów rozwodowych, swojego stosunku do innych, znanych dziecku i
lubianych przez nie cz³onków szerszej rodziny itd.
Wszystko to, od epitetów i bójek do agresywnego obgadywania ukochanej babci, uderza bowiem najbardziej bolenie w dzieciêce poczucie bezpieczeñstwa. W innych
przypadkach rodzice wrêcz powinni k³óciæ siê przy
dziecku.
Dla bardzo wielu ma³¿onków szukaj¹cych u mnie pomocy b¹d to z powodu w³asnych nieporozumieñ, b¹d to
z racji dylematów i k³opotów w wychowaniu dzieci, ta
moja opinia by³a niemal szokuj¹cym zaskoczeniem. Zapewne bêdzie nim i dla czêci Czytelników. Spróbujmy
zatem przeledziæ jej uzasadnienie.
Rodzice, jak niemal powszechnie wiadomo, s¹ dla
dziecka najwa¿niejszym w jego ¿yciu modelem do naladowania. To od nich i przy ich pomocy potomek systematycznie uczy siê wszystkich wzorców zachowania i reago121

wania. Od nich dowiaduje siê, co jest w ¿yciu wa¿ne i kim
s¹ inni ludzie. Oni wreszcie s¹ ród³em przekonañ i pogl¹dów na wszystkie niemal ¿yciowe i nie tylko takie tematy, które córka czy syn od nich przejmuj¹ i którymi pos³uguj¹ siê nierzadko przez ca³e swoje ¿ycie. Nic wiêc dziwnego, ¿e stosunki pomiêdzy ojcem i matk¹ s¹ dla dziecka
modelem relacji miêdzyludzkich w ogóle. Zaobserwowane przez nie zachowania siê rodziców wzglêdem siebie
staj¹ siê w jego psychice wzorcem, wed³ug którego powinni siê zachowywaæ we wzajemnych stosunkach wszyscy ludzie wraz z nim samym. Je¿eli wiêc np. ojciec i matka zachowuj¹ siê wobec siebie na ogó³ przyjanie, dziecko uzna to za obowi¹zuj¹c¹ normê w jego z kolei relacjach z innymi. Je¿eli za pomiêdzy ma³¿onkami jest du¿o
z³oci i wzajemnie agresywnych zachowañ, ich syn czy
córka najprawdopodobniej podobnie bêd¹ siê zachowywali najpierw wobec swoich rówieników, a potem jako
osoby doros³e wobec innych ludzi.
Maj¹c w pamiêci ten ogromny, nie daj¹cy siê przeceniæ
modeluj¹cy wp³yw podsystemu rodzicielskiego na podsystem rodzeñstwa, nale¿y te¿ uzmys³owiæ sobie, ¿e prawie ¿adna para ma³¿eñska (nawet bardzo udana i szczêliwa) nie jest w stanie uchroniæ siê od rozmaitych, bardziej
lub mniej znacz¹cych kontrowersji, sporów i sprzeczek.
S¹ one, o czym ju¿ wspomina³em w pierwszej czêci,
fragmentem ma³¿eñskiej, rodzinnej i  szerzej  spo³ecznej rzeczywistoci, od której praktycznie nie ma ucieczki
i do której trzeba siê koniecznie przystosowaæ. St¹d mój
postulat, aby k³óciæ siê przy dziecku. Ale nie tylko k³óciæ
siê. Nies³ychanie wa¿ne jest, aby te¿ godziæ siê w obecnoci potomka, o czym za chwilê. Na razie zatrzymajmy siê
na jeszcze jednej sprawie.
Jak pamiêtamy, próby ukrycia napiêæ i konfliktów pomiêdzy rodzicami s¹ w systemie rodzinnym skazane z
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góry na niepowodzenie. W rodzinie nic siê nie da ukryæ i
¿adna sprawa nie mo¿e dotyczyæ tylko jej czêci (np. podsystemu rodziców). Tote¿ drugi podsystem (rodzeñstwa)
b³yskawicznie orientuje siê, ¿e w tym pierwszym co jest
nie tak. Dzieci wiedz¹ i czuj¹, ¿e mama jest smutna, ¿e
tata ma dla nich mniej cierpliwoci, ¿e rodzice nie siedz¹
ju¿ blisko siebie, ogl¹daj¹c telewizjê, ¿e mówi¹ do siebie
podniesionymi g³osami, ¿e nie ca³uj¹ siê na dzieñ dobry
itd. Wszystko to wywo³uje ich zaniepokojenie, a potem
lêk, poniewa¿ jest zaburzeniem dotychczasowej równowagi systemu. Jedynym ratunkiem staje siê w tej sytuacji
natychmiastowe w³¹czenie zachowañ maj¹cych tê równowagê przywróciæ. Naj³atwiej za osi¹ga siê ten skutek poprzez zrobienie z siebie k³opotu, zmuszaj¹cego rodziców do skupienia siê na sprawach stwarzaj¹cego problemy potomka kosztem ich wzajemnych rozgrywek. Zaczynaj¹ wiêc dzieci ³ysieæ (jak wczeniej opisana Ola), kraæ
w szkole, le siê uczyæ, moczyæ do ³ó¿ka, dusiæ siê w atakach astmy itp. Pomiêdzy podsystemami rodziców i rodzeñstwa ustala siê okrê¿na niejako komunikacja za pomoc¹ objawów i problemów  w miejsce odrzuconej z
lêku i oporów moralnych otwartej komunikacji, jawnie
demonstruj¹cej niektóre rodzicielskie nieporozumienia,
oraz  co jest niezwykle istotne  sposoby ich przezwyciê¿enia, czyli godzenia siê w koñcu skonfliktowanych stron.
Tak wiêc otwarta komunikacja mo¿e przeciwdzia³aæ
ukszta³towaniu siê w rodzinie patologicznego uk³adu
równowagi, w którym objawy jednego z cz³onków s¹ koniecznym elementem. Ale to oczywicie nie wszystko.
Dzieci, odsy³ane w czasie k³ótni rodziców (chodzi naturalnie o sprzeczki nie dotycz¹ce wymienionych wczeniej newralgicznych tematów) do dziecinnego pokoju,
nie maj¹ okazji obserwowaæ i uczyæ siê bardzo potrzebnych w ¿yciu wzorów agresywnego zachowania siê. Ale
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nie tylko. Nie maj¹ one równie¿ okazji uczyæ siê czego
jeszcze wa¿niejszego. A mianowicie tego, ¿e nawet mocno na³adowane z³oci¹ wzajemne zachowania nie oznaczaj¹ koñca dobrych stosunków i obopólnej mi³oci. Rodzice, spieraj¹c siê i z³oszcz¹c na siebie w obecnoci dziecka, ale i (koniecznie) dochodz¹c przy nim do ponownego
porozumienia i zgody, przekazuj¹ mu bardzo wa¿n¹ prawid³owoæ dotycz¹c¹ wszelkich stosunków miêdzyludzkich. Tê oto, ¿e mo¿na siê ze sob¹ nie zgadzaæ co do wielu spraw i k³óciæ na temat ich za³atwienia, nie przestaj¹c
siê kochaæ i lubiæ, oraz ¿e ró¿ne formy konfrontacji pomiêdzy kochaj¹cymi siê osobami s¹ dopuszczalne i przemijaj¹ce. Dla dzieci, które nigdy nie by³y wiadkami
k³ótni i pogodzenia siê rodziców (a takich dzieci wbrew
pozorom jest niema³o), skierowana do nich z³oæ i agresja
oznacza najczêciej koniec mi³oci. Odruch niezadowolenia, podniesiony g³os czy cierpk¹ uwagê skierowan¹ do
nich przez matkê, ojca, babciê lub brata prze¿ywaj¹ one
nie jak dorany zatarg czy pogorszenie stosunków, ale
jako totalne odrzucenie. To samo, choæ w nieco mniejszym nasileniu, dotyczy odruchów z³oci i agresywnych
zachowañ ze strony rówieników. Ich w³asne, nieuniknione przecie¿, agresywne impulsy wywo³uj¹ poczucie winy
i lêk, a to z kolei prowadzi zazwyczaj do zahamowanej i
strachliwej postawy wobec innych ludzi. Poza tym nawet
dzieci z dziecinnego pokoju, jak to ju¿ powy¿ej opisa³em, doskonale wyczuwaj¹, ¿e pomiêdzy rodzicami jest
co nie tak. Je¿eli sytuacja taka przed³u¿a siê i nie nastêpuje ¿adne wyjanienie, a matka i ojciec zgodnie robi¹ z
dziecka g³upka, udaj¹c, ¿e nic siê nie dzieje, to córka czy
syn skazani s¹ na prze¿ywanie powa¿nie zaburzaj¹cego
ich poczucie bezpieczeñstwa d³ugotrwa³ego napiêcia, które mo¿e spowodowaæ pojawienie siê u nich objawów porz¹dkuj¹cych zaburzon¹ rodzinn¹ równowagê. Napiêcie
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to jest o wiele bardziej destrukcyjne dla rozwoju dziecka
ni¿ asystowanie przy sprzeczce czy k³ótni zakoñczonej
ulg¹ i odprê¿eniem po obserwowanym pogodzeniu siê rodziców.
I jeszcze jedno. Ukrywanie przed dzieckiem w³asnych
agresywnych zachowañ albo (co jest znacznie czêstsze)
nieudolne ich maskowanie (mam tu znowu na myli agresywne zachowanie siê nie przekraczaj¹ce spo³ecznie ustalonych norm, czyli nie chodzi mi o rodziny, w których
spory zwyczajowo rozstrzyga siê piêci¹) nadaje wszelkim formom agresji aurê czego niedopuszczalnego, co
trzeba w sobie t³umiæ i czego trzeba siê wstydziæ. A przecie¿ zdolnoæ do zachowañ agresywnych jest podstaw¹
umiejêtnoci rywalizacji i wspó³zawodnictwa, zdolnoci
do stawiania oporu i obrony swoich racji, umiejêtnoci
podjêcia walki w imiê swoich przekonañ i zdolnoci do
pokonania przeciwnika bez poczucia winy i wyrzutów
sumienia. Mnóstwo rodziców nie zdaje sobie sprawy z
tego, ¿e cz³owiek pozbawiony (np. w wyniku okrelonego procesu wychowania) umiejêtnoci pos³ugiwania siê
swoj¹ agresj¹ bêdzie skazany na spo³eczn¹ przegran¹, której wynikiem jest egzystencja na mniej lub bardziej szerokim marginesie g³ównego nurtu ¿ycia.
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Rozdzia³ VII
CZEGO SIÊ JA NIE NAUCZY,
TEGO JAN NIE BÊDZIE UMIA£,
CZYLI O POTRZEBIE WCZESNEGO TRENINGU
Zacytowane w tytule rozdzia³u porzekad³o jest lapidarnym sformu³owaniem jednego z najbardziej rozpowszechnionych i utrwalonych przes¹dów wychowawczych. Wynikaj¹cy z niego postulat jak najszybszego rozpoczynania z dzieæmi treningu w zakresie rozmaitych
umiejêtnoci i od pieluch wpajania im po¿¹danych nawyków jest dla mnóstwa rodziców jedn¹ z ¿elaznych regu³ domowej pedagogiki. Za nawykiem, który w owym
treningu wysuwa siê na pierwsze miejsce, jest utrzymywanie porz¹dku w swoim najbli¿szym otoczeniu. Rodzice s¹ przewiadczeni, ¿e stanowi on niejako matrycê innych potrzebnych w ¿yciu przyzwyczajeñ, a tym samym
jest swego rodzaju fundamentem charakteru. Mówi¹c inaczej, rodzice wierz¹, ¿e jeli potomek nauczy siê dbania o
porz¹dek w swoim pokoju lub k¹ciku, to jednoczenie stanie siê on bardziej systematyczny, punktualny, obowi¹zkowy, cierpliwy itp. Wiara ta najprawdopodobniej wywodzi siê z pokutuj¹cych wci¹¿ w wiadomoci spo³ecznej
dawnych koncepcji pedagogicznych, zak³adaj¹cych istnienie tak zwanego transferu umiejêtnoci, wed³ug któ126

rych uczenie siê na pamiêæ, np. rozdzia³ów Pisma wiêtego, æwiczy umys³ w takim stopniu, i¿ lepiej poradzi on
sobie z operacjami matematycznymi czy te¿ bêdzie szybciej przyswaja³ sobie jêzyki obce. Niezale¿nie od tego, w
jakim stopniu czas i praktyka potwierdzi³y prawdziwoæ
tych pomys³ów (krytyczna refleksja nie jest wszak najmocniejsz¹ stron¹ potocznych teorii i przekonañ) w wiêkszoci polskich domów, kiedy tylko pociecha stanie mocniej na nogi, otrzymuje swój pierwszy obowi¹zek polegaj¹cy na robieniu porz¹dku w miejscu zabawy. Tym samym
zostaje zapocz¹tkowany wieloletni ci¹g utarczek i konfliktów, bêd¹cy zazwyczaj udrêk¹ rodziny, bowiem dzieci okazuj¹ siê na wpojenie im zami³owania do porz¹dku
wyj¹tkowo oporne. Przez ca³e lata niemal, a¿ do osi¹gniêcia przez potomstwo doros³oci, sprawa utrzymania ³adu
w pokoju dziecinnym i w rzeczach dziecka spêdza rodzicom sen z oczu i jest jednoczenie przedmiotem ¿ywio³owej niechêci ich pociech niezale¿nie od wieku. W ogromnej liczbie rodzin stanowi ona niejako dy¿urny punkt
zapalny wielu konfliktów i nieporozumieñ pomiêdzy zatroskanymi rodzicami i zrewoltowanymi dzieæmi.
Warto zadaæ sobie pytanie: dlaczego w³aciwie tak siê
dzieje? Przecie¿ wspomniane wy¿ej przewiadczenia rodziców zawieraj¹ jakie ziarno prawdy i nikt o zdrowych
zmys³ach nie bêdzie negowa³ niew¹tpliwie wa¿nej roli,
jak¹ w wychowaniu dziecka odgrywa wyrabianie nawyku
dbania o porz¹dek. A dzieci, jak to ju¿ wiemy (przynajmniej ma³e dzieci), raczej chêtnie podporz¹dkowuj¹ siê
woli rodziców. Sk¹d wiêc w tym przypadku taki opór?
Otó¿ jest on, moim zdaniem, skutkiem a¿ trzech powi¹zanych ze sob¹ przyczyn.
Pierwsza z nich to wspomniany ju¿ wczeniej kryzysowy charakter procesu wychowania. Zapewne nikt, kto kiedykolwiek zetkn¹³ siê choæ na trochê z ma³ym dzieckiem
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(przypominam  ma³e dziecko to dziecko od 0 do 10 roku
¿ycia), nie ma w¹tpliwoci, ¿e dbanie o porz¹dek nie le¿y
w jego naturze. Nie jest te¿ ono z natury systematyczne, cierpliwe czy obowi¹zkowe. Tote¿ pomiêdzy rodzicami, pragn¹cymi ozdobiæ swoj¹ pociechê wszystkimi tymi
przymiotami, a ow¹ pociech¹ wystêpuje jaskrawa, nie
pierwsza i nie ostatnia w przebiegu kryzysu wychowania,
sprzecznoæ interesów. Dzieci chc¹ siê przede wszystkim
bawiæ (zabawa jest dla nich do pewnego wieku podstawow¹ form¹ uczenia siê i poznawania wiata), s¹ ruchliwe,
ciekawe, niesforne i beztroskie. Rodzice za chcieliby,
¿eby by³y skrupulatne i systematyczne jak ksiêgowy, obowi¹zkowe i karne jak sier¿ant oraz cierpliwe i powa¿ne
jak sêdzia S¹du Najwy¿szego. Nic wiêc dziwnego, ¿e nie
mo¿e byæ pomiêdzy nimi zgody, ¿e potomstwo wszelkimi
si³ami opiera siê rodzicielskim usi³owaniom podporz¹dkowania jego ¿ywio³owej aktywnoci ograniczeniom wynikaj¹cym choæby z koniecznoci utrzymania wokó³ siebie koniecznego ³adu.
Drug¹ przyczyn¹ owego oporu jest ró¿ne rozumienie
pojêcia porz¹dku przez rodziców i dzieci.
Dla ka¿dego z nas daje siê z grubsza wyznaczyæ co, co
nazwiemy tu sobie progiem dopuszczalnego ba³aganu.
Jest to granica, od przekroczenia której zaczynamy uwa¿aæ swoje otoczenie za nie uporz¹dkowane, a tym samym
za uci¹¿liwe. Granica ta jest ca³kowicie umowna, ró¿na
dla ró¿nych ludzi, i stanowi co w rodzaju oryginalnej cechy charakteru w³aciwej dla danej osoby. I tak, dla niektórych bêdzie to odkrycie, ¿e wszystko, co ostatnio bior¹ do rêki, jest pokryte warstw¹ kurzu, dla innych jest to
moment, w którym za nic nie mog¹ znaleæ okularów lub,
co gorsza, ukochanych kapci, a jeszcze dla innych przestawienie o kilka centymetrów stoj¹cego na pó³ce budzika. Tak czy inaczej próg dopuszczalnego ba³aganu jest
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zawsze wy¿szy dla dziecka ni¿ dla rodziców. Oznacza to,
¿e stan rzeczy, który ojciec i matka uwa¿aj¹ ju¿ za ba³agan, dla ich potomka jest jeszcze zupe³nie przyzwoitym
porz¹dkiem. W zwi¹zku z tym polecenie posprz¹tania w
swoim pokoju lub k¹ciku przyjmuje on jako absurdaln¹
fanaberiê rodziców, poniewa¿ nie widzi najmniejszych
powodów podjêcia takiej akcji. Dziecko 3  4-letnie (w
takim wieku Ja zwykle rozpoczyna trening w zakresie
utrzymania porz¹dku), a nawet du¿o starsze, najczêciej
wrêcz nie rozumie tego zadania, nie wiedz¹c, co w otaczaj¹cym je ca³kowicie wystarczaj¹cym porz¹dku mog³oby
jeszcze uporz¹dkowaæ. Ale nawet jeli je rozumie i z ca³ym powiêceniem zabiera siê do pracy, aby to i owo jednak ulepszyæ, to i tak rezultat jego niek³amanego wysi³ku
jest dla rodziców z regu³y nadal ba³aganem. Córka czy syn
s³yszy wiêc, zamiast spodziewanych pochwa³ za rzeteln¹
pracê i jej wyniki, opiniê, ¿e polecenie zosta³o wykonane
po ³ebkach i wymaga licznych, uci¹¿liwych poprawek.
A ta ksi¹¿ka co tu robi na pod³odze, a kurz za kaloryferem (wyobracie sobie kurz za kaloryferem!) to kto wytrze, a co tu robi¹ te stare kasztany, a czemu w szufladzie
s¹ rajstopy razem z majtkami? itd.  utyskuje matka,
sprawdzaj¹c rezultat d³ugotrwa³ego sprz¹tania omioletniej, powiedzmy, córki w jej pokoju. Jak mo¿e na to zareagowaæ dumna przed chwil¹ z osi¹gniêtego, jej zdaniem,
superporz¹dku dziewczynka? Naturalnie rozczarowaniem, niechêci¹ i z³oci¹ oraz wzmo¿onym oporem przy
nastêpnych zlecanych jej sprz¹taniach. Poza tym, w opisanej wy¿ej sytuacji nie ma ona szans na przekonanie siê, ¿e
utrzymywanie porz¹dku jest sensowne, wa¿ne i potrzebne, bowiem ba³agan nie sta³ siê jeszcze dla niej uci¹¿liwy.
Umacnia wiêc w sobie przewiadczenie, ¿e wymóg systematycznego sprz¹tania jest tylko bezsensownym i z³oliwym wymys³em rodziców, w zwi¹zku z czym stara siê od
9  Moje dziecko...
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niego uchyliæ lub wykrêciæ siê z ca³ej sprawy najmniejszym mo¿liwym wysi³kiem.
Z drugiej strony, rodzice argumentuj¹, ¿e przecie¿ pokój dziecka musi byæ utrzymany w jakim takim ³adzie, bo
co powiedz¹ (lub pomyl¹) na ten temat dalsi cz³onkowie
rodziny czy odwiedzaj¹cy ich dom gocie.
Co w takiej sytuacji robiæ?
Wydaje siê, ¿e wzglêdy rodzinno-towarzyskie powinny tu ust¹piæ wzglêdom wychowawczym. Porz¹dek w
pokoju (lub k¹ciku) dziecka powinien byæ mimo wszystko dopasowany do standardów dziecka, a gocie nie musz¹ przecie¿ wchodziæ na jego terytorium.
Wokó³ tego ostatniego pojêcia osnuty jest zreszt¹ pewien, w znacznym stopniu sprawdzony ju¿ praktycznie,
pomys³ korzystnego wychowawczo za³atwiania sprawy
porz¹dku. A oto on.
Na ogó³ mieszkanie zajmowane przez rodzinê (niestety, nie ka¿de  i jest to niew¹tpliwa tego pomys³u s³aboæ)
mo¿na podzieliæ na trzy rodzaje terytoriów: moje  czyli
rodziców, bêd¹ to ich pokoje czy pokój, twoje  czyli pokój dziecka lub przydzielony mu k¹cik, i wspólne  czyli
takie, z których korzystaj¹ wszyscy cz³onkowie rodziny
(kuchnia, przedpokój, ³azienka, toaleta itd.).
Na moim terytorium obowi¹zuj¹ moje prawa. Oznacza
to, ¿e ja decydujê o sposobie jego u¿ytkowania, o porz¹dku na nim panuj¹cym, a tak¿e np. o tym, kogo nañ wpuszczam, a kogo nie. Prawa te nie wymagaj¹ ¿adnego uzasadnienia poza moj¹ wol¹, co wynika z kolei z konsekwentnego potraktowania tytu³u w³asnoci. I tu pojawia siê zazwyczaj pierwsza powa¿na trudnoæ. O ile bowiem nasze,
rodziców, tytu³y w³asnoci raczej nie podlegaj¹ dyskusji,
o tyle tytu³y w³asnoci dziecka s¹ w polskich rodzinach
traktowane bardzo umownie. Powszechne s¹ sytuacje, w
których córka czy syn dostaj¹ od rodziców zabawkê ze
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s³owami: jest twoja, ale musisz uwa¿aæ, ¿eby jej nie zepsuæ, pieni¹dze z zastrze¿eniem: s¹ twoje, ale mama je
potrzyma u siebie i razem ustalimy, na co je wydasz, i
wreszcie pokój (lub k¹cik): pod warunkiem, ¿e my bêdziemy decydowaæ, jaki porz¹dek ma w nim panowaæ.
Oczywicie, s¹ to tytu³y w³asnoci pozorne. Je¿eli bowiem co jest moje, oznacza to przede wszystkim, i¿ tylko od mojej woli zale¿y, co siê z tym stanie. Moj¹ rzecz
mogê wiêc: popsuæ, wyrzuciæ, podarowaæ, przerobiæ, podzieliæ  i wreszcie zniszczyæ. Jeli za z jakich wzglêdów nie mogê tego zrobiæ, to rzecz owa nie jest moja. Jest
mi ona jedynie oddana w u¿ytkowanie, czyli rodzaj dzier¿awy na cile okrelonych przez rzeczywistego w³aciciela warunkach.
W wiêkszoci polskich rodzin do dzieci nic tak naprawdê do koñca nie nale¿y. Wszystko jest w³asnoci¹
rodziców, którzy na bardzo z regu³y niejasnych warunkach pozwalaj¹ synowi czy córce korzystaæ z posiadanych
dóbr. Mo¿na siê o tym przekonaæ, ws³uchuj¹c siê w dzieciêce pytania kierowane do ojców, matek, babæ choæby
w parkach i na placach zabaw.
Mamo, czy Basia mo¿e pobawiæ siê moj¹ Barbie?,
Tato, czy mogê pozwoliæ Micha³owi pojedziæ na moim
rowerze?, Babciu, czy mogê podarowaæ Natalii tê foremkê do piasku?, Mamusiu, czy mogê zobaczyæ, co
jest w rodku tego chodz¹cego dinozaura?. I tak dalej.
Dzieci, nie bêd¹c przekonane do tytu³u w³asnoci u¿ywanych przez siebie rzeczy, nie ucz¹ siê pojêcia w³asnoci, a co za tym idzie, szacunku dla niej. Nie przywi¹zuj¹
siê do dzier¿awionych przedmiotów i nie dbaj¹ o nie, bo
przecie¿ w ka¿dej chwili dzier¿awa mo¿e byæ wypowiedziana, jak to siê dzieje np. wtedy, kiedy ojciec ju¿ pierwszego dnia wi¹t chowa pod klucz kupiony synowi pod
choinkê elektroniczny model statku kosmicznego, mó131

