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JAK ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ
Z WŁASNYM DZIECKIEM?*

(Przykład tematu na zebranie
w ramach pedagogizacji rodziców)

Temat wydaje się nieco podchwytliwy: co to znaczy „zaprzyjaź-
nić się?”– moje dziecko kocham, a pojęcie przyjaźni jest dużo węższe.
Wg Niebrzydowskiego „...przyjaźń jako specyficzny związek dwóch
osób nie podlegażadnym definicjom normatywnym, ani też żadnym
prawom logicznym– nikt jej nie może zaproponować narzucić lub za-
kazać, jest związkiem spontanicznym i dobrowolnym. Podkreśla się w
przyjaźni obecność wzajemnego uznania i poszanowania indywidual-
ności partnera oraz pełna jego akceptację. Sprawdźmy jeszcze wg
Słownika Języka Polskiego PWN:

PRZYJAŹŃ to „zwykle bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte
na wzajemnejżyczliwości, szczerości, zaufaniu, możliwości liczenia
na kogoś w każdej okoliczności”.

Życzliwość – to jasne,życzymy naszym dzieciom by były zdrowe,
mądre, by radziły sobie wżyciu, by były szczęśliwe, aby dostały się
do dobrych szkół. Oni też wolą, by ich rodzice nie byli zestresowani,
wolni od kłopotów zawodowych i finansowych, by mieli dużo czasu
dla nich. Czasem jednak dochodzi do konfliktów: „Specjaliści są
zgodni co do tego,że nastolatki mają największe poczucie bezpie-
czeństwa, gdy wiedzą, w jakich granicach mogą sobie na coś pozwo-
lić. Nie oczekują wcale całkowitej swobody. Choć może się to wydać
nieprawdopodobne, twoje dziecko właśnie chce, abyś narzucił mu
pewne ograniczenia, mimo,że się im sprzeciwia – czasami bardzo
energicznie. Dzieci nie zawsze oczekują, że będą wygrywać i prawdo-
podobnie nawet tego nie chcą. Oczekują zaś przede wszystkim, by ro-
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dzice byli ciepli, kochali je i akceptowali – także wtedy, kiedy docho-
dzi do sytuacji konfliktowych.”

OD CZEGO ZACZĄĆ
� Ustal, o co chodzi.Chociaż musisz ustanowić granice, nie po-

winieneś ich wszędzie im narzucać. Niektóre rodzaje postępo-
wania mogą stanowić zagrożenie dla dziecka albo powodować,
że życie dla reszty rodziny staje się nie do zniesienia.

� Ustal granice, które będą realne i rozsądne.
� Wycofaj się z dyskusji i pozwól drugiej stronie pozostać przy

swoim zdaniu, jeśli po rozważeniu stwierdzisz,że sprawa jest
mało istotna. Nie oznacza to bynajmniej twojej słabości ani tego,
że im się „upiekło”. Twój syn czy córka wkrótce uświadomią
sobie,że jeżeli nie zgadzasz się z nimi, to zwykle masz ku temu
istotny powód i uważasz za rzecz ważną. Dzięki temu będą bar-
dziej skłonni do wysłuchania tego, co masz im do powiedzenia.

� Bądź otwarty na dyskusję i spróbuj pozytywnie reagować na
rozsądneżądania.

� Nie bój się zmienić zdania, jeżeli wydaje się to w danej chwili
stosowne. To nie oznaka słabości, ale umiejętność przyznania,
że twoje dzieci również miewają racje, a ty uznajesz ich argu-
menty i próbujesz wyjść naprzeciw ich postulatom.

� Nie bądź jędzą ani tyranem, jeśli twoje dziecko zachowuje się
w sposób, którego nie aprobujesz. Pamiętaj jednak,że jeżeli na-
stolatki postawią na swoim, ponieważ ustąpiłeś na skutek ich
manipulacji, będą ciągle próbować tego sposobu.

Kwestia szczerości często bywa sprawą sporną: rodzice mając
swoje problemy, chcą uchronić przed nimi swoje dzieci, ukrywając je.
Dzieci uważają, że mają prawo do własnych tajemnic, szczególnie
uczulone są na tajemnicę korespondencji, swojego dziennika, zacho-
wania prywatności, np. przy przyjmowaniu swoich gości. Trudno po-
godzić te interesy z niepodważalnym obowiązkiem rodzicielskiej
kontroli. Psychologowie podają jako receptę rozmowy rodziców z
dzieckiem — im więcej tych rozmów, tym mniej problemów, tym
większa szczerość w przyjaźni z dzieckiem. Nie muszą to być wcale
rozmowy naruszające intymność którejś ze stron, ale będą prowadziły
do obustronnego otwarcia na swoje problemy.
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(np. być może dziecko samo opowie matce o swoich sprawach serco-
wych).

Należy zwrócić uwagę, że współczesne czasopisma adresowane
do młodzieży, nie zawsze najwyższych lotów, podają pseudorecepty,
np. „co zrobić, by rodzice puścili cię na całonocną imprezę do kole-
żanki?”(!) Czy spotkaliście się państwo z tymi artykułami? Bulwer-
sują bardzo, ale trzeba je znać.

Gdy mówimy w gronie rodziców o zaufaniu, zawsze pojawiają
się pytania: „w jakim stopniu kontrolować, by zapewnić im bezpie-
czeństwo, ale by nie czuły ciężaru tej opieki. Jak uporać się z proble-
mem:

� o której ma wracać do domu,
� jak dobierać „właściwe towarzystwo”,
� czy może samo np. wyjechać pod namiot,
� czy może uprawiać niebezpieczne sporty (wspinaczka, skoki ze

spadochronem),
Trudno wypośrodkować, by nie stracić kontroli nad szaleństwami ich
młodości, a nie zyskać miana „średniowiecznej matki” lub „ojca tyra-
na”. Ani zbytni liberalizm, ani przesadna nadopiekuńczość nie wy-
chodzą dziecku na zdrowie.

Różne są sytuacjeżyciowe. Dobrze, gdy dziecko ma na tyle
zaufania do rodziców,że ma odwagę opowiedzieć o swoich poraż-
kach. Wie,że spotka się nie tylko z potępieniem, ale także ze zrozu-
mieniem; będzie mu podana pomocna dłoń. Wszak przyjaciół pozna-
jemy w biedzie. U kogo więc, jak nie u rodziców znajdzie radę dziec-
ko, gdy np. jest wyśmiewane, dzieje mu się krzywda, czy nawet nie
radzi sobie z jakimś przedmiotem szkolnym.

Mówiąc o przyjaźni nie sposób pominąć wspólnych zaintere-
sowań przyjaciół. Dzieci często przejmują hobby rodziców: i ojciec, i
syn w dzieciństwie kleją samoloty, lubią tę samą literaturę iberoame-
rykańską, czy książki o „Tomku”, a może wspólne wycieczki w góry,
te same sporty lub tę samą muzykę... Jeśli nie zdołaliśmy „zarazić”
dziecka zainteresowaniami naszej młodości, spróbujmy podpatrzeć to,
czym ono się zajmuje. Nikt nie każe nam od razu zachwycać się hip-
hopem lub grami komputerowymi. Czy znamy takie pozycje literatury
młodzieżowej:
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� o „Trzech Detektywach”,
� „Nie dla mamy, nie dla taty, lecz dla każdej małolaty”(wbrew

tytułowi),
� „Dynastia Miziołków”,
� dla starszych – saga o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego.

Czy wiemy,że lekturą szkolną jest „Pamiętnik narkomanki”?
Wielu dorosłych nie wie,że każdy z czterech tomów o przygo-

dach Harry’ego Pottera wyprzedził (październik’2001) na listach
przebojów książki dla dorosłych. Należy po nie sięgnąć po to, aby po-
znać świat naszych dzieci i rozumieć określenie „być mugolem”
(ignorantem w sprawach wyobraźni). /*Choć książka ta wzbudza
wiele kontrowersji – wskazane jest sprowokowanie dyskusji dotyczą-
cej hierarchii wartości – co WARTO czytać, oglądać/.

Niekiedy rodzice narzekają na słaby kontakt z dzieckiem. Tym-
czasem zacieśnieniu więzów przyjaźni sprzyjają wspólne wyjazdy,
wyjścia do kina. Wybierzmy się z dzieckiem do teatru, na film; po
czym poświęćmy mu kilka chwil – podzielmy się z nim spostrzeże-
niami, ale też z uwagą wysłuchajmy jego opinii. (Należy wystrzegać
się otwartego krytykowania zainteresowań, poglądów, towarzystwa
syna czy córki. W wieku młodzieńczym ludzie utożsamiają się z tym,
w co wierzą i choć nie zawsze musisz się z owymi osądami zgadzać,
uszanuj je, bo dziecko odbierze to jako atak na siebie.) Oto kilka
przykładów:

� „Asterix”,
� „Shrek”,
� „Władca pierścieni”
� „Matrix”.

Powyższe rozważania o przyjaźni miedzy rodzicem a dzieckiem
brzmią bardzo sympatycznie, ale pamiętajmy, że prawdziwe relacje w
rodzinie opierają się na mądrej miłości i nic nie jest w stanie jej zastą-
pić. Jej brak natomiast prowadzi do wynaturzeń i agresji, tak często
spotykanej u dzieci i przekazywanej dalej. Na pewno więc rodzina ko-
chająca się i zaprzyjaźniona ze sobą jest receptą na wiele zła w ota-
czającym nasświecie.
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