wi¹c: Nie umiesz siê nim bawiæ. Jeszcze go popsujesz.
Wszystko to dotyczy oczywicie równie¿ przydzielonego
dziecku jego terytorium. Argumentacja rodziców jest tu
jasna i zrozumia³a. Statek kosmiczny by³ bardzo drogi,
odnowienie i urz¹dzenie pokoju dziecka poch³onê³o po³owê oszczêdnoci, a poza tym, dlaczego mamy pozwoliæ,
¿eby nasz naiwny potomek oddawa³ ciê¿ko przez nas zapracowane jego rzeczy jakiemu cwaniaczkowi poznanemu w piaskownicy? I poniek¹d s³usznie. Ale z wychowawczego punktu widzenia lepiej nie kupowaæ córce czy
synowi a¿ takiego statku kosmicznego i poprzestaæ na
skromniejszym urz¹dzeniu ich pokoju w zamian za rzeczywiste i do koñca dysponowanie przez nich tym, co od
nas otrzymuj¹. Nie wyklucza to, naturalnie, maj¹cych
wychowawczy walor rozmów i negocjacji z dzieæmi na te
tematy. Córce pragn¹cej podarowaæ kole¿ance jedn¹ ze
swoich ulubionych przytulanek zawsze warto zadaæ pytanie: Czy dobrze siê nad tym zastanowi³a, Kasiu? Oddanie Marysi twojego Pana Nilsona (ma³pki-maskotki)
oznacza, ¿e ty ju¿ go nie bêdziesz mia³a. Trawionemu
ciekawoci¹ synowi nale¿y uprzytomniæ, ¿e: Jeli zajrzysz, Piotrusiu, do rodka tego chodz¹cego dinozaura, to
on mo¿e siê popsuæ i wiêcej nie bêdzie chodzi³. Tak siê
czêsto dzieje z rozmaitymi mechanizmami. Ale ostateczna decyzja powinna nale¿eæ do dziecka. Prze¿ycie têsknoty za podarowanym Marysi Panem Nilsonem lub ¿alu z
powodu ostatecznego unieruchomienia chodz¹cego dinozaura jest bowiem równie¿ tym, co kszta³tuje w naszych
pociechach pojêcie w³asnoci i odpowiedni do niej stosunek.
Wracaj¹c do sprawy rodzinnych terytoriów  regu³y
obowi¹zuj¹ce na terytorium rodziców maj¹ zastosowanie
równie¿ w odniesieniu do terytorium dziecka. Obowi¹zuj¹ na nim prawa ustanowione przez dziecko, które wyni132

kaj¹, tak jak poprzednio, z tytu³u w³asnoci zawartego
w s³owach: Twój pokój, twoje miejsce, twój k¹cik.
Na terytorium wspólnym obowi¹zuj¹ natomiast prawa
czêciowo wynegocjowane ze wszystkimi cz³onkami rodziny, a czêciowo narzucone przez rodziców, uwzglêdniaj¹ce interesy wszystkich u¿ytkowników (takie, jak np.
obowi¹zek zmywania po sobie talerzy, usuwania resztek
jedzenia, mycia po sobie wanny, ustawiania butów na
miejscu itp.). Ka¿dy na swoim terytorium jest egzekutorem ustanowionych praw, a na terytorium wspólnym s¹
nim rodzice.
Jak zapewne widaæ, pomys³ zmierza do ograniczenia
ingerencji rodziców w terytorium dziecka do naprawdê
koniecznego minimum. Jego istot¹ jest próba doprowadzenia do sytuacji, w której ma³y cz³owiek odczuje koniecznoæ uporz¹dkowania swojego otoczenia i tym samym odkryje sens sprz¹tania jako czego wiêcej ni¿ niezrozumia³y kaprys doros³ych. Dziêki skrupulatnemu egzekwowaniu praw wynikaj¹cych z tytu³u w³asnoci swojego terytorium rodzice mog¹ unikn¹æ tego, co dzieje siê
na co dzieñ w setkach tysiêcy domów, gdzie dzieci, zaba³aganiwszy dokumentnie swój pokój, przenosz¹ siê wraz
ze swoimi zabawkami i innymi akcesoriami do pokoju
mamy i taty, do kuchni, a nawet do ³azienki. Systematyczne uniemo¿liwianie potomstwu takich praktyk przymusza
je do skonfrontowania siê z ba³aganem na w³asnym terytorium, a jednoczenie mo¿e stanowiæ dla rodziców taktykê prowadz¹c¹ do rozstrzygniêcia na swoj¹ korzyæ codziennej wojny domowej o przestrzeñ do ¿ycia. Wystarczy tylko przez pewien czas stanowczo usuwaæ pociechy
wraz z ich ekwipunkiem ze swojego terytorium, powo³uj¹c siê na prawo wynikaj¹ce z tytu³u w³asnoci i podkrelaj¹c, ¿e prawo to jest szanowane równie¿ w stosunku do
dziecka.
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Nie ¿yczê sobie mieæ twoich zabawek w moim pokoju, tak samo jak nie chcê, ¿eby w nim siedzia³ lub odrabia³ lekcje bez wyranego zaproszenia. Zauwa¿, ¿e moich
rzeczy nie ma w twoim pokoju i ¿e ja nie wchodzê tam,
¿eby posiedzieæ czy zaj¹æ siê jak¹ moj¹ prac¹  powinien powiedzieæ stanowczo ojciec do syna, a nastêpnie
bezwzglêdnie usun¹æ nale¿¹ce do syna przedmioty ze
swojego terytorium. Dzieci zmuszane w ten sposób do
¿ycia w warunkach, które same sobie w koñcu stworzy³y,
doæ szybko odkrywaj¹, ¿e utrzymywanie porz¹dku nie
jest tylko fanaberi¹ doros³ych, tak jak to siê zdarzy³o szecioletniej córce jednej z moich pacjentek.
W pewnym momencie  opowiada³a przejêta mama 
ba³agan w pokoju Kasi osi¹gn¹³ takie rozmiary, ¿e wród
stosów poniewieraj¹cych siê wszêdzie zabawek, ksi¹¿eczek, kredek, ubrañ i innych rzeczy nie by³a ona w stanie
znaleæ tego, czego aktualnie potrzebowa³a. Wci¹¿ z p³aczem przybiega³a do mnie, prosz¹c o pomoc w poszukiwaniach czy to czystego bloku rysunkowego, czy pude³ka z plastelin¹, czy te¿ zaginionej nagle ukochanej przytulanki. Z bólem serca odmawia³am tej pomocy, mówi¹c
spokojnie, ¿e przecie¿ w jej pokoju jest tak, jak ona chce,
a wiêc pewnie te¿ chce, ¿eby trudno w nim by³o cokolwiek znaleæ. Którego dnia, po kolejnym takim zdarzeniu, Kasia przysz³a do mnie bardzo powa¿na i owiadczy³a: »Mamo! w moim pokoju trzeba zrobiæ porz¹dek. Czy
mo¿esz mi w tym pomóc?«. By³ to dzieñ, w którym moja
córka odkry³a sens sprz¹tania.
Znacznie przyspieszyæ ten prze³omowy moment mo¿e
np. odrzucenie przez rodziców zaprosin na terytorium
dziecka ze wzglêdu na panuj¹ce tam warunki, jednak¿e
bez nak³aniania go do zrobienia porz¹dku. Nie chcê
wchodziæ do twojego pokoju, bo nie lubiê panuj¹cego
tam, moim zdaniem, ba³aganu  powinien odpowie134

dzieæ na odnone zaproszenie ojciec lub matka. Tym sposobem syn czy córka, chc¹c siê z nami pobawiæ w swoim pokoju (czy k¹ciku), prêdzej dojdzie do wniosku, ¿e trzeba go
uporz¹dkowaæ. Zastosowanie przez rodziców przedstawionego wy¿ej pomys³u wymaga od nich stoickiego spokoju,
nieprzebranej cierpliwoci i, z ca³¹ pewnoci¹, du¿ego poczucia humoru, aby przetrwaæ najgorsze momenty.
Jedna z moich kole¿anek po fachu po kilkunastu dniach
przerwa³a stosowanie w swoim domu zasady trzech terytoriów, gdy¿ nie mog³a patrzeæ, jak pokój jej omioletniej córki zmienia siê w dzikie pobojowisko. Do dzi w
kwestiach porz¹dku nie radzi sobie ona ze swoj¹ ju¿ niespe³na dziesiêciolatk¹ i w efekcie sprz¹ta jej ba³agan.
Trzeci¹ wreszcie przyczyn¹ oporu stawianego przez
dzieci rodzicielskim próbom wpojenia zami³owania do
porz¹dku jest najzwyczajniej w wiecie zbyt wczesne, na
ogó³, rozpoczynanie treningu. Dla trzy-, cztero-, a nawet
czêciowo piêciolatka, z jego ogromn¹ ³atwoci¹ przerzucania uwagi z jednego przedmiotu czy zjawiska na drugie,
¿aden ba³agan nie jest problemem. Zazwyczaj bawi siê on
tym, co mu akurat wpadnie w rêce lub na czym spocznie
jego wzrok. Zapomina natychmiast o zgubach i wzglêdnie
³atwo rezygnuje z dotarcia do przedmiotów trudnych do
osi¹gniêcia. Warto przy tym zauwa¿yæ, i¿ nie jest przypadkiem rozpoczynanie procesu systematycznej edukacji
dziecka najczêciej pomiêdzy szóstym i siódmym rokiem
jego ¿ycia. W³anie w tym okresie jego aktywnoæ ulega
w miarê logicznemu uporz¹dkowaniu, nabiera cech d³ugofalowej, celowej dzia³alnoci i sekwencyjnego charakteru. Nie próbujmy wiêc zbyt wczenie uczyæ Jasia tego,
czego w zasadzie nie mo¿e siê on nauczyæ, a zaoszczêdzimy i sobie, i jemu wielu trudnych chwili.

135

Rozdzia³ VIII
MOJE DZIECKO MNIE NIE S£UCHA,
CZYLI O DYSPOZYCYJNOCI DZIECKA,
I CO ROBIÆ,
ABY NAS ONO S£UCHA£O
Zdecydowanie najczêciej powtarzaj¹c¹ siê skarg¹
przychodz¹cych do mnie po pomoc rodziców jest pe³ne
bezradnej z³oci stwierdzenie: Moje dziecko mnie nie
s³ucha. Przy bli¿szym poznaniu sprawy okazuje siê, ¿e
rodzicom tym nie chodzi bynajmniej o to, i¿ ich potomek
nie s³ucha tego, co mówi¹ oni do niego w ró¿nych okolicznociach (np. opowiadaj¹c mu bajki, uzgadniaj¹c, co i
dlaczego bêdzie siê dzia³o w najbli¿szej przysz³oci, czy
prowadz¹c inne rozmowy o ¿yciu), ale o bardzo konkretn¹ rzecz. Otó¿ nies³uchanie polega b¹d na koniecznoci wielokrotnego powtarzania wydawanych dziecku
poleceñ, zanim przyst¹pi ono do ich wykonania, odwlekaj¹c ten moment za pomoc¹ s³awetnego zaraz, b¹d na negowaniu tych poleceñ i otwartej odmowie ich wykonania.
Aby zrozumieæ, dlaczego tak siê dzieje, warto przeanalizowaæ dwie sprawy: okolicznoci i sposób wydawania
poleceñ oraz to, co nastêpuje ju¿ po ich wydaniu. Zacznijmy od sprawy pierwszej.
Wiele wskazuje na to, ¿e w tych rodzinach, gdzie daje
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o sobie znaæ problem niepos³uszeñstwa dzieci (bo tak go
chyba w koñcu trzeba nazwaæ), polecenia ze strony rodziców padaj¹ z regu³y wtedy, kiedy dzieci s¹ czym zajête. O
tak¹ sytuacjê zreszt¹ nietrudno, zwa¿ywszy ¿e normalne,
zdrowe dziecko (mówiê tu wci¹¿ o ma³ym dziecku, bowiem
z nastolatkami inna sprawa) jest na ogó³ osob¹ bardzo zajêt¹ rozmaitymi swoimi pracami i, w odró¿nieniu od doros³ych, rzadko i niechêtnie pogr¹¿a siê w s³odkiej bezczynnoci. Zazwyczaj co rysuje, maluje, klei, wycina, ustawia,
przestawia, ogl¹da, odgrywa, buduje, czyta itd.
Zajêty swoimi sprawami kilkulatek prawie nigdy nie
reaguje natychmiast na otrzymane polecenie, usi³uj¹c
kontynuowaæ swoj¹ aktywnoæ tak, aby przynajmniej doprowadziæ j¹ do momentu, w którym mo¿na zrobiæ przerwê (wtedy w³anie wypowiada owo niepomiernie irytuj¹ce doros³ych zaraz). Takie zachowanie siê dziecka dla
bardzo wielu rodziców jest niepokoj¹c¹ trudnoci¹ wychowawcz¹, objawem niepos³uszeñstwa i krn¹brnoci,
które to cechy, jak wiadomo, nie s¹ nigdy mile widziane.
Brak natychmiastowej reakcji na wydane polecenie odczuwany jest na ogó³ przez rodziców jako zagro¿enie lub
wrêcz lekcewa¿enie ich autorytetu, co w wiêkszoci przypadków wywo³uje macierzyñsk¹ czy ojcowsk¹ z³oæ i tendencjê do wymuszenia owej natychmiastowej reakcji za
wszelk¹ cenê. Za takim postêpowaniem kryje siê najczêciej bardzo rozpowszechnione przekonanie, ¿e dyspozycyjnoæ dziecka, czyli jego gotowoæ do natychmiastowego, bezdyskusyjnego podporz¹dkowania siê woli rodziców, jest miar¹ dobrego wychowania, a tym samym
miar¹ rodzicielskich umiejêtnoci pedagogicznych i rodzicielskiego autorytetu. Przy czym nacisk spoczywa na
owej nieszczêsnej natychmiastowoci. Córka czy syn,
którzy bezzw³ocznie nie ruszaj¹, aby wype³niæ polecenia
mamy lub taty, spostrzegani s¹ jako niepos³uszni, a co za
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tym idzie, jako le wychowani i krn¹brni. W przeciwieñstwie do nich dziecko dobrze wychowane, a wiêc takie, u
którego rodzice maj¹ odpowiedni autorytet, jest dla nich
dyspozycyjne w ka¿dej chwili i w ka¿dych okolicznociach. Za przyjmowaniem takiego kryterium dobrego
wychowania i autorytetu rodziców kryje siê z kolei nastêpne, nie zawsze do koñca uwiadomione, ale równie¿
bardzo rozpowszechnione przekonanie mówi¹ce, ¿e aktywnoæ dziecka jest, w gruncie rzeczy, niepowa¿n¹ zabaw¹, która mo¿e byæ w ka¿dej chwili przerwana, bez ¿adnych nastêpstw i konsekwencji. Rzeczywicie  wiêkszoæ tego, czym na okr¹g³o zajmuje siê ma³e dziecko,
to zabawa. Ale jednoczenie jest to powa¿na praca (tak,
tak, bez cudzys³owu) polegaj¹ca na poznawaniu wiata i
wci¹¿ na nowo podejmowanych próbach coraz lepszego
dawania sobie rady z otaczaj¹c¹ dziecko rzeczywistoci¹.
Bior¹c pod uwagê jego dojrza³oæ, potencja³ intelektualny, zdolnoæ koncentracji uwagi, odpornoæ psychiczn¹ 
i parê jeszcze podobnych czynników  mo¿na bez w¹tpienia porównaæ jego niepowa¿ne zabawy do uporczywego wysi³ku naukowca, trudz¹cego siê nad rozwi¹zaniem
wyj¹tkowo skomplikowanego problemu.
Zreszt¹ po có¿ odwo³ywaæ siê a¿ do takich argumentów, skoro wystarczy chwila refleksji, aby skonstatowaæ,
¿e równie¿ dla nas raptowne przerwanie naszej aktywnoci (choæby by³o to rozwi¹zywanie krzy¿ówek lub b³ogie
kontemplowanie nierównoci sufitu) jakimkolwiek poleceniem jest niemal zawsze odbierane jako przykroæ wywo³uj¹ca niechêæ, z³oæ i opór wobec otrzymanego zadania, wyra¿ane czêsto owym s³awetnym zaraz. Nikt z nas
bowiem (albo mo¿e prawie nikt) nie lubi byæ w pe³ni dyspozycyjnym ch³opcem na posy³ki, w zwi¹zku z czym,
na ogó³, wymagamy od innych poszanowania naszych
aktywnoci i zajêæ. A poniewa¿, jak to ju¿ wczeniej
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stwierdzilimy, mamy przemo¿n¹ tendencjê do traktowania dziecka jak nie zorientowanego w wiecie g³uptasa,
wymóg ten jego nie dotyczy. W mniemaniu wielu rodziców ca³y, ogromny w istocie, wysi³ek poznawczy, jakiego
dokonuje ich bawi¹cy siê potomek, nie zas³uguje na poszanowanie. A dlaczego? Ano dlatego, ¿e oddaje siê on
g³ównie ma³o znacz¹cym, niepowa¿nym zajêciom, które,
zdaniem mam i tatusiów, mo¿na bez ¿adnych konsekwencji przerwaæ i bez ¿alu porzuciæ. Dlatego, ¿e dziecko, w
nie uwiadomionym do koñca odczuciu szanownych rodzicieli, podlega jakim innym (jakim?) prawom psychologicznym i dekoncentracja czy zak³ócenie przebiegu
czynnoci nie jest przez nie odbierane jako budz¹ca sprzeciw przykroæ. Dlatego wreszcie, i to mo¿e jest najwa¿niejsze, ¿e rodzice spostrzegaj¹ dziecko jako swoj¹ w³asnoæ 
podobnie jak odkurzacz, lodówkê czy samochód  przy
czym niektórzy z nich s¹ sk³onni obdarzaæ te przedmioty
wiêkszym szacunkiem ni¿ syna czy córkê. W takim podejciu nie ma miejsca ani na zrozumienie sensu aktywnoci
dziecka, ani, tym bardziej, na jej poszanowanie, jest to bowiem podejcie w stylu pewnego angielskiego oficera, który dzieli³ ludzi na mê¿czyzn, kobiety i szeregowców.
Trudno jednak unikn¹æ wydawania dziecku rozmaitych
poleceñ. Nikt przy zdrowych zmys³ach nie bêdzie te¿ negowa³ ich wychowawczego, i nie tylko wychowawczego,
sensu. Tote¿ nie chodzi o wyeliminowanie poleceñ, ile o
pewne, w sumie niewielkie, korekty w okolicznociach i
sposobie ich wydawania. Wa¿ne jest np., abymy widz¹c
zajêtego swoimi sprawami potomka, uprzedzali go, ¿e
otrzyma polecenie. Zamiast kategorycznego: Wyjd z
psem  wystarczy powiedzieæ synowi: Za dziesiêæ minut poproszê ciê, ¿eby wyszed³ z psem  a wtedy nie
us³yszymy rzucanego z t³umion¹ z³oci¹ zaraz. Zamiast
nakazywaæ zajêtej rysowaniem córce: Zostaw te papiery
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i natychmiast ruszaj do wanny  lepiej powiedzieæ:
Koñcz ju¿ swoje rysowanie albo doprowad je do tego,
¿eby mog³a dokoñczyæ jutro, bo za chwilê zaproszê ciê
do k¹pieli. I tak dalej. Danie dziecku szansy na dokoñczenie jego zajêcia (lub na dojcie w nim do takiego momentu, w którym przerwa nie wywo³uje specjalnej z³oci),
zanim zabierze siê do wykonywania naszego polecenia,
powoduje zazwyczaj, ¿e problem niepos³uszeñstwa
znacznie siê zmniejsza lub wrêcz zanika. Czêsto bowiem
jest to nie tyle problem niepos³uszeñstwa dzieci, ile problem rodziców d¹¿¹cych do bezwzglêdnej dyspozycyjnoci potomstwa, która z regu³y nie tyle jest miar¹ jego dobrego wychowania, ile wynikiem skutecznej tresury. Je¿eli za
problem ów pozostaje, to najprawdopodobniej wchodzi w
grê druga z wymienionych na pocz¹tku rozdzia³u spraw,
czyli to, co siê dzieje ju¿ po wydaniu polecenia.
Decyduj¹c siê na wydanie komu polecenia (podkrelam  polecenia lub dyspozycji, a nie proby czy te¿ sugestii w stylu: Mo¿e jednak móg³by pójæ do sklepu),
powinnimy byæ przygotowani na to, jak siê zachowamy
i co uczynimy, gdy dyspozycja nie zostanie wykonana lub
gdy spotkamy siê wprost z odmow¹ jej wykonania. Dotyczy to nie tylko uk³adu rodzice-dziecko, ale wszystkich,
opartych na hierarchii i wzajemnej zale¿noci, stosunków
miêdzyludzkich. Po prostu prze³o¿ony musi wiedzieæ dok³adnie, co zrobi, kiedy podw³adny nie wykona zleconego mu zadania z takich czy innych powodów lub od razu
odmówi podporz¹dkowania siê otrzymanemu rozporz¹dzeniu. Je¿eli nie bêdzie tego wiedzia³ i w zwi¹zku z tym
nie podejmie ¿adnych dzia³añ, to najzwyczajniej w wiecie, mo¿e nie formalnie, ale faktycznie, przestanie byæ
prze³o¿onym.
Ka¿de polecenie musi wiêc byæ obwarowane okrelon¹ sankcj¹, umo¿liwiaj¹c¹ co najmniej podjêcie próby
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wyegzekwowania jego spe³nienia. W sformalizowanych
uk³adach prze³o¿ony-podw³adny sankcje takie zawarte s¹
np. w umowie o pracê czy w zakresie obowi¹zków podw³adnego, które precyzyjnie okrelaj¹, ¿e np. za odmowê
wykonania polecenia prze³o¿onego mo¿na otrzymaæ naganê, straciæ premiê lub wylecieæ z pracy. W systemie rodzinnym tego rodzaju formalne ustalenia nie istniej¹. W
zwi¹zku z tym sankcje towarzysz¹ce wydawanym sobie
nawzajem przez cz³onków rodziny poleceniom (piszê
nawzajem bo, jak pamiêtamy, nie tylko rodzice wychowuj¹ dzieci, ale i dzieci rodziców) musz¹ byæ tworzone na
bie¿¹co. Z czasem w ka¿dej rodzinie kszta³tuj¹ siê pewne
sta³e sankcje, obwarowuj¹ce okrelone rodzaje poleceñ.
Sankcje te funkcjonuj¹ w ramach rodzinnej sekwencji
egzekwowania poleceñ, charakterystycznej dla danej rodziny. Oto przyk³ad takiej, nie polecanej zreszt¹ do naladowania, sekwencji opisanej przez mojego pacjenta cierpi¹cego na nerwicê natrêctw:
W moim domu za wszystko by³a tylko jedna kara 
bicie. Ojciec by³ maszynist¹ kolejowym i regularnie po
dwa do kilku dni nie by³o go w domu. W tym czasie matka skrupulatnie notowa³a nasze przewinienia (by³a nas
trójka dzieci), polegaj¹ce na spónieniach, niewywi¹zywaniu siê z otrzymywanych od niej zadañ lub na przekraczaniu »domowego regulaminu« (zabraniaj¹cego np. k³ótni i bójek pomiêdzy dzieæmi). Za ka¿dy rodzaj przewinienia by³a okrelona »taryfa«, liczona w wymierzanych na
go³y ty³ek uderzeniach ojcowskiego kolejarskiego pasa.
Za spónienie siê do domu ze szko³y bez dostatecznie
wa¿nego powodu  dwa pasy, za niezrobienie zakupów
poleconych przez matkê  piêæ pasów, za bójkê z m³odszym o rok bratem  trzy pasy, za dwójkê w szkole  piêæ
pasów itd. Kiedy ojciec wraca³ do domu (zazwyczaj mia³
wtedy dzieñ lub dwa wolne), »rozpatrywa³« skargi matki
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i wymierza³ karê. By³a to systematyczna, na zimno dokonywana egzekucja, której wszyscy siê miertelnie balimy.
Jeszcze raz podkrelam, ¿e przytaczam ten opis nie
jako wzór do naladowania. Wrêcz przeciwnie, ten system
egzekwowania rodzicielskich dyspozycji by³ bodaj¿e najpowa¿niejsz¹ przyczyn¹ choroby pacjenta. Niemniej jest
to bardzo klarowny przyk³ad rodzinnej sekwencji egzekwowania poleceñ o wysokim stopniu zrytualizowania.
Na szczêcie (ale te¿ trochê i na nieszczêcie) w wiêkszoci rodzin a¿ tak zrytualizowane sekwencje nie powstaj¹.
Nie sprzyja temu ani rozmaitoæ krzy¿uj¹cych siê w systemie rodzinnym poleceñ, ani trapi¹cy zazwyczaj rodziców brak pomys³ów na mog¹ce im towarzyszyæ sankcje
(jeli oczywicie odrzucaj¹ tak prymitywny i szkodliwy
pomys³, jak bicie dzieci za wszystko).
Koniecznoæ wprowadzania sankcji sprzyja zastanowieniu siê nad sensownoci¹ i potrzeb¹ wydawania niektórych poleceñ, co automatycznie zmniejsza ich iloæ.
Wielu rodziców  stoj¹c wobec perspektywy wymylania
sankcji, a nastêpnie ewentualnego ich zastosowania  po
prostu rezygnuje z pewnych ma³o sensownych poleceñ.
Inne za zamieniane s¹ na proby, które s¹ rzadziej przez
dzieci sabotowane lub odrzucane. Tym bardziej ¿e dyspozycjê typu: Podaj mi gazetê  doæ ³atwo mo¿na przeformu³owaæ tak, aby mniej prowokowa³a do powiedzenia
zaraz. Na przyk³ad: Synku, b¹d tak dobry i podaj mi
gazetê. Po us³yszeniu takiej proby synowi wrêcz nie
wypada powiedzieæ zaraz lub odmówiæ jej spe³nienia.
Wróæmy jednak do rzeczy. Skoro mamy ju¿ sankcjê,
mo¿emy przyst¹piæ do wydania polecenia. Mo¿liwe s¹ tu
trzy nastêpuj¹ce scenariusze:
1. Polecenie  wykonanie.
Na przyk³ad dialog sprz¹taj¹cej mieszkanie mamy i zajêtej rysowaniem córki:
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Mama: Kasiu! Za kilka minut bêdê sprz¹taæ w du¿ym
pokoju. Do tego czasu zabierz stamt¹d swoje zabawki.
Kasia: Dobrze, mamo.  Rysuje jeszcze przez chwilê,
po czym przenosi zabawki z du¿ego do swojego pokoju,
zanim mama dotar³a tam z odkurzaczem.
Jest to scenariusz optymalny, w którym sankcja w ogóle nie zosta³a u¿yta.
2. Polecenie  opór  powtórzenie polecenia wraz
z sankcj¹  wykonanie.
Sytuacja ta sama.
Mama: Kasiu! Za kilka minut bêdê sprz¹taæ w du¿ym
pokoju. Do tego czasu zabierz stamt¹d swoje zabawki.
Kasia: Zaraz.  Rysuje dalej nawet wtedy, kiedy mama
dociera z odkurzaczem do du¿ego pokoju.
Mama: Kasiu! Zabierz swoje zabawki z du¿ego pokoju, bo wyrzucê je do zsypu.
Kasia: Och, mamo! Poczekaj, ju¿ idê.  Przerywa rysowanie i przenosi zabawki z du¿ego do swojego pokoju.
W tym scenariuszu samo powtórzenie polecenia wraz z
obwarowuj¹c¹ je sankcj¹ powoduje mobilizacjê dziecka
do wykonania polecenia. Sankcja dzia³a tu jako zapowied tego, co mo¿e siê zdarzyæ.
3. Polecenie  opór  powtórzenie polecenia wraz
z sankcj¹  opór  wykonanie sankcji.
Sytuacja nadal ta sama.
Mama: Kasiu! Za kilka minut bêdê sprz¹taæ w du¿ym
pokoju. Do tego czasu zabierz stamt¹d swoje zabawki.
Kasia: Zaraz.  Rysuje nadal nawet wtedy, kiedy mama
dociera z odkurzaczem do du¿ego pokoju.
Mama: Kasiu! Zabierz swoje zabawki z du¿ego pokoju, bo wyrzucê je do zsypu.
Kasia: Och, mamo! Zaraz.  Rysuje nadal.
Mama:  Po odczekaniu kilku chwil zbiera zabawki
córki i wrzuca je do zsypu.
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Kasia:  Ró¿nie; p³acze albo robi mamie gorzkie wyrzuty, albo biegnie odszukaæ zabawki w komorze zsypowej, albo nie reaguje, rysuj¹c dalej.
Scenariusz trzeci przeznaczony jest dla dzieci nies³uchaj¹cych.
Mam nadziejê, ¿e nietrudno siê zorientowaæ, i¿ celem
jego konsekwentnego stosowania jest doprowadzenie do
tego, aby w danej rodzinie zaczê³y funkcjonowaæ scenariusze nr 1 lub 2. Wynika te¿ z niego odpowied na pytanie, dlaczego dzieci nie s³uchaj¹ poleceñ rodziców nawet
wtedy, kiedy ci ostatni nie wymagaj¹ od swoich pociech
bezwzglêdnej dyspozycyjnoci. Otó¿ dzieje siê tak, poniewa¿ dzieci bardzo szybko ucz¹ siê, ¿e w pewnych sytuacjach s³owa mamy czy taty w istocie niewiele znacz¹.
A sytuacje te to, niestety, przede wszystkim momenty, w
których rodziciele formu³uj¹ pod adresem potomstwa polecenia i dyspozycje. Na ogó³ rodzic, zlecaj¹c córce czy
synowi jakie zadanie, w ogóle nie myli o tym, co zrobi,
je¿eli jego potomek zaprezentuje irytuj¹c¹ opiesza³oæ w
wykonaniu zadania lub po prostu je zignoruje. Dlatego
te¿ w wiêkszoci rodzin scenariusz, czy mo¿e lepiej sekwencja wydawania dziecku polecenia, wygl¹da nastêpuj¹co:
Sytuacja jak w poprzednio opisanych scenariuszach.
Mama: Kasiu! Widzisz, ¿e sprz¹tam? Zabierz swoje
zabawki z du¿ego pokoju.
Kasia: Zaraz.  Rysuje dalej.
Mama: (po chwili) Kasiu! Mówi³am co o twoich zabawkach w du¿ym pokoju. Zabieraj je zaraz.
Kasia:  Rysuje, nic siê nie odzywaj¹c.
Mama: (po chwili) Kaka! Czy ty og³uch³a? Zabieraj
st¹d natychmiast te twoje graty.
Kasia: Zaraz. Muszê tu jedn¹ rzecz dokoñczyæ.  Rysuje nadal.
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Mama: (po chwili) Ja ciê kiedy zabijê za to twoje zaraz. Zabierasz te rzeczy czy mam je wyrzuciæ do zsypu?
Kasia: (doskonale wiedz¹c, ¿e mama jej nie zabije ani
nie wyrzuci zabawek) Zaraz. Jeszcze chwileczka, ju¿ koñczê.
Mama: (z gorycz¹ w g³osie) Zreszt¹ co ja siê bêdê martwiæ twoimi zabawkami. Zbiorê wszystkie i oddam biednym dzieciom. Mo¿e wtedy docenisz, ¿e je mia³a, i zaczniesz s³uchaæ rodziców.
Kasia: (s³ysza³a ju¿ nieraz ten tekst i wie, ¿e mama nie
odda jej zabawek biednym dzieciom, wiêc...)  Rysuje nadal, nic nie mówi¹c.
Mama: (bardzo podniesionym g³osem) Czy ty s³yszysz, co ja do ciebie mówiê? Chod tu natychmiast, bo
inaczej ja do ciebie pójdê, ale wtedy po¿a³ujesz.
Kasia: (ocenia, ¿e mama jeszcze nie osi¹gnê³a stanu, w
którym nale¿y j¹ potraktowaæ powa¿nie) Ju¿, ju¿, zaraz
koñczê.
Mama: (wrzeszczy) Do jasnej cholery! Idziesz tu czy
nie?
Kasia: (zna ju¿ ten ton i wie, ¿e nie wró¿y on nic dobrego; odk³ada wiêc kredki i idzie, oci¹gaj¹c siê, do du¿ego
pokoju) S³ucham.
Mama: (wci¹¿ wrzeszczy) Co s³ucham? Zabieraj
st¹d te miecie, ale to ju¿! Ty mnie kiedy doprowadzisz
do zawa³u. Matko Boska! Co za dziecko! Sk¹d siê takie
co ulêg³o. Przecie¿ to straszne, straszne. Ja w tym domu
d³u¿ej nie wytrzymam. Jak ci zabraknie mamy, to zobaczysz. Bêdziesz p³akaæ krwawymi ³zami. Itd.
Kasia: (w milczeniu zbiera zabawki, postanawiaj¹c
w duchu: Za chwilê j¹ przeproszê i wszystko bêdzie dobrze. Zawsze przecie¿ tak jest).
Jak widaæ, Kasia nauczy³a siê, ¿e s³owa mamy niewiele znacz¹, poniewa¿:
10  Moje dziecko...
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a. Nie towarzyszy im ¿adne dzia³anie.
b. Zawarte w nich ewentualne sankcje s¹ wysoce nierealistyczne (np.  Oddam wszystkie twoje zabawki biednym dzieciom) lub absurdalne (np.  Zabijê ciê, nie wytrzymam d³u¿ej w tym domu itp.), w zwi¹zku z czym nie
nale¿y siê specjalnie przejmowaæ, bo mama, jak siê zdenerwuje, to tylko tak mówi.
c. Zawsze jest nadzieja, ¿e mama za bardzo siê jednak
nie zdenerwuje i sama w koñcu zrobi to, czego wymaga od
córki. Tym fina³em bardzo czêsto opisana sekwencja rodzinna siê koñczy.
Bywa tak jednak tylko do chwili, gdy zdenerwowanie
mamy osi¹ga pu³ap, z którego spada straszliwa awantura
(zabawki mog¹ wtedy wylecieæ przez okno), lanie lub
p³acz mamy, gorszy zreszt¹ do wytrzymania ni¿ wszystko
pozosta³e. Wtedy nie ma ju¿ ¿artów i trzeba zrobiæ to, czego mama siê domaga. Ale dopiero wtedy. Wczeniej mo¿na spokojnie nie s³uchaæ i robiæ swoje.
Równie szybko jak tego, ¿e s³owa rodziców niewiele
znacz¹, dzieci ucz¹ siê, i¿ s³ów tych nie warto lekcewa¿yæ. Ju¿ kilkakrotne zastosowanie opisanego wczeniej
scenariusza nr 3 wystarcza niekiedy do tego, aby potomek
doszed³ do wniosku, ¿e kiedy mama czy tata zapowiada,
i¿ co zrobi (np. wyrzuci zabawki do zsypu), to po prostu
to robi. Nie op³aca siê zatem czekaæ a¿ do tego momentu i
ryzykowaæ poniesienia konsekwencji zapowiadanych
przez rodzica posuniêæ. Dziecko zaczyna s³uchaæ.
No dobrze  powie kto  ale przecie¿ to jest odmiana
tresury. Dziecko nie powinno byæ pos³uszne jedynie dlatego, ¿e obawia siê rodzicielskich sankcji. Trzeba mu t³umaczyæ i przekonywaæ je, aby zechcia³o wype³niaæ polecenia rodziców niejako samo z siebie, rozumiej¹c ich potrzebê i sens. Oczywicie. Jednak¿e ma³e dziecko generalnie funkcjonuje w oparciu o zasadê d¹¿enia do przyjem146

noci i unikania przykroci, w zwi¹zku z czym, mimo i¿
rozumie nawet potrzebê i sens wielu dyspozycji, stara siê
ich wykonanie przynajmniej odwlec w czasie, a najchêtniej w ogóle siê od nich wymigaæ. Dlatego tak wielu rodziców, uskar¿aj¹c siê na niepos³uszeñstwo córki czy
syna, stwierdza z gorycz¹: Tyle mu siê przecie¿ t³umaczy, i on to rozumie, i przyrzeka poprawê, a mimo to, gdy
przyjdzie co do czego  robi swoje.
Dziecku nale¿y niew¹tpliwie du¿o t³umaczyæ, rozmawiaæ z nim i przekonywaæ je, aby samo z siebie zechcia³o
podporz¹dkowaæ siê dyrektywom rodziców. Ale, aby te
t³umaczenia i przekonywania by³y skuteczne, rodzice ci
musz¹ posiadaæ w oczach potomka szeroko rozumian¹
wiarygodnoæ swoich s³ów, a ta z kolei wynika przede
wszystkim z konsekwencji w postêpowaniu.
Niekonsekwentni, ma³o wiarygodni rodzice mog¹ swej
pociesze przez dowolnie d³ugi czas t³umaczyæ, ¿e np. bêd¹c na podwórku, nie powinna ona, bez zapytania o pozwolenie, robiæ wypraw na s¹siedni¹ ulicê  i nie osi¹gn¹
pozytywnego rezultatu. Bowiem córka czy syn, po raz
kolejny znikaj¹c z podwórka, bêdzie mia³ nadziejê, a nawet pewnoæ, ¿e tym razem te¿ (jak to ju¿ przecie¿ bywa³o) upiecze mu siê bez ¿adnych nieprzyjemnych nastêpstw.
Podsumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e tak jak w naszym scenariuszu nr 1 zachowuj¹ siê dzieci, których rodzice s¹ wiarygodni i konsekwentni w postêpowaniu. Tak
jak w scenariuszu nr 2 zachowuj¹ siê dzieci, których rodzice s¹ wiarygodni, ale bywaj¹ czasami niekonsekwentni. I wreszcie, tak jak w scenariuszu nr 3 i w opisanej powy¿ej sekwencji wydawania dziecku polecenia postêpuj¹ dzieci, których rodzice nie zbudowali swojej wiarygodnoci b¹d j¹ utracili w zwi¹zku z ustawiczn¹ niekonsekwencj¹ swojego zachowania siê wobec potomstwa.
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Systematyczne stosowanie wobec córki czy syna scenariusza nr 3 bardzo szybko tê wiarygodnoæ buduje i przywraca.
I wreszcie na koniec ostatnia sprawa. Pokana grupa
przychodz¹cych do mnie po poradê rodziców pyta, co robiæ, kiedy ich dzieci na zapowied sankcji reaguj¹ prowokacyjnym jej lekcewa¿eniem.
Kiedy powiedzia³am córce, ¿e wyrzucê jej poniewieraj¹ce siê wszêdzie zabawki, ona odpowiedzia³a: »To wyrzuæ. I tak siê ju¿ nimi nie bawiê«  mówi matka dziewiêcioletniej Dorotki.
Mój syn na zapowied, ¿e dopóki nie usunie z pod³ogi w przedpokoju i jadalni ladów jazdy na wrotkach
(je¿d¿enie na wrotkach po mieszkaniu by³o mu surowo
zakazane), dopóty nie wyjdzie do kolegów na podwórko,
wzruszy³ ramionami i powiedzia³: »To nie wyjdê, wcale
mi na tym nie zale¿y«  opowiada matka dziesiêcioletniego Miko³aja. I tak dalej.
Tego rodzaju buntownicze i przekorne zachowania siê
dzieci wywo³uj¹ z regu³y ogromn¹ irytacjê rodziców i jednoczenie przyt³aczaj¹ce ich poczucie bezradnoci.
Ja mu mówiê (synowi), ¿e jeli w koñcu nie zakonserwuje roweru na zimê i nie wyniesie go do piwnicy, to go
(rower, oczywicie) wezmê i sprzedam. A on mi na to:
»No to we i sprzedaj«. Myla³em, ¿e mnie szlag trafi. To¿
za tak¹ bezczelnoæ to tylko w gêbê siê nale¿y. Ale czy to
tak trzeba? Biæ jak psa? Proszê co poradziæ, bo naprawdê nie wiem, co robiæ  mówi wzburzony ojciec jedenastoletniego Marka.
Uderzy³em córkê w twarz, gdy rzuci³a mi na stó³ pieni¹dze, mówi¹c: »Proszê, mo¿esz je sobie wzi¹æ«. A chodzi³o o to, ¿e zagrozi³em jej odebraniem specjalnej premii
do tygodniówki, któr¹ otrzyma³a za obiecane matce umycie okna w ³azience, czego, mimo przypominania przez
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tydzieñ, nie zrobi³a. Nie chcê siê tak zachowywaæ i wiem,
¿e to nie ma sensu, ale nic potrafi³em siê opanowaæ, kiedy
tak strasznie mnie zdenerwowa³a  skar¿y siê ojciec
dwunastoletniej Ewy. I tak dalej.
A oto moja odpowied i rada.
Nawet kiedy dziecko manifestuje lekcewa¿enie dla
ustalonej przez nas sankcji, nale¿y j¹ spokojnie i do koñca konsekwentnie wykonaæ. Ta manifestacja jest bowiem
prób¹ si³, konfrontacj¹ pomiêdzy dzieckiem i rodzicami,
w której dziecko liczy w³anie na wyprowadzenie rodzica
z równowagi i zachwianie jego konsekwentnej postawy.
Z regu³y zreszt¹ doskonale mu siê to udaje.
W opisanym wy¿ej przypadku Ewy wygl¹da³o to nastêpuj¹co: Uderzona w twarz dziewczynka, szlochaj¹c i
wykrzykuj¹c groby pod adresem ojca (Ju¿ mnie wiêcej
w domu nie zobaczysz, ostatni raz mnie uderzy³e itd.),
zamknê³a siê w swoim pokoju. Matka przera¿ona rozmiarami scysji stwierdzi³a (wystêpuj¹c tu w koalicji z córk¹),
¿e nie ma powodu do takich awantur, gdy¿ ona sama mo¿e
umyæ to cholerne okno i ¿e dawno by ju¿ to zrobi³a, gdyby umia³a przewidzieæ rozwój wydarzeñ. Osamotniony w
tej sytuacji i zgnêbiony poczuciem winy ojciec zaakceptowa³ bez s³owa to rozwi¹zanie, a po pewnym czasie przeprosi³ córkê za swoje zachowanie, zwracaj¹c jej rzucone
na stó³ pieni¹dze. I tym sposobem, niewielkim w gruncie
rzeczy kosztem, nudne i pracoch³onne mycie okna upiek³o siê Ewie. Ponadto nauczy³a siê ona, ¿e je¿eli zdo³a
sprowokowaæ ojca do zachowania, którego on sam nie
akceptuje, to ponosz¹c niewielk¹ w sumie ofiarê (np. dostaj¹c w buziê), mo¿e wymienicie wyjæ na swoje (np.
mieæ pieni¹dze i nie myæ okna).
A co by siê sta³o, gdyby ojciec nie da³ siê sprowokowaæ
i spokojnie wzi¹³ rzucone na stó³ pieni¹dze? Prawdopodobnie dziewczynka dosz³aby w koñcu do wniosku, ¿e
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jednak bardziej op³aca jej siê umyæ okno i odzyskaæ premiê.
Ciekawe te¿, co by siê sta³o ze ladami wrotek na pod³ogach w mieszkaniu Miko³aja po jego, powiedzmy, tygodniowym siedzeniu w domu? Mogê przyj¹æ wysoki zak³ad, ¿e po prostu by je usun¹³, dochodz¹c do wniosku, i¿
nie wygra, a co za tym idzie, nie op³aca mu siê jeszcze d³u¿ej nie wychodziæ na podwórko. I tak dalej.
W spokojnej konsekwencji tkwi naprawdê ogromna si³a.

150

Rozdzia³ IX
CHWILI NIE USIEDZI SPOKOJNIE,
CZYLI O DZIECIACH NADPOBUDLIWYCH
Wkrótce po rozpoczêciu przez dziecko edukacji przedszkolnej czy szkolnej wielu rodziców dowiaduje siê, ¿e
ich pociechy stwarzaj¹ nauczycielom tych placówek powa¿ne trudnoci wychowawcze.
Chwili nie usiedzi spokojnie. Bez przerwy biega, podskakuje, krzyczy, jakby go co nosi³o po sali. Psuje ka¿d¹
zabawê, bo w³¹czony do niej nie przestrzega regu³ gry, a
jeli siê go nie w³¹cza, celowo zaczepia inne dzieci i przeszkadza im siê bawiæ  relacjonuje nauczycielka przedszkola matce piêcioletniego Krzysia.
Nie potrafi usiedzieæ w ³awce. Wychodzi z niej, krêci
siê na wszystkie strony, bez przerwy rozmawia, zaczepia
inne dzieci nawet wtedy, kiedy s¹ zajête prac¹ na lekcji,
tak ¿e nikt nie chce z nim siedzieæ. Sam w³aciwie nie pracuje. Chyba ¿e si¹dê obok niego i pilnujê ka¿dej jego
czynnoci. Nie spe³nia moich poleceñ. Ka¿de z nich muszê mu kilkakrotnie powtarzaæ, zanim zabierze siê do jego
wykonania  skar¿y siê nauczycielka podczas pierwszej
wywiadówki mamie siedmioletniego Piotrusia.
Marysia bez przerwy domaga siê, aby tylko j¹ pytaæ
i ni¹ siê zajmowaæ. Na ka¿de moje pytanie podnosi rêkê
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do góry, ale zapytana czêsto nie umie odpowiedzieæ. Wtedy zaczyna p³akaæ albo z³oci siê, zrzucaj¹c ksi¹¿ki z ³awki na pod³ogê. Zaczepia inne dzieci, a kiedy usi³uj¹ siê one
przed tymi zaczepkami broniæ, Marysia biegnie do mnie z
p³aczem i oskar¿a kolegów o napastowanie jej  ¿ali siê
inna nauczycielka mamie Marysi-pierwszoklasistki. I tak
dalej.
Na ogó³ rodzice wys³uchuj¹ tych skarg z niek³amanym
zdumieniem, poniewa¿ w domu ich pociechy zachowuj¹
siê zupe³nie inaczej i z regu³y nie sprawiaj¹ takich k³opotów.
W domu jest to grzeczne, spokojne dziecko, a w szkole jakby »z³e« w ni¹ wstêpowa³o. Dos³ownie  jak mówi
nauczycielka  nosi j¹ po klasie. A¿ mi siê nie chce w to
wierzyæ  mówi z kolei do mnie jedna z moich matek-pacjentek.
Jest to typowa skarga matki tak zwanego nadpobudliwego psychoruchowo dziecka. Bowiem prêdzej czy póniej Krzy, Piotru, Marysia i mnóstwo innych dzieci,
sprawiaj¹cych tego rodzaju trudnoci, trafi na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie, gdzie w koñcu postawiona im zostanie taka w³anie diagnoza  nadpobudliwoæ psychoruchowa. Mimo pozorów niewinnoci
(wiadomo przecie¿, ¿e wiercipiêty w koñcu ze swojego
wiercenia siê wyrastaj¹) jest to rozpoznanie grone i
brzemienne w skutki, poniewa¿ wród wiêkszoci psychologów i lekarzy (g³ównie psychiatrów dzieciêcych)
panuje, oparte na rzekomo naukowych badaniach, przekonanie, i¿ przyczyn¹ nadpobudliwoci psychoruchowej u
dzieci s¹ mikrouszkodzenia centralnego uk³adu nerwowego, czyli mózgu. Wed³ug tej teorii, powstaj¹ce (z
bli¿ej nie znanych przyczyn) mikroskopijne uszkodzenia
tkanki mózgowej (nawiasem mówi¹c, nikt, o ile mi wiadomo, nigdy takich uszkodzeñ pod mikroskopem nie zoba152

czy³ ani nie opisa³) powoduj¹ zaburzenia funkcjonowania
dziecka polegaj¹ce na jego wzmo¿onej ruchliwoci,
zwiêkszonej chwiejnoci emocjonalnej i nadmiernie nasilonej reaktywnoci na bodce zewnêtrzne. Na uszkodzenie mózgu psycholog, jak wiadomo, niewiele mo¿e poradziæ. W zwi¹zku z tym, formu³uj¹c diagnozê nadpobudliwoci psychoruchowej, zazwyczaj odsy³a on dziecko do
lekarza-psychiatry, który niezw³ocznie rozpoczyna leczenie farmakologicznymi rodkami uspokajaj¹cymi, a nawet psychotropowymi. Tym sposobem setki tysiêcy dzieci ju¿ niejako w zaraniu ¿ycia otrzymuj¹ psychiatryczn¹
etykietkê i s¹ traktowane nieobojêtnymi dla ich rozwoju
preparatami chemicznymi, silnie oddzia³uj¹cymi na uk³ad
nerwowy  w dodatku, z regu³y, bez specjalnych rezultatów.
A tymczasem wszystko wskazuje, ¿e nic takiego jak
nadpobudliwoæ psychoruchowa w opisanym wy¿ej znaczeniu nie istnieje.
Na poparcie tej prawdopodobnie zaskakuj¹cej (g³ównie dla moich kolegów po fachu, ale i dla rodziców maj¹cych w domu nadpobudliwe pociechy) tezy chcia³bym
przytoczyæ najpierw argumenty, a potem zaproponowaæ
nieco inne od ogólnie przyjêtego wyjanienie obserwowanych faktów. A oto argumenty.
1. Z logicznego punktu widzenia nie mo¿e istnieæ nadpobudliwoæ, skoro nie istnieje wzorzec redniej, ogólnie
przyjêtej pobudliwoci dla dziecka w danym wieku. Gdybymy posiadali taki wzorzec, mówi¹cy np., ¿e siedmioletnie normalne dziecko w zakresie ruchliwoci, labilnoci
uczuciowej i reaktywnoci na bodce zachowuje siê na
ogó³ tak a tak, to mielibymy te¿ prawo stwierdziæ, ¿e niektóre dzieci plasuj¹ siê powy¿ej, a inne poni¿ej tej redniej. redniej jednak, niestety, nie ma. Dzieci pod wzglêdem ruchliwoci i wymienionych tu pozosta³ych parame153

trów s¹  jak mawia³ pewien mój znajomy góral  panocku, ró¿niste, ale to ró¿niste, i nikt na dobr¹ sprawê nie
wie, od czego to zale¿y.
2. Jak wynika z niezliczonych relacji rodziców, nadpobudliwoæ psychoruchowa u ich dzieci daje o sobie znaæ
najwyraniej tylko podczas pobytu pociech w przedszkolu lub szkole, ustêpuj¹c niemal bez ladu w warunkach
domowych, kiedy potomek obcuje wy³¹cznie z cz³onkami
swojej rodziny.
Trudno sobie doprawdy wyobraziæ takie uszkodzenie
mózgu dziecka, które powoduje zaburzenia, powiedzmy,
tylko pomiêdzy godzin¹ ósm¹ i szesnast¹, i pod warunkiem obecnoci wokó³ innych dzieci i osób spoza rodziny.
3. Istniej¹ liczne dowody na to, ¿e dzieci nadpobudliwe
psychoruchowo, poddane czysto wychowawczym i socjoterapeutycznym oddzia³ywaniom korekcyjnym, doæ
szybko przestaj¹ w przedszkolu czy szkole sprawiaæ charakterystyczne dla nich trudnoci. Czy¿by to znaczy³o, i¿
pod wp³ywem starych nieraz jak wiat poci¹gniêæ wychowawczych i uczenia dziecka rozmaitych umiejêtnoci
spo³ecznych uszkodzenia w jego mózgu zanika³y? Wydaje siê to ma³o prawdopodobne, zwa¿ywszy ¿e tkanka nerwowa, jako bodaj¿e jedyna w organizmie ludzkim, prawie
wcale nie podlega regeneracji.
4. I wreszcie sprawa owych nieszczêsnych mikrouszkodzeñ. Hipoteza mówi¹ca, ¿e nadpobudliwoæ psychoruchowa u dzieci jest w³anie przez nie spowodowana,
ma wszelkie cechy tzw. hipotezy ad hoc, czyli przyjêtej
wy³¹cznie w celu wyjanienia okrelonego zjawiska. Podobnie jak na pewnym poziomie rozwoju fizyki, aby
wyjaniæ fenomen rozchodzenia siê fal w powietrzu, potrzebna by³a hipoteza o istnieniu specjalnego, nie daj¹cego
siê wykryæ dowiadczalnie, ale wszechobecnego nonika
owych fal, zwanego flogistonem, tak i w przypadku nadpo154

budliwoci psychoruchowej mikrouszkodzenia centralnego
uk³adu nerwowego sta³y siê flogistonem, t³umacz¹cym jej
genezê. A oto, co upowa¿nia mnie do takiego twierdzenia:
Po pierwsze, tak jak ju¿ wspomnia³em, nikt nigdy nie
widzia³ ani nie opisa³ owych s³awetnych mikrouszkodzeñ,
podobnie jak nie uda³o siê zbadaæ i opisaæ flogistonu.
Po drugie, samo pojêcie mikrouszkodzenia budzi powa¿ne w¹tpliwoci. Nasz mózg sk³ada siê z setek miliardów komórek nerwowych, z których ubywa codziennie
oko³o stu milionów w wyniku normalnego procesu starzenia siê. Wiadomo te¿, ¿e wypicie kieliszka wódki równie¿
powoduje bezpowrotne zniszczenie nastêpnych stu milionów komórek (a niektórzy ludzie pij¹ przecie¿ umiarkowanie przez ca³e niemal ¿ycie, nie zdradzaj¹c ¿adnych
zaburzeñ zachowania). Ma³o tego. Nawet rozleg³e urazy
mózgu, w wyniku np. ran postrza³owych, st³uczeñ czy
wylewów, mog¹ powodowaæ jedynie przejciowe zaburzenia w funkcjonowaniu, takie jak parali¿ lub afazja, które cofaj¹ siê nieraz bez ladu pod wp³ywem oddzia³ywañ
rehabilitacyjnych. Sam zna³em kiedy  nie¿yj¹cego ju¿,
niestety, profesora uniwersytetu, który nie posiada³ ca³ej
jednej pó³kuli mózgowej, usuniêtej mu szczêliwie po
postrzale w g³owê podczas okupacji niemieckiej.
Bior¹c to pod uwagê, warto siê zastanowiæ przez chwilê, czym w koñcu jest tak zwane mikrouszkodzenie mózgu? Czy chodzi o zniszczenie stu, dwustu czy te¿ wiêkszej iloci komórek nerwowych? Jeli nawet tak, to co,
wobec olbrzymich mo¿liwoci kompensacyjnych mózgu,
upowa¿nia do twierdzenia, ¿e jest to przyczyn¹ obserwowanych zaburzeñ zachowania? I jeszcze jedno. Mózg jest
narz¹dem wysoce wyspecjalizowanym. Poszczególne
jego obszary i struktury odpowiadaj¹ za ró¿ne aspekty
funkcjonowania organizmu. W ka¿dym podrêczniku anatomii centralnego uk³adu nerwowego mo¿na znaleæ
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mapy mózgu pokazuj¹ce, jakimi czynnociami kieruje
jaka jego czêæ. I tak np. wiadomo, ¿e za mylenie i kojarzenie odpowiadaj¹ tzw. p³aty czo³owe mózgu, a za koordynacjê ruchów tzw. p³aty przedczo³owe, ¿e ¿ycie emocjonalne sterowane jest przez uk³ad limbiczny, znajduj¹cy
siê na powierzchni przyrodkowej mózgu (czyli tej znajduj¹cej siê naprzeciwko palca przytkniêtego do podniebienia). I tak dalej. Zniszczenie tych wyspecjalizowanych
okolic centralnego uk³adu nerwowego lub zablokowanie
ich dzia³alnoci za pomoc¹ rodków farmakologicznych
(które to obie metody stosuje siê w badaniach nad dzia³aniem mózgu prowadzonych na zwierzêtach), powoduje
cile okrelone ubytki funkcji organizmu w postaci np.
zaburzeñ kojarzenia, zak³óceñ koordynacji wzrokowo-ruchowej, niedow³adów, pora¿eñ itp. Nadpobudliwoæ psychoruchowa, tak jak siê j¹ opisuje, jest masywnym zaburzeniem ca³okszta³tu zachowania siê dziecka, obejmuj¹cym jego aktywnoæ ruchow¹, reakcje emocjonalne,
wra¿liwoæ na bodce zewnêtrzne i niektóre procesy poznawcze. Pozostaje zagadk¹, w jaki sposób mikrouszkodzenia mózgu mog¹ doprowadziæ do takich skutków.
Logika budowy i dzia³ania centralnego uk³adu nerwowego mówi, ¿e potrzebne by³oby do tego jednoczesne zniszczenie lub powa¿ne uszkodzenie p³atów czo³owych,
przedczo³owych i powierzchni przyrodkowej mózgu,
czyli co w rodzaju eksplozji rêcznego granatu miêdzy
zêbami. A to naszym nadpobudliwym pociechom na
szczêcie siê nie zdarza.
I tyle by³oby, jeli chodzi o argumenty.
Zastanówmy siê teraz z kolei nad tym, o co w ca³ej
sprawie nadpobudliwoci naprawdê chodzi, bowiem to,
¿e jest mnóstwo dzieci zachowuj¹cych siê w okrelonych
okolicznociach tak jak Marysia czy Piotru, jest faktem.
Faktem jest równie¿, ¿e dzieci te i ich rodzice potrzebuj¹
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fachowej pomocy, tyle ¿e nie w postaci podawanej czasami jednym i drugim uspokajaj¹cej pigu³ki, która mo¿e co
prawda przynieæ doran¹ ulgê, ale przecie¿ niczego nie
zmieni i nie usuwa przyczyn problemu.
Na pocz¹tek spróbujmy ustaliæ, w czym tak zwane
dzieci nadpobudliwe s¹ do siebie podobne, oprócz tego,
¿e w okrelonych sytuacjach (w grupie przedszkolnej, w
klasie szkolnej, w gromadzie kolegów na podwórku itp.)
zachowuj¹ siê niemal identycznie. Otó¿ na podstawie rozmaitych statystyk okazuje siê, ¿e s¹ to w przewa¿aj¹cej
liczbie jedynacy lub dzieci najm³odsze w rodzinach, gdzie
istnieje du¿a rozpiêtoæ wieku (piêæ i wiêcej lat) pomiêdzy
rodzeñstwem. I tak Krzy i Marysia z naszych przyk³adów
to jedynacy. Piotru za ma czternastoletniego brata. Nadpobudliwoæ praktycznie nie wystêpuje w rodzinach wielodzietnych czy w takich, gdzie np. pomiêdzy par¹ rodzeñstwa jest niewielka ró¿nica wieku (od roku do trzech
lat). W zwi¹zku z takim usytuowaniem w rodzinie  dzieci nadpobudliwe s¹ znacznie czêciej ni¿ inne wychowywane w sposób nadopiekuñczy lub skrajnie liberalny, a
ponadto w ich wychowaniu maj¹ czêsto niebagatelny
udzia³ babcie. Zapamiêtajmy na razie te ustalenia i zajmijmy siê przez chwilê nieco inn¹ spraw¹.
Postarajmy siê odpowiedzieæ sobie na pytanie: Czy
nam, doros³ym, zdarzy³o siê kiedy zachowywaæ w sposób nadpobudliwy psychoruchowo? Czy prze¿ylimy
chwile, kiedy  tak jak ma³ego Krzysia  co nas nosi³o,
nie pozwalaj¹c usiedzieæ na miejscu i ka¿¹c wykonywaæ
ró¿ne, bezsensowne na ogó³, czynnoci? Odpowied
oczywicie brzmi  tak. Nie tylko nam siê to zdarza³o, ale
wci¹¿ siê zdarza w sytuacjach pe³nego strachu oczekiwania na jakie nieprzyjemne zdarzenie (np. na zabieg stomatologiczny albo na egzamin) czy wtedy, gdy doznajemy uczucia bezradnoci i braku wp³ywu na obserwowany
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bieg wydarzeñ (np. kiedy musimy pilnie porozumieæ siê
telefonicznie z naszym wspólnikiem, a jego telefon jest
nieustannie zajêty), czyli w sytuacjach, w których prze¿ywamy silne, negatywne emocje, przede wszystkim lêku
i z³oci.
Skoro wiêc z nami tak siê dzieje, nietrudno bêdzie nam
siê domyliæ, ¿e nie mog¹ce usiedzieæ na miejscu nadpobudliwe dzieci tak¿e prze¿ywaj¹ podobne uczucia  lêku
i z³oci. I to one w³anie powoduj¹ ow¹ nadpobudliwoæ, poniewa¿ nie dlatego boimy siê i z³ocimy, bo nas
nosi i nie mo¿emy usiedzieæ na miejscu, tylko nosi nas
i nie mo¿emy usiedzieæ na miejscu, bo siê z³ocimy
i boimy.
Dlaczego dzieci nadpobudliwe, znajduj¹c siê w grupie rówieniczej, z³oszcz¹ siê i boj¹? Ano najprawdopodobniej dlatego, ¿e sobie w tej grupie nie radz¹. Jak ju¿
powiedzielimy wczeniej, s¹ to z regu³y dzieci jedyne lub
tzw. póne, wychowywane przez nadopiekuñcze najczêciej matki, niekiedy przy znacznym wspó³udziale
babæ. Jest to pewien szczególny rodzaj wychowania, którego produktem jest niemal pewny kandydat na nadpobudliwca, czyli babcine dziecko.
Nazwa wywodzi siê st¹d, ¿e babcie wychowuj¹ce jedynych wnuków prawie zawsze produkuj¹ babcine dzieci,
natomiast przewra¿liwionym matkom zdarza siê to, jeli
postêpuj¹ ze swymi pociechami tak w³anie jak babcie.
Syndrom babcinego dziecka stanowi¹ trzy grupy, nazwijmy to, objawów:
1. Lêkowy stosunek do wiata i ludzi.
Babcine dzieci wychowywane s¹, jak sama nazwa
wskazuje, przez babcie lub przez nadopiekuñcze, ustawicznie dr¿¹ce ze strachu o sw¹ pociechê matki, w wiecie pe³nym zakazów i nakazów. Powodowane wszechogarniaj¹cym lêkiem o zdrowie i bezpieczeñstwo wnuka,
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córki lub syna  nie s¹ one w stanie przyznaæ dziecku
praktycznie ¿adnych kompetencji, drobiazgowo reguluj¹c
jego ¿ycie i aktywnoæ lawin¹ poleceñ i dyspozycji. Nie
id, zostaw, odejd, po³ó¿, nie dotykaj, nie biegnij, od³ó¿,
uwa¿aj, usi¹d, posied, popatrz, pos³uchaj, nie baw siê z
nim, nie zabieraj, oddaj itd., itd.  to komunikaty p³yn¹ce
do dziecka nieprzerwanym strumieniem. Tworz¹ one w
jego oczach ponur¹ wizjê wiata pe³nego zagro¿eñ, czyhaj¹cych niebezpieczeñstw i pu³apek, gdzie nó¿ s³u¿y wy³¹cznie do tego, by siê nim skaleczyæ, schody, by z nich
spaæ, no¿yczki, by uci¹æ sobie palec, ulica, by wpaæ pod
samochód, a kolega z podwórka, by siê od niego czym
zaraziæ, nauczyæ siê mówienia brzydkich wyrazów lub
dostaæ kopa.
W przypadku babæ, oprócz lêku o wnuka, do konstruowania takiej wizji rzeczywistoci dochodzi zazwyczaj
jeszcze jeden powód. Otó¿ na ogó³ opieka nad ¿ywym jak
przys³owiowe srebro kilkuletnim dzieckiem jest dla nich
zadaniem niezwykle mêcz¹cym. Czêsto nie s¹ one po prostu w stanie pod¹¿aæ za urzêduj¹cym w domu czteroczy piêciolatkiem. Staraj¹ siê wiêc zakazami i nakazami
ograniczyæ jego ekspansywnoæ i doprowadziæ do realizacji jednej z propozycji daj¹cych chwilê spokoju i wytchnienia (np. posied przy babci i porysuj). W zwi¹zku z
posiadan¹ przez nie, wy¿ej opisan¹, lêkow¹ wizj¹ wiata
babcine dzieci s¹ z regu³y ma³o odwa¿ne, nie grzesz¹
inicjatyw¹ i przebojowoci¹ oraz brak im wielu umiejêtnoci (takich jak np. jazda na rowerze, rzucanie kamieniami, kopanie pi³ki, ewolucje gimnastyczne na trzepaku
itp.), które rówienicy dawno ju¿ sobie przyswoili.
2. Brak podstawowych umiejêtnoci spo³ecznych, cenionych w grupie rówieniczej.
Babcine dzieci zazwyczaj wzrastaj¹ i wychowuj¹ siê
w zasadzie wród doros³ych. Bardzo te¿ szybko przyswa159

jaj¹ sobie cenione przez doros³ych umiejêtnoci spo³eczne. Potrafi¹ zachowaæ siê przy stole, poca³owaæ przy powitaniu ciociê Helê w rêkê, prowadziæ powa¿ne rozmowy,
u¿ywaæ proszê-dziêkujê-przepraszam czy zapiewaæ z
uczuciem ukochany przez babciê Pierwszy siwy w³os
podczas herbatki dla babcinych kole¿anek. Krótko mówi¹c, s¹ to w przyt³aczaj¹cej wiêkszoci tzw. dzieci stare-malutkie, które do perfekcji opanowa³y stosunki z doros³ymi. Ich dramat rozpoczyna siê w momencie, w którym znajd¹ siê w grupie rówieniczej, np. na podwórku
czy w klasie szkolnej. Okazuje siê wtedy, ¿e umiejêtnoci
spo³eczne cenione przez doros³ych nie s¹ bynajmniej cenione przez dzieci. Ceni¹ one bowiem odwagê, przebojowoæ, inicjatywê, pomys³owoæ, umiejêtnoci organizacyjne, umiejêtnoæ rywalizacji, wygrywania, przegrywania, zdolnoæ dostosowania siê do zmiennej sytuacji itp.,
czyli prawie wszystko to, czego babcine dziecko nie
potrafi. Tote¿ b³yskawicznie, ze swoj¹ umiejêtnoci¹ powa¿nej konwersacji i zrozumieniem abstrakcyjnych dowcipów, a z powodu np. nieumiejêtnoci plucia do celu i
strachu przed przejciem bez trzymanki po oparciu ³awki, l¹duje ono na samym dnie podwórkowej lub klasowej
hierarchii jako oferma, ofiara i ca³kowicie nieatrakcyjny
partner do zabawy. Jest to czêsto szok dla bryluj¹cego na
doros³ych salonach pupila i powód jego niechêci do
wychodzenia na podwórko czy uczêszczania do szko³y.
M³ode zwierzêta (szczeniaki czy kociaki chocia¿by),
jak pamiêtamy, wiêkszoæ swojego czasu spêdzaj¹ na tzw.
zabawach zwierz¹t, czyli na pozorowanych lub nawet
autentycznych walkach, tarmoszeniu siê i przewalankach. Podobnie zachowuje siê rodzeñstwo, pomiêdzy
którym nie ma zbyt du¿ej ró¿nicy wieku. Sta³e walki, k³ótnie, bójki i przepychanki, przedzielone okresami zgodnej zabawy i wspó³dzia³ania, s¹ na porz¹dku dziennym.
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Stanowi¹ one bezcenn¹ szko³ê umiejêtnoci spo³ecznych,
cenionych przez grupê rówienicz¹. W trakcie tych zabaw
pociechy ucz¹ siê znosiæ pora¿ki i szlachetnie wygrywaæ
(bez wdeptywania przeciwnika w ziemiê), wspó³dzia³aæ
i wspó³pracowaæ, dochodziæ swoich racji i przyznawaæ
racjê innym, przyjmowaæ wyzwanie i rywalizowaæ, ale te¿
godziæ siê i z rywalizacji rezygnowaæ. Dlatego te¿, jak
odnotowuj¹ statystyki, w rodzinach wielodzietnych i tam,
gdzie pomiêdzy rodzeñstwem nie ma zbyt du¿ej ró¿nicy
wieku, nadpobudliwoæ praktycznie nie wystêpuje.
Babcine dzieci p³acz¹ lub z³oszcz¹ siê, kiedy przegrywaj¹, i wdeptuj¹ przeciwnika w ziemiê (co on dobrze zapamiêta sobie na przysz³oæ), kiedy wygrywaj¹.
Nie potrafi¹ wspó³pracowaæ i wspó³dzia³aæ, poniewa¿
d¹¿¹ z regu³y do objêcia przywództwa (kontrola nad sytuacj¹ zmniejsza ich lêk i poczucie zagro¿enia), mimo braku ku temu umiejêtnoci i kwalifikacji. Nie potrafi¹ wymyliæ i zorganizowaæ ¿adnej zabawy, za to ka¿d¹ potrafi¹ popsuæ swoim nieposzanowaniem regu³ gry i uporczywym d¹¿eniem do dominacji nad innymi. W dodatku nie
potrafi¹ zaimponowaæ odwag¹ i unikaj¹ ryzyka. Dlatego
te¿ s¹ na ogó³ nie lubiane przez inne dzieci i przez nauczycieli, którym sprawiaj¹ ustawiczne k³opoty. Im bardziej
za s¹ nie lubiane, tym bardziej z³oszcz¹ siê, boj¹, nie potrafi¹ przestrzegaæ regu³ gry itp.  ko³o siê zamyka.
3. Niedostateczna sprawnoæ fizyczna, rozumiana jako
sprawnoæ poni¿ej wieku rozwojowego.
Babcine dzieci, skrêpowane w swej aktywnoci niezliczonymi zakazami i nakazami oraz poddane surowej
kontroli ze wzglêdu na ich zdrowie i bezpieczeñstwo, s¹ z
regu³y ma³o sprawne fizycznie. Empiryczne obserwacje
pozwalaj¹ wy³oniæ sporód nich dwie du¿e zasadnicze
grupy, które dalej ró¿nicuj¹ siê wewnêtrznie. S¹ to zapasione pulpety i przezroczyste niejadki. Wród pulpe11  Moje dziecko...
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tów s¹ np. poczciwe grubasy-misie, grubasy-czo³gi
i grubasy-worki z piaskiem, a wród niejadków np.
paj¹czki, sprê¿ynki i leluje z pól rodzinnych. Pozostawiam czytelnikom przyjemnoæ rozszyfrowania znaczenia tych, ukszta³towanych w ci¹gu wieloletniej praktyki, nazw. W ka¿dym razie babcine dzieci na ogó³ nie potrafi¹ szybko biegaæ, skakaæ, jedziæ na rowerze, deskorolce lub wrotkach, graæ w pi³kê, robiæ ewolucji gimnastycznych na trzepaku, wspinaæ siê na drzewa, rzucaæ celnie kamieniami lub nie¿kami, si³owaæ siê, biæ itp. Wyznacza im to w wielu grupowych inicjatywach rolê najmniej cenionych statystów i obserwatorów, którzy nie licz¹ siê w spontanicznie ustanawianej hierarchii danego
kolektywu.
Spróbujmy sobie teraz wyobraziæ, co dzieje siê z babcinym dzieckiem w chwili, kiedy trafi ono przymusowo
(bo osi¹gnê³o odpowiedni wiek) do w miarê sformalizowanej grupy rówieniczej (np. do grupy przedszkolnej lub
do klasy szkolnej). Przede wszystkim, tak jak ju¿ to powiedzielimy, l¹duje ono na dnie hierarchii grupowej, co
jest zazwyczaj szokiem dla rozpieszczonej dotychczas
rodzinnej gwiazdy. W zwi¹zku z tym pojawia siê u niego napiêcie bêd¹ce rezultatem nie znanych dotychczas
dowiadczeñ: bycia kolejnym na licie oraz stanowienia
dla innych obiektu lekcewa¿enia, kpin i niechêci, wyra¿anych przez kolegów bardzo nieraz dosadnie i bezporednio. To z kolei budzi rozdra¿nienie i z³oæ. W ten sposób
babcine dziecko staje siê nadpobudliwcem. Burzliwe
emocje strachu i z³oci prze¿ywane w grupie rówieniczej
powoduj¹, ¿e nie mo¿e ono usiedzieæ na miejscu, bowiem jedynym sposobem zmniejszenia prze¿ywanego
przezeñ lêku jest podwy¿szenie stopnia kontroli nad okrelon¹ sytuacj¹. Chc¹c sobie zapewniæ tê kontrolê, babcine dziecko musi biegaæ od grupki do grupki kolegów,
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w³¹czaæ siê tak czy inaczej we wszystkie powstaj¹ce w
grupie inicjatywy i nie pozwoliæ, aby cokolwiek umknê³o
jego uwadze. Musi wiêc ono zachowywaæ siê w sposób
odpowiadaj¹cy opisom nadpobudliwoci psychoruchowej.
W ka¿dej grupie rówieniczej, przedszkolnej, szkolnej
czy podwórkowej, istniej¹ trzy sposoby zdobywania nieformalnej pozycji i presti¿u. Pierwszy z nich to si³a fizyczna. Je¿eli dziecko jest zdolne daæ w mordê dowolnemu
koledze czy kole¿ance, a tym samym wzbudziæ wobec siebie strach wród tych, którzy jeszcze w mordê nie dostali, to jego dominacja w grupie zazwyczaj nie podlega dyskusji.
Drugim jest dysponowanie dobrami lub rodkami, które s¹ przedmiotem po¿¹dania innych. Mówi¹c inaczej, jeli dziecko posiada rzeczy czy urz¹dzenia, które jego koledzy chcieliby dopiero mieæ, lub gdy dysponuje odpowiednimi kwotami pieniêdzy, aby tym¿e kolegom zaimponowaæ i co zafundowaæ, wtedy jego pozycja w grupie
ustala siê na wzglêdnie wysokim poziomie. W zwi¹zku z
rozwojem w naszym kraju gospodarki rynkowej, reklam¹
i tworzeniem siê zupe³nie dawniej nie znanych zawodów
(np. ochroniarza) pojawia siê ju¿ wród dzieci nowa forma posiadania  posiadanie ludzi. Nie tak dawno zg³osili
siê do mnie rodzice dwunastoletniego ch³opca, który
ukrad³ im ponad milion z³otych po to, by pieni¹dze te
przekazaæ znanemu ze swej si³y fizycznej i braku oporów
w jej wykorzystywaniu koledze ze starszej klasy, w zamian za co ów kolega zobowi¹za³ siê chroniæ naszego bohatera i dawaæ w mordê ka¿demu, kogo on wska¿e.
Mo¿na ³atwo siê domyleæ, ¿e pozycja posiadacza goryla znacz¹co w grupie wzros³a.
Trzecim wreszcie sposobem zaistnienia w grupie jest
wykonanie tzw. numeru lub skoku, czyli uczynienie
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czego skierowanego najczêciej przeciwko doros³ym, na
co inni nie potrafi¹ siê odwa¿yæ. Numerem bêdzie wiêc
obrzucenie nauczyciela obraliwymi epitetami, wyjcie z
klasy przez okno podczas lekcji, wrzucenie petardy do
klozetu w szkolnej toalecie i ca³kowite jej zniszczenie w
wyniku eksplozji, jawna niesubordynacja i przeszkadzanie na lekcjach, wyra¿ona wprost odmowa spe³nienia poleceñ nauczyciela itd. Podanych przyk³adów nie wymyli³em bynajmniej na u¿ytek tej ksi¹¿ki. S¹ to autentyczne
sprawy, z powodu których rodzice zg³aszali siê do mnie
po poradê w ci¹gu ostatniego miesi¹ca. Wykonawcy
owych numerów i skoków zyskuj¹ zazwyczaj krótkotrwa³¹, co prawda, ale zawsze s³awê i popularnoæ, staj¹c
siê na chwilê klasowymi lub wrêcz ogólnoszkolnymi
gwiazdami. A kiedy s³awa przemija i ulega zapomnieniu, trzeba wymylaæ nastêpny numer, lepszy od poprzedniego.
Babcine dzieci, nawet jeli dysponuj¹ si³¹ fizyczn¹,
to z regu³y nie potrafi¹ jej wykorzystaæ, poniewa¿ s¹ zbyt
lêkliwe i ma³o sprawne ruchowo. Najczêciej te¿ nie posiadaj¹ a¿ tak atrakcyjnych rzeczy i takiej iloci pieniêdzy,
¿eby kupiæ sobie popularnoæ wród kolegów. Pozostaje
im wiêc tylko w¹tpliwa s³awa numerantów. Tote¿ nic
dziwnego, ¿e w³anie nadpobudliwcy bywaj¹ niejako
etatowymi grupowymi lub klasowymi weso³kami, b³aznami, wirami i jajcarzami, szczerze nie lubianymi
przez opiekunów i nauczycieli za ich k³opotliwe i denerwuj¹ce wyskoki. Dzieci nadpobudliwych nie lubi¹
wiêc ani rówienicy, ani doroli. A im bardziej s¹ one nie
lubiane, tym bardziej boj¹ siê i z³oszcz¹  co prowadzi do
nasilenia nadpobudliwoci i znów zaklête ko³o siê zamyka.
Jak widaæ, przyczyny tzw. nadpobudliwoci psychoruchowej u dzieci mo¿na wyt³umaczyæ bez uciekania siê
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do nie daj¹cej siê praktycznie udowodniæ (a nade wszystko prowadz¹cej do b³êdnego, moim zdaniem, postêpowania leczniczego) hipotezy wystêpowania u nich mikrouszkodzeñ centralnego uk³adu nerwowego. Co najwa¿niejsze, oparte na tym t³umaczeniu programy korekcyjne
przynosz¹ z regu³y pe³ny sukces, polegaj¹cy na wyeliminowaniu u danego dziecka k³opotliwych, nadpobudliwych zachowañ. Programy te polegaj¹, mówi¹c najogólniej, na konstrukcji ab ovo lub korektach systemu wychowawczego w rodzinie tak, ¿eby by³ on w stanie wyrównaæ deficyty ma³ego cz³owieka w zakresie jego emocjonalnego stosunku do otaczaj¹cej go rzeczywistoci,
jego umiejêtnoci spo³ecznych i jego sprawnoci fizycznej. Jest to zazwyczaj d³u¿ej (do pó³ roku i wiêcej) trwaj¹ca indywidualna praca z rodzicami dziecka nad stworzeniem mo¿liwych do przyjêcia w ich warunkach ¿yciowych rozwi¹zañ wychowawczych, które stopniowo prowadzi³yby do wyrównania wspomnianych wy¿ej deficytów. To z kolei uwalnia dziecko od prze¿ywanych w konfrontacji z grup¹ rówienicz¹ negatywnych emocji  lêku
i z³oci  bêd¹cych motorem napêdowym tzw. nadpobudliwoci psychoruchowej.
Ogromnie pomocne w tym procesie mo¿e byæ jednoczesne uczestnictwo dziecka w dobrej grupie socjoterapeutycznej, gdzie ma ono szansê uczyæ siê aktywnie,
przez dowiadczenie, brakuj¹cych mu umiejêtnoci spo³ecznych. Grupy takie organizowane s¹ zazwyczaj przez
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, a nawet przez
niektóre, posiadaj¹ce pedagogów szkolnych z prawdziwego zdarzenia, szko³y. Szkoda, ¿e tylko przez niektóre.
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Rozdzia³ X
I ZNOWU KATASTROFA,
CZYLI O MOCZENIU NOCNYM
Ka¿dego ranka, wedle znanych i na pewno niepe³nych
statystyk, 10 % dzieci w wieku od piêciu do dziesiêciu lat,
5% dzieci w wieku dziesiêciu lat i 1-2 % dzieci w wieku
kilkunastu lat budzi siê w mokrym, zasikanym ³ó¿ku. Tej
nocy znów, tak jak i podczas niezliczonych poprzednich
nocy, zdarzy³a im siê katastrofa  bezwiedne, mimowolne oddanie moczu podczas snu. Dla setek tysiêcy dzieci
oraz ich ojców i matek mimowolne moczenie ³ó¿ka w
nocy stanowi od pewnego wieku codzienny, niezwykle
uci¹¿liwy i trudny problem. Wielu rodziców nie ma
wiadomoci, ¿e jest to rodzaj zupe³nie niezale¿nego od
ich potomka zaburzenia (st¹d nierzadkie obci¹¿anie go
odpowiedzialnoci¹ za nocn¹ powód i oskar¿enia o
lenistwo lub niedbalstwo) zwanego moczeniem nocnym
(a w wiêtym jêzyku medyków  ³acinie  enuresis nocturna).
Za moczenie nocne w znaczeniu klinicznym uwa¿ane
jest utrzymywanie siê mimowolnego oddawania moczu
podczas snu powy¿ej pewnego wieku, w którym dziecko
powinno ju¿ opanowaæ kontrolê nad swymi funkcjami
wydalniczymi. Granice tego wieku s¹ rozmaicie okrela166

ne w ró¿nych kulturach i krajach. I tak np. w Anglii za
problem uwa¿a siê sikanie do ³ó¿ka powy¿ej pi¹tego roku
¿ycia. W Holandii nawet szecioletnie dziecko sypiaj¹ce z
pieluszk¹ nie jest problemem, podobnie jak w Szwajcarii
czy Stanach Zjednoczonych. W Polsce wiêkszoæ rodziców odczuwa jako zaburzenie utrzymywanie siê nocnego
moczenia ³ó¿ka powy¿ej trzeciego roku ¿ycia.
Rozró¿nia siê przy tym moczenie nocne pierwotne, w
którym nie ma przerwy w moczeniu ³ó¿ka pomiêdzy okresem niemowlêctwa i aktualnym wiekiem dziecka, oraz
moczenie wtórne, gdzie taka przerwa ma miejsce, a dziecko mo¿e siê wykazaæ co najmniej szeciomiesiêcznym
okresem efektywnej kontroli nad oddawaniem moczu w
nocy. Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e wbrew pozorom moczenie nocne pierwotne jest ponad trzy razy czêstsze ni¿
moczenie wtórne oraz ¿e ch³opcy mocz¹ siê w nocy oko³o
trzy razy czêciej (sic!) ni¿ dziewczynki.
Je¿eli chodzi o przyczyny, etiologia moczenia nocnego
jest mocno niejasna. Na przestrzeni lat za g³ówny powód
mimowolnego sikania do ³ó¿ka uwa¿ano:
l. Schorzenia i uszkodzenia organiczne uk³adu moczowo-p³ciowego.
Jako organiczne komponenty moczenia nocnego,
czyli jako cielesne schorzenia sprzyjaj¹ce jego powstaniu
lub, w niektórych przypadkach, bêd¹ce g³ówn¹ jego przyczyn¹, wymienia siê: stany zapalne nerek i pêcherza moczowego, rozszczep krêgos³upa, stulejkê u ch³opców,
schorzenia miêni (g³ównie zwieraczy), zaburzenia hormonalne (przede wszystkim tarczycy i nadnerczy), cukrzycê, epilepsjê oraz rozmaite uszkodzenia orodkowego
uk³adu nerwowego (czyli mózgu i rdzenia krêgowego). Z
czasem okaza³o siê, ¿e ¿aden z tych czynników nie jest
odpowiedzialny za utrzymuj¹ce siê nieraz przez lata noc167

ne moczenie. Wiadomo np., ¿e dzieci, które wczeniej
opanowa³y kontrolê nad wydalaniem moczu w nocy, nawet w przebiegu ostrego zapalenia miedniczek nerkowych
czy pêcherza, kiedy odczuwaj¹ w³aciwie nieustanne
wzmo¿one parcie na mocz, nie mocz¹ siê w nocy. Rodzice wiedz¹ te¿ dobrze, ¿e dziecko czasami, a¿ do okresu
dorastania, mo¿e siê zsikaæ w nocy z powodu wysokiej
temperatury (np. w przebiegu anginy czy innej infekcji)
lub zatrucia pokarmowego, nie mówi¹c ju¿ o cukrzycy,
nerczycy czy moczówce prostej. Ma³o tego. Katastrofa
mo¿e sporadycznie nast¹piæ w wyniku nadzwyczajnego
zmêczenia (np. po d³ugiej podró¿y), silnych prze¿yæ emocjonalnych czy po prostu przech³odzenia, szczególnie
stóp i dolnych partii cia³a.
Wszystko wskazuje wiêc na to, ¿e posiusianie siê w
nocy do ³ó¿ka mo¿e byæ niespecyficznym objawem wielu
schorzeñ, a nawet trudnych dla dziecka prze¿yæ emocjonalnych, podobnie jak u bardzo ma³ych dzieci bywaj¹ nim
drgawki. ¯adna z tak zwanych organicznych przyczyn
moczenia nocnego nie wydaje siê byæ czynnikiem decyduj¹cym o jego wyst¹pieniu. Znane s¹ bowiem liczne
przypadki dzieci maj¹cych stulejkê czy zaburzenia hormonalne, a nawet epilepsjê, refluks lub powa¿ne uszkodzenia nerek, które siê w nocy nie mocz¹. I na odwrót 
znanych jest ca³e mnóstwo lejków zdrowych jak przys³owiowe rybki, którzy latami nie przesypiaj¹ nocy bez
katastrofy. Niemniej jednak, na wszelki wypadek, ka¿de mocz¹ce siê dziecko powinno byæ przebadane medycznie, a ka¿dy wykryty organiczny komponent moczenia
nocnego odpowiednio leczony.
Przy okazji warto zauwa¿yæ, ¿e wszyscy badacze problematyki moczenia nocnego s¹ zgodni co do tego, i¿ zsikanie siê dziecka do ³ó¿ka nie jest zwi¹zane ze stopniem
wype³nienia pêcherza moczowego, a wiêc porednio z ilo168

ci¹ wypitego p³ynu. Dzieci, które mniej pij¹, po prostu
mocz¹ siê mniej obficie, ale siê mocz¹.
2. G³êbokoæ snu.
Rodzice wiêkszoci mocz¹cych siê dzieci twierdz¹, ¿e
odznaczaj¹ siê one wyj¹tkowo g³êbokim i mocnym snem,
z którego trudno je wybudziæ, np. w celu wysadzenia na
nocnik czy doprowadzenia do toalety. Wiarygodnoæ tych
opinii budzi zastrze¿enia chocia¿by przez to, ¿e matki i
ojcowie nie maj¹ raczej dowiadczeñ z budzeniem dzieci
nie mocz¹cych siê (bo i po có¿, na Boga, mieliby je budziæ?) i tym samym nie mog¹ dokonaæ porównañ. Sprawê
tê rozstrzygn¹³ w sposób tyle¿ zdecydowany, co prosty,
angielski badacz Michael Boyd*, który zada³ sobie trud
sprawdzenia, jak to jest z dobudzaniem siê lejków i
dzieci nie mocz¹cych siê. W rezultacie okaza³o siê, ¿e
dobudzenie sikacza wymaga³o przeciêtnie 16 sekund,
natomiast nie mocz¹cego siê normalniaka  20,5 sekundy. Mimo ¿e ró¿nice te nie by³y istotne, statystycznie (co
praktycznie oznacza, ¿e dzieci nie mocz¹ce siê i lejki
budzi siê jednakowo trudno) daje to nieco do mylenia.
Badania nad snem dzieci mocz¹cych siê prowadzone z
u¿yciem elektroencefalografu (czyli urz¹dzenia rejestruj¹cego elektryczn¹ aktywnoæ mózgu) wykaza³y, ¿e zsikanie siê nastêpuje najczêciej w fazach snu g³êbokiego, co
jednak nie wyklucza mo¿liwoci bezwiednego oddania
moczu i w innych fazach, nie wy³¹czaj¹c tzw. fazy SRO
(szybkich ruchów oczu), czyli snu p³ytkiego, kiedy prze¿ywane s¹ intensywne marzenia senne.
Ostatecznie badacze konkluduj¹, ¿e katastrofa mo¿e
nast¹piæ praktycznie w ka¿dym momencie snu, co podwa* M.M. Boyd, The depth ot sleep in enuretic school children and
nonenuretic control. J. Psychosem Rev. 4. 1960 r. 247-281.
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¿a przekonanie o zwi¹zku moczenia nocnego z g³êbokoci¹ snu. Na dodatek wykazano równie¿, ¿e rodki farmakologiczne (np. stosowana z upodobaniem przez polskich
lekarzy imipramina czy fenobarbitan) modyfikuj¹ce przebieg snu nie wp³ywaj¹ w sposób znacz¹cy na czêstoæ zasikania ³ó¿ka.
3. Przebieg treningu czystoci.
Analizuj¹c przebieg nauki panowania nad funkcjami
wydalniczymi i jego ewentualny wp³yw na póniejsze
wyst¹pienie mimowolnego moczenia siê w nocy, wiêkszoæ badaczy stwierdza zgodnie, ¿e najczêstszym b³êdem
rodziców, wysoko koreluj¹cym z mokrym ³ó¿kiem potomka, jest zapobiegawcze budzenie go ze snu i sadzanie
na nocnik, ¿eby siê wysika³. Praktyka ta najwyraniej
utrudnia wytworzenie siê w³aciwego uwarunkowania na
odczucia p³yn¹ce z wype³nionego pêcherza i w rezultacie
opónia objêcie przez dziecko kontrol¹ funkcji zwieraczy
we nie. Mo¿na sobie wrêcz wyobraziæ, jak sygna³  wychodz¹cy z receptorów (czujników) w rozci¹gniêtych
ciankach wype³nionego pêcherza i zd¹¿aj¹cy drogami
nerwowymi do orodka czuwania w mózgu  zostaje
przez wysadzenie nieprzytomnego dziecka na nocnik
wyt³umiony i zahamowany. Po, jak to niektórzy rodzice
nazywaj¹, odsikaniu faktycznie pi¹cego dziecka, sygna³ nie ma ju¿ po co pod¹¿aæ swoj¹ drog¹ i w sposób naturalny wygasa. Tym samym drogi przebiegu impulsów
nerwowych nie ulegaj¹ torowaniu i utrwalaniu siê i nawyk
nie powstaje. A wiêc wysadzanie w nocy nie rozbudzonego potomka jest w istocie utrwalaniem jego mimowolnego moczenia ³ó¿ka.
Zdo³ano tak¿e wykazaæ, ¿e wielu rodziców póniejszych lejków stosowa³o ostry, restrykcyjny, oparty na
przymusie i karach trening czystoci. Ostatecznie jednak
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wiadomo tylko tyle, i¿ przebieg nauki panowania nad
funkcjami wydalniczymi odgrywa pewn¹ rolê w utrzymywaniu siê póniej nie kontrolowanego oddawania moczu
w nocy, jednak¿e rola ta nie da siê jednoznacznie okreliæ.
Oznacza to, ¿e mocz¹ siê w nocy zarówno dzieci, które
przechodzi³y ostry i restrykcyjny trening czystoci, jak i
te, które w sprawach kontroli nad wydalaniem traktowane by³y ³agodnie i liberalnie.
4. Urazy we wczesnym dzieciñstwie.
Przekonanie o wp³ywie urazów psychicznych i stresowych prze¿yæ we wczesnym dzieciñstwie na brak kontroli pêcherza w nocy jest wród rodziców powszechne i do
pewnego stopnia nie pozbawione racji. Maluch, który niedawno osi¹gn¹³ trudn¹ sztukê panowania nad swoimi
funkcjami wydalniczymi, doæ ³atwo i czêsto za³amuje siê
w trudnych, wywo³uj¹cych niepokój i napiêcie okolicznociach, a jego wie¿o ukszta³towany nawyk mo¿e przez
owo napiêcie zostaæ powa¿nie zaburzony.
W 1973 roku jeden z amerykañskich naukowców przeprowadzi³ ogromne, obejmuj¹ce 4500 dzieci badania pod³u¿ne (czyli takie, w których osoby badane obserwuje siê
na przestrzeni wielu lat, aby stwierdziæ np., jak czynnik
oddzia³ywuj¹cy na nie, powiedzmy, w 4 roku ¿ycia, da³ o
sobie znaæ w szeæ lat póniej) nad wspó³zale¿noci¹ pomiêdzy wyst¹pieniem moczenia nocnego i siedmioma rodzajami stresuj¹cych prze¿yæ we wczesnym dzieciñstwie*. Prze¿ycia te to:
I. Rozpad rodziny poprzez mieræ jednego z rodziców
lub rozwód.
* J.W.B. Douglas, Early disturbing events and later enuresis, in.
Kalvin J., McKeith R., and Meadow A.S. (eds), Bladder controll and
enuresis. Clinic in. Per. Med. nos. 48/49, London SJMP/Heineman
1974.
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II. Separacja od matki przynajmniej na jeden miesi¹c.
III. Urodzenie siê (sic!) m³odszego rodzeñstwa.
IV. Przeprowadzka.
V. Wypadek komunikacyjny lub inny.
VI. Pobyt w szpitalu.
VII. Operacja chirurgiczna.
W rezultacie stwierdzi³, ¿e u dzieci, które pomiêdzy
trzecim i czwartym rokiem ¿ycia dowiadczy³y czterech
lub wiêcej takich zdarzeñ, wyst¹pienie mimowolnego
moczenia ³ó¿ka w nocy by³o znacznie bardziej prawdopodobne ni¿ u dzieci, które w tym samym czasie nie prze¿y³y ¿adnego z nich lub zaliczy³y jedno albo dwa. Wyniki
te wydaj¹ siê byæ ze wszech miar logiczne. Ka¿dy bowiem
zapewne przyzna, ¿e ma³e dziecko, któremu, powiedzmy,
umar³a matka i jednoczenie uleg³o ono wypadkowi, l¹duj¹c w szpitalu na operacji chirurgicznej, ma prawo zsikaæ
siê (i szczerze mówi¹c nie tylko zsikaæ siê) do ³ó¿ka. Mam
zreszt¹ wra¿enie, ¿e dotyczy to nie tylko dzieci.
W krytycznych omówieniach podkrelano, ¿e zdarzeñ
analizowanych we wspomnianych badaniach nie mo¿na
braæ pod uwagê bez kontekstu ca³okszta³tu sytuacji rodzinnej (jest to bliskie naszemu widzeniu rodziny jako
systemu), która ma w zasadzie decyduj¹ce znaczenie,
gdy¿ w dobrze zintegrowanych rodzinach, o bezpiecznej,
pogodnej atmosferze, nawet prze¿ycie przez dziecko kilku z wymienionych wy¿ej urazów (z wyj¹tkiem oczywicie rozpadu rodziny) nie powoduje widocznych negatywnych skutków.
5. Zaburzenia emocjonalne.
Konflikty i problemy emocjonalne dziecka, zwi¹zane
przede wszystkim z jego sytuacj¹ rodzinn¹, s¹ powszechnie uwa¿ane za najwa¿niejsz¹ przyczynê moczenia nocnego wtórnego. Jednak¿e rzadko wystêpuje ono w takich
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sytuacjach jako jedyny objaw. Bardzo czêsto za to jest
dodatkowym, niespecyficznym objawem (podobnie jak
wspomniane ju¿ drgawki u niemowl¹t) w wielu zaburzeniach psychicznych i emocjonalnych, takich jak depresja,
psychozy dzieciêce, zaburzenia zachowania, przestêpczoæ itp. Podkrela siê te¿ przy tym, ¿e lejki s¹ na ogó³
bierne lub bierno-agresywne, lêkliwe, niepewne, nie wierz¹ce we w³asne si³y, napiête i niespokojne.
Jak widaæ, odnonie przyczyn moczenia nocnego nie
da siê w³aciwie nic pewnego powiedzieæ. Sikaj¹ do ³ó¿ka zarówno dzieci z rodzin kochaj¹cych siê i doskonale
zintegrowanych, jak i te z rodzin mocno skonfliktowanych czy rozbitych. Te, które wykazuj¹ inne jeszcze schorzenia somatyczne lub zaburzenia emocjonalne, jak i te,
które s¹ ca³kowicie zdrowe i dobrze przystosowane. Ja
sam po dwudziestu latach zajmowania siê sikaczami
uzna³em wreszcie, ¿e dociekanie przyczyn mimowolnego
moczenia ³ó¿ka jest dla praktyka strat¹ czasu. Po prostu
tak ju¿ jest, ¿e u niektórych dzieci system nawyków odpowiedzialnych za panowanie nad funkcjami wydalniczymi
kszta³tuje siê szybko i bez specjalnych k³opotów, a u innych wolniej lub nie kszta³tuje siê wcale i trzeba dzieci w
tym zakresie wspomóc. Jedno w ka¿dym razie jest pewne.
Nie kontrolowane sikanie do ³ó¿ka powoduje u dotkniêtych nim dzieci powstanie silnych napiêæ psychicznych, a
niekiedy i zaburzeñ emocjonalnych, bêd¹cych nastêpstwem tego stanu rzeczy. Nieszczêsne lejki s¹ stale pe³ne poczucia winy, wstydu i lêku, bowiem nara¿one s¹ na
kpiny i lekcewa¿enie ze strony rodzeñstwa oraz rówieników (jeli dowiedz¹ siê oni o ich przypad³oci), a nawet ze
strony rodziców. ¯yj¹ przeto w sta³ej obawie, ¿e ich gorzka tajemnica zostanie ujawniona kolegom, znajomym czy
dalszym krewnym. Nierzadko te¿ s¹ za zsikanie siê w
nocy dotkliwie i upokarzaj¹co karane. Sam znam tatusia,
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który mocz¹cemu siê dziewiêcioletniemu synowi nakazywa³ spo¿ywanie posi³ków w izolacji od reszty rodziny, bo
 jak mawia³  nie ma ochoty siedzieæ przy stole ze
mierdzielem.
Poza tym w domach dzieci mocz¹cych siê panuje na
ogó³ specyficzna atmosfera. Problem mokrego ³ó¿ka
jest tam stale obecny. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wisi w powietrzu dziêki ustawicznym, nawet nie wprost do sprawcy kierowanym uwagom na ten temat, poprzez sta³y rytua³ zmiany, prania i suszenia zmoczonej bielizny, któremu
towarzysz¹ zazwyczaj mniej lub bardziej otwarte utyskiwania rodziców na dodatkow¹ pracê i dezorganizacjê porz¹dku w domu, i wreszcie dziêki wci¹¿ ponawianym rozmaitym kuracjom, z których wiêkszoæ nie jest skuteczna i umacnia jedynie w dziecku przekonanie o nieuchronnoci jego losu. Dlatego te¿ nocne moczenie siê powoduje u zdecydowanej wiêkszoci cierpi¹cych na nie dzieci
nasilaj¹ce siê wraz z wiekiem uczucia smutku, rezygnacji,
napiêcia, niepokoju i lêku lub wszechogarniaj¹cej z³oci i
agresji. Lejki z regu³y nie mieszcz¹ siê w grupie rówieniczej, bo siê izoluj¹ (lub s¹ izolowane, poniewa¿ np. odpadaj¹ im wspólne z kolegami wycieczki, wyjazdy, biwaki i kolonie), maj¹ k³opoty z samoocen¹ i z poczuciem
w³asnej wartoci, s¹ oniemielone, wycofane i potulne lub
na odwrót  agresywne, nienawidz¹ce siebie i ca³ego
wiata. Z kolei we w³asnych rodzinach sikacze czuj¹ siê
przewa¿nie maj¹cymi tajemniczy defekt outsiderami,
wzrastaj¹cymi w atmosferze jawnej lub skrywanej dezakceptacji albo wyra¿anego wprost czy te¿ nieudolnie ukrywanego ¿alu, litoci i rezygnacji. S¹ to najbardziej szkodliwe i niszcz¹ce dla osobowoci dziecka zjawiska, które
czêsto, nawet po samoistnym ustaniu moczenia siê w
okresie dorastania, pozostawiaj¹ niezatarte lady w jego
psychice. Prawd¹ bowiem jest to, co g³osz¹ niektórzy le174

karze pediatrzy i psychiatrzy (uspokajaj¹c rodziców), ¿e
w okresie prze³omu hormonalnego, to znaczy oko³o 14 
15 roku ¿ycia, wiêkszoæ lejków sama z siebie przestaje siê moczyæ. Zanim dojdzie jednak (nie dla wszystkich
zreszt¹) do tego szczêliwego momentu, spustoszenia w
ich psychice mog¹ osi¹gn¹æ bardzo powa¿ne rozmiary.
St¹d postulat, by mocz¹cym siê dzieciom pomagaæ tak
wczenie, jak to jest mo¿liwe.
Ale jak?
Zanim odpowiem na to zasadnicze pytanie, zatrzymajmy siê jeszcze na chwilê nad zrozumieniem, czym w istocie jest moczenie nocne.
Otó¿ z ca³¹ pewnoci¹ nie jest ono chorob¹, a wiêc nie
mo¿na go wyleczyæ ani lekarstwami, ani akupunktur¹, ani
hipnoz¹, ani zio³ami, ani dotykaniem czy egzorcyzmami.
Mimowolne sikanie do ³ó¿ka jest, jak wszystko zdaje siê
na to wskazywaæ, wynikiem niewykszta³cenia siê u dziecka (z ró¿nych, czasami bli¿ej nie znanych powodów)
okrelonego systemu nawyków odpowiedzialnych za
wiadom¹ kontrolê procesu wydalania. Leczenie za
owej przypad³oci, co logicznie wynika z wy¿ej przyjêtego za³o¿enia, powinno byæ tworzeniem tego systemu nawyków, czyli budowaniem czego nowego, a nie usuwaniem zaburzeñ lub niesprawnoci, jak to ma miejsce w
procedurach medycznych. Jeli za ma ono byæ aktywnym
wytwarzaniem systemu nawyków, to musi trwaæ pewien
d³u¿szy lub krótszy czas, potrzebny do wielop³aszczyznowego uwarunkowania dziecka, w którym to z³o¿onym i
nie³atwym procesie bêdzie ono z zaanga¿owaniem uczestniczyæ. W procesie tym równie wa¿ne jest to, co trzeba
robiæ, aby powsta³ wspomniany system nawyków, jak i to,
czego robiæ nie nale¿y, ¿eby w jego tworzeniu siê nie przeszkadzaæ.
Zacznijmy od tego, czego robiæ nie nale¿y.
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W momencie, kiedy staje siê jasne, i¿ mokre ³ó¿ko
przesta³o niejako przys³ugiwaæ dziecku z racji jego wieku, czyli oko³o 4  5 roku ¿ycia, rodzice zazwyczaj staraj¹ siê wp³yn¹æ na sikaj¹cego potomka, aby zaprzesta³ swej
nocnej dzia³alnoci, za pomoc¹ t³umaczenia, apelowania
do jego rozumu i sumienia, zawstydzania, obiecywania
atrakcyjnych nagród (jeli postarasz siê nie zsikaæ w nocy,
dostaniesz ode mnie ten statek kosmiczny, który tak ci siê
podoba³), a nawet grób i kar fizycznych. Jest to pierwszy
powa¿ny b³¹d. Rodzice bowiem musz¹ zrozumieæ, ¿e zsikanie siê do ³ó¿ka nie zale¿y od woli dziecka. Nie ma ono
na to absolutnie ¿adnego wp³ywu. Nale¿y wiêc unikaæ
prób typu: postaraj siê, spróbuj, we siê w garæ
itp. S¹ one ca³kowicie nieskuteczne, tak jak apele skierowane do garbusa, ¿eby siê wyprostowa³ i nie robi³ problemów. On nawet bardzo chce i stara siê, ale garb czyni swoje, wiêc pozostaje mu tylko poczucie winy, lêk i z³oæ, ¿e
nie sprosta³, ¿e nie da³ rady.
Innym sposobem unikniêcia mokrego ³ó¿ka, stosowanym przez rodziców, jest wysadzanie lejka w nocy.
Na ogó³ wiedz¹ ju¿ oni o jakiej mniej wiêcej porze powinno to nast¹piæ i gdy nadejdzie ten czas, wyci¹gaj¹ nieprzytomne dziecko z pocieli, sadzaj¹c je na nocnik lub wlok¹c do toalety. Jest to, jak ju¿ wspomnia³em wczeniej,
drugi du¿y b³¹d. Wygaszanie sygna³u alarmowego biegn¹cego z wype³nionego pêcherza do mózgowych orodków czuwania powoduje, ¿e nawyk budzenia siê w zwi¹zku z parciem na mocz nie ustala siê. Wysadzanie lejka
przez sen jest wiêc w istocie podtrzymywaniem i przed³u¿aniem moczenia przez niego ³ó¿ka.
Wspomnia³em te¿ ju¿ wczeniej o braku zwi¹zku pomiêdzy iloci¹ wypitego p³ynu i faktem zmoczenia siê.
Nie przeszkadza to jednak wielu lekarzom, i nie tylko lekarzom, w polecaniu rodzicom, aby ich sikaj¹ce do ³ó¿ka
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pociechy, powiedzmy ju¿ od godziny siedemnastej, nie
dostawa³y nic do picia. Z tego powodu tysi¹ce dzieci cierpi¹ z pragnienia mêki Tantala, mocz¹c siê zreszt¹ nadal w
nocy, tyle ¿e mniej obficie. Lejkom nie nale¿y wiêc
ograniczaæ picia, tym bardziej ¿e ich uk³ad wydalniczy
i nerwowy musi siê przecie¿ przystosowaæ do funkcjonowania i kontroli procesów wydalania w warunkach normalnego, nie reglamentowanego spo¿ycia p³ynów.
I wreszcie ostatnia, bodaj¿e najtrudniejsza sprawa.
Wiêkszoæ dzieci mocz¹cych siê w nocy przechodzi istn¹
drogê przez mêkê, zanim trafi na psychologa lub kogokolwiek innej specjalnoci, kto potrafi im pomóc. Ta droga zaczyna siê z regu³y od lekarza-pediatry, który po wyczerpaniu swoich skromnych zazwyczaj wiadomoci i
rodków dzia³ania kieruje lejka do lekarza-psychiatry
dzieciêcego, ordynuj¹cego imipraminê lub leki uspokajaj¹ce. Tu nastêpuje pierwsze rozczarowanie dziecka i rodziców, poniewa¿ leczenie owo okazuje siê nieskuteczne
(co daje siê przewidzieæ, zak³adaj¹c, ¿e moczenie nocne
nie jest chorob¹). A potem ju¿ kuracja goni kuracjê, a
wszystkie obiecuj¹ b³yskawiczne efekty. S¹ wiêc zazwyczaj ksiê¿a-zielarze wraz z zio³ami do picia, k¹pielami
zio³owymi, nacieraniami i nasiadówkami, akupunkturzyci z k³uciem ig³ami w dowolne miejsca cia³a (bo któ¿
mo¿e wiedzieæ, gdzie uk³uæ, aby dziecko przesta³o sikaæ,
i to tylko w nocy), hipnotyzerzy i bioenergoterapeuci 
obiecuj¹cy, ¿e sikanie skoñczy siê, jak rêk¹ odj¹³, po seansie pog³êbionego relaksu, przy pomacaniu dziecka po nerkach... itd.
W rezultacie lejek trafia do mnie czy te¿ do moich
kolegów skrajnie wymêczony i rozczarowany, bowiem
mimo tych wszystkich wyrabianych z nim cudownoci 
sika nadal. Nie nale¿y przy tym oczywicie mieæ za z³e
rodzicom, ¿e chwytaj¹ siê wszystkiego, co obiecuje
12  Moje dziecko...
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sukces. Na ogó³ nie zdaj¹ oni sobie sprawy z tego, o czym
wczeniej wspomina³em, a mianowicie, ¿e moczenie nocne nie jest chorob¹, a wiêc nie mo¿na go mniej lub bardziej cudownie wyleczyæ za pomoc¹ takiego czy innego
zabiegu. Nie wiedz¹, ¿e terapia nocnego sikania do ³ó¿ka
polega na wytwarzaniu brakuj¹cych dziecku nawyków
kontroli wydalania, co bywa niekiedy procesem ¿mudnym i d³ugotrwa³ym (od kilku tygodni do kilku miesiêcy).
Dziecko mocz¹ce siê w nocy nie jest chore, aczkolwiek
do przezwyciê¿enia swojej przypad³oci potrzebuje pewnej fachowej pomocy, której mo¿e jemu i jego rodzicom
udzieliæ wyspecjalizowany w tym problemie psycholog,
pedagog czy nawet nauczyciel. Mimowolne moczenie
³ó¿ka przez dzieci nie jest problemem medycznym i nie
da siê usun¹æ za pomoc¹ pigu³ki lub innych medycznych
oddzia³ywañ. Natomiast oparta na psychologicznych
przes³ankach procedura wspomagania dzieci w wypracowywaniu nawyków kontroli pêcherza, przy dobrej wspó³pracy z rodzicami, jest skuteczna prawie w stu procentach.
Musi ona jednak byæ przeprowadzona pod kontrol¹ i kierownictwem fachowca. Dlatego te¿ po szczegó³owe
wskazania nale¿y siê zwróciæ do psychologów i pedagogów z Poradni Psychologiczo-Pedagogicznych. Z poradni¹ tak¹ wspó³pracuje w zasadzie ka¿da szko³a i tam mo¿na otrzymaæ informacje, jak do potrzebnej osoby dotrzeæ.
Z tego co wiem, przeszkoleni w tym zakresie specjalici
pracuj¹ ju¿ w £odzi, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie,
Gdañsku, Kielcach, Koninie, Toruniu, Wroc³awiu, Lublinie, Kwidzynie, Stalowej Woli i, oczywicie, w Warszawie. Wszystkim im  za wspóln¹ naukê i pomoc niesion¹
udrêczonym lejkom  dziêkujê.
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Rozdzia³ XI
NIE BÊDZIESZ MI TU RZ¥DZI£,
CZYLI O KRYZYSIE DORASTANIA
Dorastanie jest w zasadzie jednym wielkim konfliktem
pomiêdzy dzieæmi i rodzicami. Istota tego konfliktu to
walka o autonomiê i prawo do samostanowienia, toczona
przez dzieci przeciwko autorytetowi rodziców oraz ich
tendencjom do kontrolowania i nadzorowania ¿ycia i postêpowania swoich pociech.
Okres dorastania dzieci to w ka¿dej rodzinie czas wyj¹tkowo burzliwy i trudny. Oto bowiem nies³ychanie
szybko, na przestrzeni nieca³ych czterech lat (pomiêdzy
14 i 18 rokiem ¿ycia), zachodzi niezwykle skomplikowany proces przemiany dziecka w cz³owieka doros³ego. W
ci¹gu tych zaledwie 1460 dni córeczka czy synek staj¹ siê
biologicznie i (przynajmniej formalnie) spo³ecznie dojrza³ymi  kobiet¹ i mê¿czyzn¹  którzy coraz usilniej domagaj¹ siê prawa do pe³nego sterowania w³asnym ¿yciem.
Dla rodziców oznacza to gwa³town¹ zmianê ich podstawowej ¿yciowej roli wychowawców i kontrolerów maj¹cych zasadniczy wp³yw na ¿ycie i postêpowanie dziecka
 na partnerskich doradców, których zdanie niekoniecznie
musi byæ uwzglêdnione w planach ¿yciowych potomstwa.
Bardzo wielu z nich nie jest w stanie pogodziæ siê z t¹
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zmian¹, usi³uj¹c nadal zachowaæ rodzicielski autorytet i
próbuj¹c w dalszym ci¹gu kierowaæ ¿yciem dzieci, jakby
mia³y one nie piêtnacie czy siedemnacie lat, ale piêæ lub
siedem. Postawa taka jest g³ównym powodem nieuchronnego konfliktu o autonomiê z bêd¹cymi w drodze do doros³oci dzieæmi, zwanego konfliktem pokoleñ.
Samo pojêcie konfliktu zak³ada wystêpowanie w nim
antagonistów, którzy niejako wnosz¹ do tworz¹cych go
utarczek, potyczek i wojen swoje motywy, interesy, pogl¹dy i postawy.
Do konfliktu pokoleñ rodzice wnosz¹:
 Poczucie odpowiedzialnoci za ¿ycie, rozwój i los
dziecka.
Jako wychowawcy, a tym samym twórcy wzorców zachowania siê, hierarchii wartoci oraz podstawowych pogl¹dów na ¿ycie, wiat i ludzi u swoich dzieci  rodzice
maj¹ na ogó³ rozmaite nadzieje i oczekiwania zwi¹zane z
nimi. Czuj¹ siê tak¿e odpowiedzialni za wprowadzanie w
¿ycie przez córkê czy syna przekazywanych im dyrektyw,
rad i wskazówek. Wszelki sprzeciw ze strony dzieci wobec ustanawianych norm, nakazów i zakazów (w przekonaniu rodziców jak najbardziej s³usznych i potrzebnych)
rodzice prze¿ywaj¹, z jednej strony, jako zagro¿enie dla
rozwoju i póniejszego szczêcia potomka, a z drugiej 
jako klêskê swoich koncepcji i wysi³ków wychowawczych.
To poczucie odpowiedzialnoci za dziecko (które rzadko zanika ca³kowicie, nawet wtedy, gdy dziecko ma ju¿
swoje dzieci) poci¹ga za sob¹:
 Sta³¹ tendencjê do kontrolowania i nadzorowania zachowania siê i uczynków potomka.
Kontrola i cis³y nadzór s¹ niezbêdnymi sk³adnikami
rodzicielskiej opieki nad dzieckiem od 0 do 10 lat, czyli w
d³ugim okresie jego bezradnoci i ca³kowitej zale¿noci
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od doros³ych. W nastêpnych okresach rozwojowych
(przeddojrzewania i dorastania) waga obu tych funkcji
stopniowo siê zmniejsza, a¿ do zupe³nego ich wyganiêcia w okresie doros³oci. W praktyce wiêkszoæ rodziców
znacznie d³u¿ej (a niekiedy i nigdy) nie potrafi uwolniæ siê
od traktowania swego dorastaj¹cego lub wrêcz doros³ego
syna czy córki jak ma³ego ch³opca lub dziewczynki, których trzeba pilnowaæ i pouczaæ, bo spuszczeni z oka np.
ubrudz¹ ubranko, wybior¹ ma³o dochodowy zawód, zwi¹¿¹ siê z niew³aciwym cz³owiekiem albo zrobi¹ co równie g³upiego.
Wszystko to powoduje z kolei u rodziców:
 Sk³onnoæ do niepartnerskiego traktowania dorastaj¹cych dzieci.
Na ogó³ rodzice, przyzwyczajeni do zale¿noci dziecka od nich i d³ugo utrzymuj¹cej siê ich nad nim przewagi
we wszystkich dziedzinach, nie zauwa¿aj¹, ¿e w pewnym
momencie pêtaj¹cy siê po domu, bezradny, g³upiutki i niedowiadczony Jasio sta³ siê myl¹cym, maj¹cym swoje
zdanie i podejmuj¹cym wa¿ne decyzje ¿yciowe Janem.
Wci¹¿ odnosz¹ siê do swoich dzieci z nale¿nym maluchom protekcjonalnym lekcewa¿eniem lub zachowuj¹ siê
jak owa matka pilota odrzutowców, która przed wyjciem
syna do pracy upomina go: Tylko lataj wolno i nie za
wysoko.
Z tych samych, mniej wiêcej, róde³ wyp³ywa:
 Niezbite przewiadczenie rodziców, ¿e ich autorytet
jest im dany raz na zawsze i jako rodzaj nadprzyrodzonego niemal daru nie podlega ¿adnej weryfikacji. Jego poszanowanie, czego domagaj¹ siê z ca³¹ energi¹, oznacza
zazwyczaj bezkrytyczne przyjmowanie przez dziecko ich
racji i traktowanie dawanych mu rad i wskazówek jako nie
podlegaj¹ce dyskusji dyrektywy.
To za powoduje:
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 Przekonanie, ¿e ka¿dy objaw buntu potomka przeciw
tak rozumianemu rodzicielskiemu autorytetowi jest pozbawion¹ logicznego uzasadnienia z³oliw¹ przekor¹
b¹d wynika z g³upoty, z³ego charakteru czy z innych,
byle nie racjonalnych przyczyn.
Wreszcie prawie wszyscy rodzice wnosz¹ do konfliktu
ze swymi dorastaj¹cymi dzieæmi:
 Dobre intencje.
Niemal bezwyj¹tkowo kochaj¹ oni swoje potomstwo
oraz pragn¹ dla niego szczêcia i powodzenia. Tyle ¿e na
w³asn¹ mod³ê i wed³ug swoich recept.
 Potrzebê sta³ego otrzymywania od dzieci potwierdzenia swej, rzeczywicie nie daj¹cej siê przeceniæ roli w ich
¿yciu, w postaci wdziêcznoci, uznania, szacunku i pos³uchu, czyli tego, co dorastaj¹cej m³odzie¿y z regu³y przychodzi najtrudniej.
Dzieci z kolei do konfliktu pokoleñ wnosz¹:
 Narastaj¹c¹ potrzebê niezale¿noci i samodzielnoci.
Jest to jedna z najsilniejszych potrzeb psychicznych
cz³owieka, szczególnie w okresie jego rozwoju i m³odoci, od pocz¹tku stoj¹ca w sprzecznoci z wieloma interesami i d¹¿eniami rodziców. Jak ju¿ wspomnia³em wczeniej, tendencja dzieci do sta³ego badania otoczenia i zdobywania coraz to nowych dowiadczeñ, w odczuciu rodziców nie daje siê pogodziæ z zapewnieniem pociechom szeroko rozumianego bezpieczeñstwa oraz z wyrobieniem w
nich po¿¹danych spo³ecznie cech charakteru: ostro¿noci,
systematycznoci, obowi¹zkowoci, umi³owania porz¹dku itd. Dlatego te¿ ojcowie i matki, za pomoc¹ swojego
autorytetu (i nie tylko autorytetu), staraj¹ siê ograniczaæ
d¹¿enie dzieci do autonomii i poddaæ je pewnemu re¿imowi wychowawczemu.
Potrzeba niezale¿noci i samodzielnoci poci¹ga za
sob¹:
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 Sk³onnoæ do podwa¿ania autorytetów w ogóle
i, nade wszystko, przekonanie, ¿e autorytet rodziców nie
jest im dany raz na zawsze.
Ka¿de dziecko z czasem odkrywa, i¿ jego obdarzani
pocz¹tkowo olbrzymim autorytetem i niemal nadludzkimi
mo¿liwociami rodzice maj¹ jednak rozmaite wady i s³aboci, a ich rzeczywiste mo¿liwoci s¹ mocno ograniczone. Poznaj¹c coraz to nowych ludzi, dzieci porównuj¹ ich
ze swoimi rodzicami i niemal zawsze znajduj¹ osoby m¹drzejsze, silniejsze, zaradniejsze, ciekawsze od ojca czy
matki. Ponadto w tych swoich porównawczych badaniach
ucz¹ siê dostrzegaæ niekonsekwencjê rodziców, ich ma³ostkowoæ, bezradnoæ, mijanie siê z prawd¹ itd. Doprowadza je to z regu³y do, sk¹din¹d s³usznego, wniosku, i¿
matki i ojcowie nie zawsze maj¹ racjê oraz ¿e na bezwzglêdnym dawaniu im wiary i okazywaniu we wszystkim pos³uchu nie zawsze najlepiej siê wychodzi.
Nader czêsto w wyniku takich dowiadczeñ dzieci zaczynaj¹ przejawiaæ:
 Tendencjê do niepartnerskiego traktowania rodziców.
Widz¹c pewne ich niedostosowanie do szybko zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci i nierzadko anachroniczne reakcje, m³odzi nabieraj¹ przekonania o nieodwracalnym
zacofaniu i wapniactwie rodziców, a co za tym idzie,
traktuj¹ ich jak zapónionych, niewiele rozumiej¹cych
(szczególnie w zakresie przemian obyczajowych), a w
dodatku niejednokrotnie dwulicowych, zak³amanych i
upartych przyg³upów. Nie staraj¹ siê wiêc niczego rodzicom t³umaczyæ, wychodz¹c z za³o¿enia, które lapidarnie
uj¹³ jeden z moich nastoletnich rozmówców: Ze starymi
nie warto dyskutowaæ. Trzeba ich przeczekaæ.
Jednoczenie te same, pe³ne lekcewa¿enia i pogardy,
dzieci ¿ywi¹:
 Mocne przekonanie, ¿e rozmaite wiadczenia ze stro183

ny rodziców (w tym tak¿e mi³oæ i akceptacja) po prostu
im siê nale¿¹ z racji tego, ¿e s¹ dzieæmi, oraz równie mocne:
 Przewiadczenie, i¿ ka¿dy objaw kontroli i nadzoru
ze strony rodzicieli jest pozbawion¹ uzasadnienia z³oliwoci¹, wynikaj¹c¹ z g³upoty, egoizmu, z³ego charakteru lub innych, byle nie racjonalnych powodów.
Wreszcie prawie wszystkie dzieci wnosz¹ do konfliktu
pokoleñ:
 Dobre intencje.
Przewa¿nie kochaj¹ one swoich rodziców i pragn¹ ich
zadowoliæ. Tyle ¿e na swoj¹ mod³ê i wed³ug swoich recept. Oraz:
 Potrzebê sta³ego otrzymywania od rodziców potwierdzenia swej wa¿noci w ich ¿yciu w postaci uznania, podziwu, pochwa³, zaufania itd.
Powy¿sze zestawienie pokazuje, mam nadziejê, wyranie, ¿e za konflikt pokoleñ nie ponosi w³aciwie odpowiedzialnoci ¿adna ze stron. Jest on wynikiem szczególnej
sytuacji dzieci i rodziców, przy czym racjom zarówno jednych, jak i drugich trudno odmówiæ uzasadnienia tak psychologicznego, jak i ¿yciowego.
Zrozumia³a jest walka zbli¿aj¹cych siê do doros³oci
dzieci o swobodê w zakresie dysponowania w³asnym czasem (utarczki o pory powrotu do domu i tzw. opowiadanie siê rodzicom  gdzie idziesz? z kim? i po co?  s¹ w
okresie dorastania nagminne), o wolnoæ w wyborze towarzystwa, o prawo do zgodnego z aktualnym, m³odzie¿owym stylem ubierania siê, o mo¿liwoæ decydowania w
zakresie sposobu spêdzania wolnego czasu, o zgodê na
posiadanie i wyra¿anie w³asnego zdania, o prawo do
pierwszych sympatii i mi³oci, i tak dalej. Ale zrozumia³y
jest te¿ strach rodziców przed tym, ¿e zajête przymiarkami do doros³oci dziecko zawali szko³ê, ¿e popadnie w z³e
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towarzystwo, w wyniku czego zetknie siê z alkoholem i
narkotykami albo obrabuje samochód, ¿e wreszcie stanie
siê sprawc¹ przedwczesnej ci¹¿y lub w ni¹ zajdzie.
Dodatkowo m³odzie¿ w okresie dorastania jest dla rodziców i w ogóle dla doros³ych wyj¹tkowo trudna we
wspó³¿yciu i kontakcie. Jest to bowiem okres ogromnej
egocentryzacji dzieci, ich nies³ychanie wzmo¿onej
chwiejnoci emocjonalnej, dra¿liwoci i egzaltacji. Jest to
te¿ czas tworzenia siê i poszerzania ich sfery prywatnoci,
do której za¿arcie broni¹ rodzicom wstêpu, odmawiaj¹c
informacji na temat coraz wiêkszej iloci aspektów swojego ¿ycia. A to wszystko budzi niepokój.
To by³a kiedy taka szczera, weso³a, grzeczna dziewczynka. A teraz! Siedzi zamkniêta w swoim pokoju ze s³uchawkami na uszach i ledwie czasem co do mnie burknie.
W domu wiecznie ponura i skrzywiona, o¿ywia siê tylko
pomiêdzy kolegami. Ale co to za koledzy! Najgorsze elementy z ca³ego osiedla. Zapytaæ jej o nic nie mogê, bo zaraz jest awantura, tak ¿e nie wiem, co ona prze¿ywa, co
myli i gdzie chodzi. Czujê siê tak, jakbym straci³a dziecko  skar¿y siê jedna z moich pacjentek, matka szesnastoletniej córki.
Proszê pana! On po prostu najzwyczajniej zg³upia³ 
mówi inna matka.  Kiedy pasjami czyta³ ksi¹¿ki, biega³
do teatru, interesowa³ siê nauk¹, polityk¹. A teraz nawet
gazety nie przeczyta, tylko s³ucha tej og³upiaj¹cej muzyki. Zawsze zdolny i inteligentny, jest teraz w szkole jednym ze s³abszych uczniów. A jak co nieraz powie, to a¿
mnie dreszcze przechodz¹. A to ¿ycie nie ma sensu i trzeba siê zabiæ. A to wszyscy s¹ g³upi i nieprawdziwi. A to
rodzice nie powinni mieæ ¿adnych praw do dziecka. Co ja
mam robiæ? Jak z nim rozmawiaæ? Zreszt¹ on nie chce
rozmawiaæ. Mam w domu jakiego obcego cz³owieka, czy
ja wiem, sublokatora, chocia¿ nawet sublokator »dzieñ
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dobry« powie, a ten czasem przejdzie bez s³owa, jakby nas
nie widzia³. Mo¿e jakie narkotyki bierze? Mo¿liwe to?
Zabroni³em córce pójcia na jaki nocny koncert tej
ich, wie pan, tak zwanej muzyki, to uciek³a z domu  opowiada z kolei zdesperowany ojciec piêtnastolatki.  A jak
wróci³a nad ranem  czeka³em na ni¹, bo nie mog³em przecie¿ oka zmru¿yæ  to wykrzycza³a mi, ¿e jak bêdzie trzeba, to znowu ucieknie. Zagrozi³a mi, ¿e pope³ni samobójstwo, jeli nie bêdê jej puszcza³ na te koncerty i wyjcia z
kolegami, bo to jest dla niej wa¿niejsze ni¿ my, ni¿ szko³a, ni¿ cokolwiek. Wie pan  przestraszy³em siê. Jak ona
mo¿e tak mówiæ? Zupe³nie jak nie moje dziecko. Z tak¹
z³oci¹, nienawici¹. Co ja mam robiæ?
Takie przyk³ady móg³bym mno¿yæ jeszcze d³ugo, korzystaj¹c ze spraw, z jakimi przychodz¹ do mnie rodzice
nastolatków. Przewijaj¹ siê w nich wszystkich, jak refren,
podobne stwierdzenia przera¿onych matek i ojców: Stracilimy dziecko, Mam w domu obcego cz³owieka, To
nie moje dziecko. I tak dalej. Obrazuje to rozmiary ich
zaskoczenia tempem przemian, zachodz¹cych w dzieciach, oraz niepokoju wzbudzanego przez kierunek tych
zmian. Oto bowiem na ich oczach dokonuje siê szybkie
przeistoczenie otwartych, pogodnych, pos³usznych synków i córeczek w zamkniête w sobie, ponure, zbuntowane osoby, o których ¿yciu, mylach, zamiarach i pogl¹dach niewiele wiedz¹. Wielu rodziców ow¹ przemianê
prze¿ywa w³anie jak utratê dziecka, jak zerwanie siê pomiêdzy nimi a córk¹ czy synem owego ¿ywego wi¹zania
wzajemnej mi³oci, akceptacji i zrozumienia, które stanowi istotê nigdy przecie¿ nie koñcz¹cego siê zwi¹zku pomiêdzy rodzicielami i potomstwem. Z drugiej strony, dorastaj¹ce dzieci doznaj¹ bardzo podobnych uczuæ. One te¿
prze¿ywaj¹ fakt, ¿e matkom i ojcom na ogó³ trudno jest
zaakceptowaæ wszystkie przemiany zachodz¹ce w potom186

stwie jako swoist¹ utratê rodziców  w znaczeniu zerwania siê z nimi porozumienia i kontaktu.
Rodzice mnie nie rozumiej¹. Nie potrafi¹ i nie chc¹ siê
wczuæ w to, co prze¿ywam. Dla nich jest wa¿na tylko szko³a, moja nauka i powrót do domu o dwudziestej, a nie ja.
Ta wypowied pewnej nastolatki jest z kolei, powtarzaj¹cym siê w ró¿nych odmianach, refrenem opinii na temat
rodziców, wyra¿anym przez dorastaj¹ce dzieci. Czy tak
byæ musi?
Konflikt pokoleñ, jak to ju¿ sobie powiedzielimy w
pierwszej czêci tej ksi¹¿ki, jest pod³o¿em strukturalnego
kryzysu dorastania, maj¹cego miejsce w ka¿dej rodzinie.
Co wiêcej, uwa¿a siê go za konieczny warunek usamodzielnienia siê i emancypacji m³odego pokolenia zarówno
w sensie jednostkowym, jak i spo³ecznym. Mówi¹c inaczej, dzieci powinny buntowaæ siê przeciwko rodzicom,
aby uwolniæ siê spod ich kurateli w celu podjêcia samodzielnego, odpowiedzialnego, doros³ego ¿ycia.
Jednak¿e konflikt ten, choæ nieuchronny, nie oznacza
ca³kowitego rozejcia siê dróg rodziców i dzieci, a ju¿ zupe³nie nie musi oznaczaæ pe³nego wzajemnej urazy i wrogoci zerwania stosunków. Zakres, intensywnoæ i temperatura tocz¹cych siê w jego ramach sporów i walk zale¿y w ogromnej mierze od tego, co zdarzy³o siê wczeniej pomiêdzy rodzicami i dzieæmi w ramach wzajemnego wychowania. Je¿eli rodzicom realizuj¹cym swoje zadania wychowawcze uda³o siê szanowaæ kompetencje
dziecka, nie robiæ z niego g³upka, nie tresowaæ go bezsensownie, ale i nie rozpuszczaæ ra¿¹cym brakiem konsekwencji  to ju¿ zrobili oni du¿y krok w stronê raczej ³agodnego przebiegu konfliktu pokoleñ w ich rodzinie. Je¿eli jeszcze rodzice ci potrafili w miarê uwa¿nie obserwowaæ rozwój swojego potomka i, mówi¹c obrazowo, obdarzaæ go coraz wiêkszymi, stosownymi do wieku dawka187

mi swobody i autonomii, dobrowolnie ograniczaj¹c kontrolê i nadzór nad nim oraz rezygnuj¹c stopniowo z niektórych atrybutów rodzicielskiego autorytetu  to jest prawie pewne, ¿e konflikt pokoleñ maj¹ w zasadzie z g³owy. Nale¿y siê bowiem spodziewaæ, ¿e gdy nadejdzie
czas konfrontacji, ich odwa¿ne, samodzielne, odpowiedzialne i maj¹ce du¿o swobody dzieci nie bêd¹ specjalnie
mia³y o co z nimi walczyæ. Wbrew pozorom rodzice tacy
istniej¹ i jest ich legion, a nale¿¹ do nich w pierwszym rzêdzie ci, którzy w wychowaniu postêpuj¹ zgodnie z sugestiami najlepszych doradców w tej dziedzinie, czyli g³osem serca, logik¹ i zdrowym rozs¹dkiem.
Burzliwie, z kolei, przebiega konflikt pokoleñ w tych
rodzinach, w których rodzice nie zauwa¿aj¹, ¿e ich pociechy przesta³y ju¿ byæ ma³ymi dzieæmi, i uparcie stosuj¹
wci¹¿ te same rozwi¹zania wychowawcze. Nadopiekuñcze matki wci¹¿ staraj¹ siê wszechstronnie czuwaæ nad
córk¹ czy synem, zatracaj¹c w tym nieraz miarê i zdrowy
rozs¹dek, a autorytarni ojcowie, zgodnie z formu³¹  dopóki jeste w moim domu, dopóty nie masz nic do gadania  wci¹¿ usi³uj¹ kierowaæ dzieckiem w sposób wykluczaj¹cy jego wp³yw na podejmowane decyzje i wszelk¹ na
ten temat dyskusjê.
Moja mama traktuje mnie, jakbym wci¹¿ mia³a osiem
lat  skar¿y siê do mnie piêtnastolatka.  Mówi do mnie
tak po dziecinnemu, pieszczotliwie, co doprowadza mnie
do sza³u, szczególnie jeli robi to przy obcych. Kupuje mi
jakie s³odkie sukieneczki z falbankami i nalega, ¿ebym
siê w nie ubiera³a, chocia¿ mówiê jej, ¿e moi koledzy
umarliby ze miechu, widz¹c mnie w takiej kreacji. Jeszcze do niedawna, zanim tu do pana trafilimy, kaza³a mi o
dwudziestej chodziæ spaæ, a jeli wysz³am do kole¿anki,
natychmiast tam telefonowa³a, ¿eby sprawdziæ, czy dotar³am. Po zmroku mog³am wychodziæ tylko z matk¹, co w
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zimie oznacza³o siedzenie w domu od szesnastej, a kiedy
zapomnia³am drugiego niadania, potrafi³a mi je przywieæ z wielkim szumem do szko³y. Bez przerwy robi³a ze
mnie pomiewisko w oczach kolegów i nie trafia³y do niej
¿adne t³umaczenia. Dopiero kiedy to zrobi³am, trochê siê
przestraszy³a.
Autorka powy¿szej wypowiedzi trafi³a do mnie wraz z
wychowuj¹c¹ j¹ matk¹ po dokonaniu próby samobójczej.
Z moim ojcem nie ma ¿adnej rozmowy czy dyskusji 
opowiada z kolei szesnastoletni ch³opak.  On podejmuje
decyzje i wydaje rozkazy, od których nie ma odwo³ania.
Na wszystkie moje uwagi czy propozycje ma jedn¹ odpowied: »Nie bêdziesz mi tu rz¹dzi³, jak osi¹dziesz na swoim, to bêdziesz decydowa³, a teraz masz s³uchaæ«. On chyba ma jakiego wira na punkcie tego rz¹dzenia. Ja kiedy
tego nie wytrzymam.
I rzeczywicie, nastolatki czêsto nie wytrzymuj¹.
Awanturuj¹ siê (ch³opiec z poprzedniego przyk³adu trafi³
do mnie po bójce z ojcem), na z³oæ starym opuszczaj¹
siê w szkole lub wi¹¿¹ z podejrzanym towarzystwem,
uciekaj¹ z domu, dokonuj¹ czynów przestêpczych lub
prób samobójczych i tak dalej. Rodzice broni¹ siê, nasilaj¹c kontrolê i represje. Konflikt pokoleñ wybucha z maksymaln¹ si³¹. Z obu stron padaj¹ ciosy. Z obu stron narasta z³oæ i nienawiæ. A¿ do osi¹gniêcia punktu prze³omowego, którym jest odkrycie przez dzieci bezradnoci rodziców. Rodzice bowiem, jak to udowodni³ opisany w
rozdziale VIII pierwszej czêci niniejszej ksi¹¿ki ma³y Filip, który odmówi³ stanowczo chodzenia do przedszkola,
s¹ w istocie wobec swojego potomstwa bezradni.
Rzecz w tym, ¿e sami tego nie wiedz¹. Nie wiedz¹ tego
z regu³y równie¿ dorastaj¹ce dzieci, przypisuj¹c, na zasadzie nawyku wyniesionego z przesz³oci, swoim matkom
i ojcom nadzwyczajn¹ moc i mo¿liwoci. A¿ przychodzi
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taki moment, w którym zdeterminowany nastolatek, mimo
lêku i poczucia winy (jak mo¿na sprzeciwiæ siê mamie?),
mówi rodzicom stanowczo  nie! I wtedy okazuje siê, ¿e
niemal wszystkie jego obawy by³y mocno przesadzone.
Bo oto rodzice zamiast zrobiæ co na miarê swojej mocy,
co przymusi buntownika do pos³uszeñstwa, k³ad¹ uszy po
sobie i uderzaj¹ w proby albo biegn¹ po pomoc do tzw.
specjalistów.
To jest tak, wie pan, jakby cz³owiek latami siedzia³ w
klatce i pewnego dnia odkry³, ¿e wystarczy³o lekko kopn¹æ w cianê, aby siê ona rozlecia³a  t³umaczy³a mi tê
sytuacjê pewna nastolatka.
Konsekwencj¹ odkrycia przez dorastaj¹ce dziecko bezradnoci rodziców jest najczêciej przejêcie przez nie du¿ej czêci w³adzy w rodzinie. Wiedz¹c ju¿, ¿e nic mu ze
strony rodziców nie grozi, a wrêcz przeciwnie  ¿e gotowi s¹ oni zrobiæ wszystko, byle potomek na z³oæ im nie
odmrozi³ sobie uszu  syn czy córka zaczynaj¹ w sposób
jawny i nieskrêpowany korzystaæ ze wie¿o osi¹gniêtej
pozycji prawie doros³ego. Pal¹, pij¹, nie wracaj¹ na
noce do domu, nikomu siê nie opowiadaj¹, totalnie
olewaj¹ szko³ê, rozpoczynaj¹ przedwczesne i bezsensowne ¿ycie seksualne itp. A przera¿eni rodzice biegaj¹
do kolejnych specjalistów.
Niejako przy okazji, bêd¹ce u w³adzy nastolatki dokonuj¹ czêsto jeszcze jednego, brzemiennego w skutki odkrycia. Jak ju¿ wspomnia³em, okres dorastania nie zawsze jest w ¿yciu dzieci us³any ró¿ami. To z regu³y czas
lêków, kompleksów, zw¹tpieñ i bolesnych konfrontacji
z w³asn¹ niedoskona³oci¹, kiedy okazuje siê, ¿e dzieciêce marzenia o ³atwych sukcesach i powodzeniu nijak nie
daj¹ siê urzeczywistniæ. W poszukiwaniu odpowiedzialnych za ten stan rzeczy nastêpuje prêdzej czy póniej owo
donios³e odkrycie  to rodzice s¹ winni. To oni le mnie
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wychowali. To przez nich nie potrafiê siê odnaleæ wród
innych ludzi. To przez nich nie umiem byæ atrakcyjny. To
przez nich jestem samotny, ma³o odwa¿ny, niemia³y itp.
To nie we mnie tkwi¹ przyczyny moich trudnoci i niepowodzeñ, ale w tym, co oni ze mnie zrobili.
Odkrycie winy rodziców przynosi swoist¹ ulgê
i uspokojenie. Przekonanie o tym, ¿e gdyby nie oni,
to..., pozwala zachowaæ poczucie w³asnej wartoci
i zwolniæ siê z odpowiedzialnoci za swoje postêpowanie.
Pozwala nawet myleæ o sobie jako o godnej wspó³czucia,
niewinnej ofierze poronionych zabiegów wychowawczych samolubnych, pozbawionych wyobrani, ograniczonych starych. Gdyby chocia¿ tylko na myleniu siê
koñczy³o. Ale nie! W wiêkszoci przypadków odkrycie
winy rodziców (mówi¹c nawiasem  wina owa nie zawsze jest jedynie czczym wymys³em nastolatków) poci¹ga za sob¹ chêæ wziêcia odwetu za ich prawdziwe i domniemane b³êdy. Dopiero pokazuj¹c wapniakom, jacy
s¹ beznadziejni, g³upi, starowieccy, sztywni i nade
wszystko bezradni, dzieci czuj¹ siê znacznie lepiej. Jak
ów kot z dowcipu, który po paru g³êbszych, widz¹c wchodz¹c¹ do baru mysz, mówi: No! Nareszcie jest wszystko
w porz¹dku. Jest co zjeæ, jest co wypiæ i jest komu daæ w
mordê.
A rodzice z regu³y tego zupe³nie nie rozumiej¹. Nie
potrafi¹ dostrzec swojej winy tam, gdzie widz¹ przede
wszystkim swój wysi³ek, swoje wyrzeczenia i powiêcenia na rzecz dziecka. Dominuj¹ wiêc w nich rozgoryczenie i poczucie krzywdy. Tym sposobem dzieci o rodzicach
i rodzice o dzieciach myl¹: oni nas nie rozumiej¹.
Jestem przekonany, ¿e kluczem do konstruktywnego
rozwi¹zania konfliktu pokoleñ, a tym samym kryzysu dorastania, jest ze strony rodziców:
1. Zrozumienie, ¿e ich dzieci przesta³y byæ dzieæmi, co
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powinno powodowaæ d¹¿enie do przejcia we wzajemnych stosunkach na poziom partnerskich porozumieñ
pomiêdzy doros³ymi ludmi. W okresie dorastania koñczy siê rola rodziców jako nadzorców i kontrolerów, a rozpoczyna siê ich rola jako towarzyszy rozwoju dziecka.
Od tej pory niewiele ju¿ (jeli w ogóle) mog¹ oni zrobiæ z
dzieckiem bez jego zgody.
2. Gotowoæ do zawarcia z w³asnymi dzieæmi nowej
umowy, reguluj¹cej zasady dalszego wspó³¿ycia na innych zasadach, ni¿ to by³o we wczeniejszym dzieciñstwie. W umowie tej dzieciom musi byæ zagwarantowany
znacznie wiêkszy w stosunku do przesz³oci zakres swobody i autonomii, nawet kosztem zwiêkszonego lêku o
dziecko, który, jak to ju¿ wczeniej uzgodnilimy, jest jednym z podstawowych atrybutów rodzicielstwa. Lêk matki czy ojca o dziecko nie mo¿e byæ czynnikiem wyznaczaj¹cym obszar aktywnoci dziecka i rodzaj zdobywanych
przez nie dowiadczeñ. Gdyby tak by³o, wiêkszoæ dzieci
musia³aby nieustannie siedzieæ w domu (najlepiej nad
ksi¹¿k¹), bowiem tylko taka sytuacja skutecznie redukuje
rodzicielskie obawy. Wychowanie jest wzrastaj¹cym wraz
z wiekiem dziecka ryzykiem, którego skutki  w postaci
nasilonego strachu przed tym, co mo¿e spotkaæ próbuj¹cego swej samodzielnoci potomka  rodzice musz¹ nauczyæ siê znosiæ. Je¿eli za nie chc¹ siê baæ, martwiæ i
gryæ palców ze zdenerwowania  gdzie te¿ to nasze
dziecko posz³o  powinni zamiast dziecka mieæ np. ¿ó³wia, który jest, jak wiadomo, zwierz¹tkiem niezwykle
spokojnym i sprawiaj¹cym niewiele k³opotu.
Ze strony dzieci kluczem do konstruktywnego rozwi¹zania kryzysu dorastania jest, w moim przekonaniu, nie
przekraczaj¹ce ich mo¿liwoci intelektualnych:
1. Zrozumienie, ¿e s¹ one nadal realnie zale¿ne od rodziców w warstwie spo³ecznej i ekonomicznej, mimo
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osi¹gniêcia formalnych kryteriów doros³oci. Oznacza to
koniecznoæ u³o¿enia sobie zadowalaj¹cego obie strony
modus vivendi. To za ³¹czy siê z:
2. Gotowoci¹ do rezygnacji ze sprawowania w³adzy w
rodzinie za pomoc¹ ustawicznego straszenia rodziców aktualnymi b¹d przysz³ymi skutkami swojego postêpowania.
Je¿eli, po spe³nieniu tych warunków, rodzice i dzieci
zasi¹d¹ do wspólnych negocjacji na temat zasad reguluj¹cych ich wspó³¿ycie przez nastêpny okres w ewolucji rodziny  czyli rodziny z dorastaj¹cymi dzieæmi  to prawie
na pewno osi¹gn¹ zadowalaj¹cy obie strony kompromis.
Ju¿ od wielu lat wspomagam te negocjacje, wystêpuj¹c w
jednej z moich zawodowych ról, jak¹ jest rola mediatora,
czyli cz³owieka u³atwiaj¹cego osi¹gniêcie kompromisowych rozwi¹zañ przez skonfliktowane strony. Patrz¹c z tej
perspektywy, wiem na pewno, ¿e samo podjêcie przez ojców i matki decyzji o rozpoczêciu rozmów ze swymi synami i córkami oznacza w istocie wzajemne uznanie siê za
równoprawnych partnerów. A st¹d ju¿ naprawdê bardzo
blisko do zadowalaj¹cego wszystkich dogadania siê.
Bowiem tak naprawdê, w ka¿dym systemie rodzinnym, w
imiê w³asnego poczucia bezpieczeñstwa i zapewniaj¹cej
je integracji rodziny wszyscy cz³onkowie takiego dogadania siê potrzebuj¹.

13  Moje dziecko...
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Rozdzia³ XII
KIJ CZY MARCHEWKA,
CZYLI O KARANIU I NAGRADZANIU
Nagradzaæ czy karaæ? Pytanie to prêdzej czy póniej
staje przed wiêkszoci¹ rodziców, chocia¿ przewa¿nie nie
w tak kategorycznej formie. Pojawia siê ono jako w¹tpliwoæ co do proporcji pomiêdzy oboma sposobami postêpowania (raczej nagradzaæ czy raczej karaæ?), bowiem na
ogó³ rodzice nie wyobra¿aj¹ sobie procesu wychowania
bez u¿ycia kar i nagród. I s³usznie, poniewa¿ rzeczywicie
proces ten bez jednego i drugiego obyæ siê nie mo¿e. Wychowanie bowiem, mówi¹c w najwiêkszym uproszczeniu,
polega na stawianiu wychowankowi przez wychowawcê
okrelonych celów i motywowaniu go, za pomoc¹ w³anie
kar i nagród, do ich osi¹gania. W bardzo wielu swoich
momentach proces wychowania, jak to ju¿ wczeniej powiedzielimy, odbywa siê przy u¿yciu ró¿nych form przymusu stosowanego przez rodziców w celu okie³znania
natury dziecka i wt³oczenia jej w spo³ecznie akceptowane ramy. A przymus, jak wiadomo, zak³ada wrêcz stosowanie kar za niepodporz¹dkowanie siê obwarowanym
nim zakazom i nakazom oraz rozdawanie nagród za uleg³oæ.
Wspó³czesna psychologia i pedagogika rozstrzyga
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nasz dylemat jednoznacznie i powiada  raczej nagradzaæ.
Bowiem, jak wskazuj¹ liczne badania, wychowanie oparte na karach prowadzi do niepo¿¹danych spo³ecznie skutków, takich jak zachowania przestêpcze, u³atwione przemieszczanie siê agresji (co oznacza np. pobicie niewinnego cz³owieka lub skopanie psa z powodu maj¹cego ca³kowicie inne ród³o zdenerwowania), niedorozwój sumienia
(czyli niedostateczne uwewnêtrznienie siê norm reguluj¹cych wspó³¿ycie spo³eczne), kszta³towanie siê autorytarnych sposobów postêpowania z innymi ludmi, formowanie siê osobowoci dogmatycznej lub, jak chc¹ inni,
umys³u zamkniêtego, do którego nie ma dostêpu racjonalna czy uczuciowa argumentacja, itd. Jednak¿e ostateczne rozstrzygniêcie tego dylematu pozostaje na ogó³ w
sferze teorii, bowiem w praktyce zarówno wychowanie
instytucjonalne (np. szkolne, je¿eli w przypadku polskiej
szko³y w ogóle mo¿na mówiæ o jakimkolwiek wychowaniu), jak i rodzicielskie  opiera siê g³ównie na karach.
Najczêstszym za, kierowanym do mnie pytaniem rodziców, jest problem: jak karaæ, aby odnosi³o to po¿¹dany i
zaplanowany wychowawczo skutek. Z opowieci zg³aszaj¹cych siê do mnie z tym problemem znêkanych matek i
ojców wynika, ¿e stosowane przez nich kary s¹ najczêciej nieskuteczne b¹d skutkuj¹ jedynie na krótk¹ metê.
Potomstwo na ogó³ je lekcewa¿y, nie dokonuj¹c pod
wp³ywem owych kar (mimo nieraz znacznej ich dolegliwoci) wzglêdnie trwa³ych korekt swojego zachowania. I
trudno siê dziwiæ, poniewa¿ nagminnie s¹ to kary przekraczaj¹ce mo¿liwoci tolerancji samych rodziców i, co za
tym idzie, stosowane bardzo niekonsekwentnie. Typowym przyk³adem takich kar s¹ s³awetne zakazy wychodzenia na podwórko lub ogl¹dania telewizji. Z obu tych
represji rodzice wycofuj¹ siê ju¿ po krótkim czasie, bo
przecie¿ dziecko, dla swego zdrowia, powinno byæ na
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powietrzu i mieæ kontakt z rówienikami, a telewizjê samemu trudno ogl¹daæ, kiedy ukarany potomek chlipie za
zamkniêtymi drzwiami albo usi³uje przez szparê podgl¹daæ, co siê dzieje na ekranie. Do tej samej kategorii kar
nale¿y odbieranie dziecku ofiarowanych mu wczeniej
przedmiotów czy pozbawienie go rozmaitych przywilejów. Wiadomo powszechnie, ¿e kto daje i odbiera, ten
siê w piekle poniewiera, tote¿ z odebraniem synowi czy
córce uprzednio podarowanej zabawki, pieniêdzy  lub
jakiejkolwiek innej rzeczy  ka¿demu rodzicowi trudno
jest (i ca³kiem s³usznie) uporaæ siê moralnie. Najczêciej
wiêc rzecz odebrana w porywie z³oci po nied³ugim czasie wêdruje z powrotem do dziecka. Podobnie rzecz ma
siê z tzw. przywilejami, takimi jak pomaganie przez tatusia w wieczornej k¹pieli, czytanie przez mamê fragmentu ksi¹¿ki na dobranoc, wspólna zabawa ojcowym komputerem itp. Odebranie ich dziecku powoduje u rodziców
narastanie poczucia winy, które w koñcu popycha ich do
cofniêcia podjêtych wczeniej restrykcyjnych decyzji.
Dzieje siê tak równie¿ dlatego, ¿e ukarana cofniêciem
przywileju pociecha bardzo czêsto zacina siê i mówi
dumnie: Nie, to nie, nie zale¿y mi. Po pewnym, nie tak
znowu d³ugim czasie pozwala to rodzicom odczuæ, ¿e tak
naprawdê oni te¿ potrzebuj¹ tych przywilejowych chwil
kontaktu i bliskoci z synem czy córk¹ oraz ¿e wyeliminowanie tych momentów w ramach kary wyranie zaburza
równie¿ ich funkcjonowanie.
Jeszcze gorzej jest z karaniem dzieci prac¹, szczególnie
jeli chcemy im przekazaæ, co dzisiaj nabiera szczególnej
aktualnoci, szacunek dla pracy wraz z prastar¹ i coraz
bardziej prawdziw¹ maksym¹ mówi¹c¹, ¿e ¿adna praca
nie hañbi. Praca za karê jest swego rodzaju hañb¹.
Charakterystyczne jest przy tym, ¿e rodzice, uwa¿aj¹c
widocznie, i¿ kara powinna byæ dla potomka czym eks196

traspecjalnym, najmniej chêtnie odwo³uj¹ siê do stosunkowo najskuteczniejszej i naj³atwiejszej do zastosowania
kary naturalnej, któr¹ jest po prostu ponoszenie konsekwencji postêpowania. Zamiast pozwoliæ dziecku na dowiadczenie efektów swojej dzia³alnoci, wol¹ oni zniwelowaæ lub z³agodziæ owe efekty za pomoc¹ nie koñcz¹cego siê gadania na temat, co bêdzie, je¿eli córka czy syn
post¹pi tak a nie inaczej.
Je¿eli nie odrobisz lekcji, to mo¿esz dostaæ jedynkê, a
jak dostaniesz jedynkê, to bêdziesz musia³ j¹ poprawiæ, bo
jak jej nie poprawisz, to mo¿esz nie zdaæ do nastêpnej klasy, a jak nie zdasz, to mamusia spali siê chyba ze wstydu
itd. Gadania tego wiêkszoæ dzieci wys³uchuje ze stoickim spokojem, widz¹c w tym godziw¹, aczkolwiek na
pewno ma³o przyjemn¹ cenê za unikniêcie nastêpstw swoich uczynków.
Ile¿ to matek i ojców, zorientowawszy siê pónym wieczorem, ¿e potomek nie odrobi³ lekcji, pisze mu k³amliwe
usprawiedliwienia do szko³y, wyg³aszaj¹c jednoczenie
obszerne pogadanki na temat poczucia obowi¹zku, uczciwoci, prawdomównoci i paru jeszcze moralno-etycznych zagadnieñ? Ilu¿ rodziców w miejsce bezmylnie
zniszczonej lub zgubionej rzeczy kupuje dziecku now¹,
snuj¹c przy tym tasiemcowe dywagacje na temat nastêpstw (których potomkowi nie dane by³o w³anie poznaæ na w³asnej skórze) owej bezmylnoci? Ilu¿ wreszcie
rodziców wykonuje za dziecko na³o¿one nañ obowi¹zki,
których nie chcia³o mu siê lub których nie mia³o czasu
wype³niæ, roztaczaj¹c przy tym apokaliptyczn¹ wizjê
przysz³oci umi³owanej pociechy jako osoby nieobowi¹zkowej i niesolidnej?
Rodzicielskie gadanie wynika najczêciej z nieznajomoci praw rz¹dz¹cych rozwojem dziecka, z których, jak
to ju¿ wczeniej wspomina³em, wynika, ¿e ma³y cz³owiek
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niemal a¿ do okresu dorastania s³abo antycypuje przysz³oæ, a perspektywa, ¿e co wydarzy siê za dwa lub piêæ
lat, jest dla niego w³aciwie czyst¹ abstrakcj¹. St¹d te¿
wynika znikoma skutecznoæ gadania w korygowaniu
dzieciêcych zachowañ i rozgoryczenie rodziców, ¿e po
tylu t³umaczeniach i ostrze¿eniach córka lub syn idzie
i robi dok³adnie to samo.
W okresie dorastania gadanie niewiele zwiêksza
swoje oddzia³ywanie na nastolatki. Jest ono odbierane
przez nie g³ównie jako dowód na to, ¿e rodzice ich nie rozumiej¹, daj¹c im wskazówki i stawiaj¹c ¿¹dania praktycznie niemo¿liwe do zrealizowania w ich sytuacji spo³ecznej. Jako koronny przyk³ad ca³kowicie ja³owego gadania dorastaj¹cy przytaczaj¹ zwykle nie koñcz¹ce siê
monologi rodziców na temat koniecznoci podporz¹dkowania siê szkole i skupienia ca³ej swojej energii na nauce.
Nie rozumiej¹ oni (oczywicie rodzice) najwyraniej, ¿e
szko³a  taka jaka jest  stanowi dla m³odzie¿y wyj¹tkowo nieprzyjazne rodowisko. Nauczyciele z regu³y nie
staraj¹ siê rozumieæ uczniów i rzadko z nimi rozmawiaj¹,
poprzestaj¹c na obcesowym strofowaniu ich lub na donoszeniu na nich rodzicom, czym bolenie ura¿aj¹ wie¿o
zbudowan¹ godnoæ osobist¹ m³odzie¿y i jej dumê z w³asnej doros³oci. M³odzie¿ rewan¿uje siê szkole niechêci¹
granicz¹c¹ czasem z nienawici¹ i gardzi takimi nauczycielami. Nic dziwnego, ¿e tyrady na temat zbawiennej roli
szko³y w swoim ¿yciu nastolatki przyjmuj¹ co najmniej
obojêtnie, a najczêciej z nie ukrywan¹ z³oci¹.
Skutecznoæ gadania jest wiêc najczêciej ¿adna, co
nie przeszkadza rodzicom gadaæ, gadaæ i gadaæ. Dowiadczenie uczy natomiast, ¿e ma³o co tak skutecznie i trwale
modyfikuje zachowanie siê dziecka, jak zastosowanie
prastarych sposobów typu: zniszczy³e  nie bêdziesz
mia³, nie zrobi³e  nie ma, nie nauczy³e siê  bêdziesz
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mia³ z³¹ ocenê, itp. Jednak¿e kara naturalna ma szanse
zadzia³aæ i spe³niæ swoje wychowawcze zadanie tylko
wtedy, kiedy obawy rodziców przed skutkami postêpowania potomka bêd¹ mniejsze ni¿ obawy dziecka. Na ogó³,
niestety, to w³anie rodzice bardziej boj¹ siê z³ej oceny
otrzymanej w szkole przez syna czy córkê (bo co bêdzie,
jak ona sobie nie poradzi) ni¿ sami zainteresowani. Dzieci oczywicie wiedz¹ o tym i wzrastaj¹ w b³ogim przewiadczeniu (nie pozbawionym zreszt¹ uzasadnienia), ¿e
jakby co, przecie¿ starzy co wymyl¹. Dotyczy to nie tylko szko³y. Rodzice bior¹ na siebie uporanie siê z rezultatami dzia³alnoci swoich pociech na ró¿nych polach. Na
przyk³ad w zakresie obowi¹zków domowych (bo po co
dziecko ma siê mêczyæ, skoro ja to zrobiê lepiej i szybciej), w zakresie posiadanych przez dziecko rzeczy (trzeba mu kupiæ drugie ju¿ w tym miesi¹cu nowe kredki, bo
on przecie¿ taki roztargniony, nie móg³ sobie przypomnieæ, gdzie zostawi³ te pierwsze) czy w zakresie podejmowanych przez dziecko zobowi¹zañ na zewn¹trz domu
(przecie¿ nie powiem, ¿e zapomnia³ o tym sprz¹taniu klasy w sobotê, do którego sam siê zg³osi³, bo podpadnie 
ju¿ raczej powiem, ¿e by³ chory). W ten sposób dziecko
uczy siê swoistej beztroski i braku odpowiedzialnoci za
swoje uczynki, wiedz¹c, ¿e rodzicom bardziej zale¿y na
unikniêciu ich skutków ni¿ im samym.
Rodzice chc¹cy z powodzeniem stosowaæ w wychowaniu kary naturalne musz¹ byæ przygotowani na to, ¿e ich
pociechom bêdzie w wyniku tego niejednokrotnie le,
smutno i ciê¿ko. Musz¹ siê nauczyæ znosiæ ich ³zy, niepokój, strach i ¿al. Taki bowiem jest koszt znacz¹cych dowiadczeñ, które wywieraj¹ trwale modyfikuj¹cy wp³yw
na zachowanie dzieci.
Aby kara by³a skuteczna, nie wystarczy jednak tylko
to, by by³a ona naturalna. Wa¿ne s¹ jeszcze inne, dodatko199

we czynniki, z których najistotniejsze tkwi¹ we wzajemnej relacji karanego i karz¹cego. Otó¿ okazuje siê np., ¿e
kara bywa skuteczna, je¿eli karany ma pozytywny stosunek do karz¹cego. Jeli natomiast stosunek ten jest negatywny  kara nie skutkuje. Mówi¹c inaczej, w przypadku,
gdy dziecko lubi swoich rodziców, obdarza ich autorytetem i zaufaniem, i gdy tego zaufania oni nie zawodz¹ chocia¿by rozbie¿noci¹ pomiêdzy swoimi czynami i gadaniem, to zastosowana przez nich kara bêdzie skuteczna.
Je¿eli natomiast miêdzy dzieckiem i rodzicami panuj¹ stosunki pe³ne wzajemnej wrogoci i nieufnoci  ¿adna kara
raczej nie poskutkuje, budz¹c w dziecku jedynie z³oæ i
chêæ odwetu.
Bardzo wa¿n¹ rolê w skutecznoci karania odgrywa te¿
akceptacja przez karanego norm i przepisów, którymi pos³uguje siê karz¹cy. Czyli, jeli dziecko podziela pogl¹d
rodziców na to, czym jest, bior¹c rzecz najogólniej, dobro
i z³o, czym siê ró¿ni postêpowanie s³uszne od nies³usznego, co jest dozwolone, a co ju¿ nie  to zastosowane przez
rodziców kary bêd¹ skuteczne. Je¿eli za rodzic karze
dziecko za to, co sam permanentnie czyni, lub za to, wobec czego wyra¿a swój podziw i akceptacjê, o skutecznoci kary nie ma co marzyæ.
Jak wiêc widaæ, karanie to nie tylko kwestia doboru
kary i konsekwencji w jej stosowaniu. To kwestia dotycz¹ca ca³okszta³tu funkcjonowania rodziny i panuj¹cych
w niej stosunków. Karanie jest skutecznym narzêdziem
wychowania w dobrych rodzinach. A w dobrych rodzinach koniecznoæ ukarania dziecka pojawia siê raczej
rzadko.
I jeszcze dwa s³owa o nagradzaniu. Tak jak s¹ kary naturalne, s¹ te¿ naturalne nagrody. Nale¿¹ do nich oczywicie pozytywne skutki dzia³alnoci dziecka (zrobi³e 
masz, nauczy³e siê  jest dobra ocena itd.), ale nie tylko.
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Najbardziej naturaln¹ nagrod¹ powinno byæ dla dziecka
wyra¿ane wobec niego zadowolenie i satysfakcja rodziców. Wymaga to od tych ostatnich uwa¿nego ledzenia
poczynañ dziecka, dostrzegania jego ró¿norakich osi¹gniêæ i odpowiedniego na nie reagowania w postaci prze¿ycia z dzieckiem jego sukcesu. Ten sposób nagradzania
przegrywa dzi, niestety, na rzecz ³atwiejszego dla rodziców premiowania o charakterze rynkowym  czyli za pomoc¹ przedmiotów i pieniêdzy. Tak powoli dochowujemy
siê pokolenia pociech, które uwa¿nie obserwuj¹ sytuacjê
finansow¹ rodziców i, przedk³adaj¹c im dowody swoich
sukcesów, bezlitonie kasuj¹ rzeczowy lub pieniê¿ny
ich ekwiwalent. No có¿! Byæ mo¿e ze swoim myleniem
jestem ju¿ anachronizmem wobec nastaj¹cej epoki wychowania handlowego.
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ZAKOÑCZENIE
Wychowanie dziecka w rodzinie jest procesem d³ugotrwa³ym i skomplikowanym. Nie musi to jednak oznaczaæ, ¿e jest ono zadaniem pe³nym lêku, napiêcia i codziennego wyczerpuj¹cego mozo³u, które to uczucia s¹
udzia³em wielu rodziców. Proces wychowania opiera siê
bowiem na prostych, logicznie z siebie wynikaj¹cych zasadach i prawid³owociach, w znacznym stopniu wywodz¹cych siê z praw rz¹dz¹cych funkcjonowaniem rodziny.
Poznanie przez rodziców tych praw, zasad i prawid³owoci  oraz wyci¹gniêcie z nich praktycznych wniosków 
mo¿e uczyniæ z wychowawczego kontaktu z w³asnymi
dzieæmi fascynuj¹c¹ przygodê, pe³n¹ radoci i poczucia
mocy sprawczej, jak¹ zawsze daje efektywne kszta³towanie nowego cz³owieka.
Celem tej ksi¹¿ki by³a w³anie próba przybli¿enia matkom i ojcom owych prawid³owoci, zasad i praw, a tym
samym spowodowania, by by³o to zadanie ³atwiejsze
i nios¹ce wiêcej satysfakcji.
Je¿eli tak siê sta³o, przynajmniej w odniesieniu do czêci Czytelników  to spe³ni³a ona swoje zadanie. A jeli
ksi¹¿ka zachêci³a do w³asnych refleksji, pobudzaj¹cych
wychowawczy rozum i serce do szukania swoich rozwi¹zañ  to spe³ni³a je w dwójnasób.
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