
Nasze kochane życie rodzinne 
 

Życie ludzkie, a zwłaszcza życie rodzinne, nabrało w ostatnich czasach innego tempa i 

odmiennych barw. Gdy pytamy „czym jest rodzina?”, możemy usłyszeć skrajne opinie. Że jest 

najważniejsza ii że najlepiej wychodzi się z nią na zdjęciu. Rodzinę często też doceniamy 

dopiero, gdy ją tracimy oraz gdy czujemy się przez nią opuszczeni, bo nie dała nam takiego 

wsparcia, jakiego oczekiwaliśmy 

 

Rodzina stanowi najmniejszą, ale najważniejszą jednostkę społeczną. 

Jest źródłem naszej mądrości, w niej tkwią korzenie naszej efektywności 

i umiejętność adaptacji, to kolebka osobowości. A także ciężar niechcianych ostrych słów, 

gestów. Może być równie inspirująca, wspierająca, napełniającą mocą tworzenia, jak                                   

i zniewalająca, ograniczająca. Częściej dostrzegamy jej braki i słabości, narzekamy na 

nią, uciekamy od niej, tęsknimy za nią. A gdy wreszcie potrafimy docenić zalety życia 

rodzinnego, niejednokrotnie jest już za późno na pochylenie się nad śmiesznymi opowieściami 

babci, prehistorycznym doświadczeniem dziadka, tak drażniącymi – wydawać by się mogło – 

przepisami i radami mamy na zranione serce czy nużącymi moralnymi kazaniami ojca. Ot, 

ludzka cecha, docenić coś, gdy jest już za późno: 

 Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto – że każdy, co nie ma, zaraz by mieć chciał to.                

I wizję, i fonię, i pralkę i frak... Więc czego, ach, czego, ach, czego mu brak? Rodziny! Rodziny! 

Rodziny, ach, rodziny! 

Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest – lecz kiedy jej ni ma – samotnyś jak pies! 

 

Jeremi Przybora 

 

Rodzina w trzech wymiarach 
 

Dzieci najpierw chłoną z rodziny to, co możliwe, a dopiero potem, jako dorośli, uczą się 

doceniać te doświadczenia. Dzieci nie mogą wybierać, zapamiętują to, co się dzieje, to my 

rodzice mamy wpływ na to, jak i co zapamięta dziecko i co stanie się jego wzorem rodzinnych 

relacji. Czy będzie to sobotnie wspólne sprzątanie i przygotowywanie posiłków 

oraz spacery niedzielne, czy obraz matki przy komputerze i rozmawiającego przez telefon ojca? 

Obraz rodziny to w pewnym sensie podróż – a więc droga, którą przemierzamy, aby potem 

wspominać widoki i zakręty, które na niej pokonaliśmy. Rodzina istnieje w trzech wymiarach: 

przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. My delektujemy się tylko jej fragmentem. 

Nikt nie kwestionuje zasadności i roli rodziców w rozwoju dziecka. Jednakże rola rodziny 

wielopokoleniowej jest już znacznie mniej chętnie analizowana. 

Tymczasem współczesność najbardziej dotknęła ten aspekt rodzinności – ciągłość perspektywy 

rodzinnej i historyczne doświadczenie całych pokoleń rodziny. Żyjemy w czasach, które 

Margaret Mead nazwała kulturą prefiguratywną, czyli taką, w której młodsze pokolenie staje 

się nauczycielem. Niewątpliwie kult młodości wkradł się także i do rodzin 

– migracja spowodowała ograniczenia więzi pokoleniowych, dziadkowie pozostali gdzieś                        

w stronach rodzinnych, podczas gdy ich dzieci wyruszyły na podbój świata. Młodsi – bardziej 

ruchliwi, ciekawi świata, kreatywni, pełni nadziei na sukces i nastawieni na nowości – 

wykształcili kompetencje nieznane starszym pokoleniom. Zamiast przegadanych wieczorów 

przy rodzinnej herbatce czy wspólnych świąt według przepisów babci mają stworzone 

drzewo genealogiczne na stronie internetowej i setki znajomych na portalach 

społecznościowych. Nowe doświadczenia związane z podróżami, nauką i pracą za granicą, 

wiedzą czerpaną dzięki nowoczesnym technologiom – zmieniły wzory myślenia, wzorce 



działania, co często nie podoba się... starszym. Narzekają, bo jest „zbyt amerykańskie”, „zbyt 

naiwne”, czyli po prostu „obce”, a więc (tak czują) „lekceważące tradycję i doświadczenie”, 

gromadzone przez mniej migrujące i buszujące w Internecie pokolenia. Ta odmienność wzorów 

myślenia oddala pokolenia od siebie. 

Szkoda, bo większość z nas mówi, że dziadkowie byli ważnymi postaciami i zawdzięczamy im 

„poczucie bycia kochanym” w sposób niezwykły i bezwarunkowy. 

 

Zrozumieć dziadków 
 

Można narzekać na nieubłagalny upływ czasu i nowoczesne technologie, które okradają nas                                     

z bliskości interpersonalnej. Ale ja chcę zapytać raczej o to, co każdy z nas w swojej rodzinie 

zrobił, aby pokolenia się spotkały. Aby nasze dzieci zrozumiały swoich dziadków,                                 

a dziadkowie nas i wnuczęta. Może jesteśmy niezbyt cierpliwym nauczycielem wobec swoich 

starszych uczniów? Albo za mało energii wkładamy w budowanie porozumienia i szukanie 

tego, co wspólne? Pokolenie dzisiejszych mam i babć traktowało swoich dziadków jako 

nauczycieli wskazujących im wzorce osobowe do naśladowania, przekazujących wartości                           

i prawdy życiowe. Dzisiaj jest inaczej, matki uczą się od swoich dzieci wielu kompetencji, 

jednakże tym, co wydaje się być niezmienne ,jest wsparcie rodziny i mądrość mówiąca                       

o istnieniu tego, co nazywa się prawdą życiową. Bynajmniej więc nie oznacza to dla starszych 

członków rodzin przejścia na stronę bezużytecznych emerytów-matuzalemów! Jednak cała 

rodzina, a zwłaszcza dziadkowie, muszą przedefiniować swoje role z nauczyciela-mentora na 

bycie „stałym punktem oparcia” – niosącym niezwykle cenną z punktu widzenia rozwoju 

wewnętrznego informację o sensie naszych życiowych działań. 

 

Rozmawiać i poznawać 
 

Rozmawiać i poznawać – na tym polega szczęście  
 

                          (Platon). 

 

Tak często zapominamy, po co żyjemy, po co mamy rodziny i pracę. Tempo życia wymusza 

funkcjonowanie tylko od jednego zadania do drugiego. Dlatego współcześnie komunikacja                  

w rodzinie, zwłaszcza wielopokoleniowej, krążyć wokół istniejących wartości                                             

i światopoglądu moralnego. Jak to zrobić, aby nie popaść w zbyteczny ton moralizatorski lub 

nie zamienić się w głos prehistorycznego lub staromodnego autorytetu? Mądrość 

Wschodu (w tamtej kulturze osoba starsza jest źródłem mądrości) mówi o szukaniu prawdy                    

w ciszy, w otwartości na drugiego człowieka, w czasie poświęconym na dochodzenie do 

prawdy. Prędzej czy później każdy młody skonfrontuje się z prawdą natury – bólem, 

cierpieniem czy twardym losem. Zbuntuje się. Dlaczego istnieje na świecie cierpienie                                    

i niesprawiedliwość? Dlaczego dzieci umierają? Dlaczego dobrzy ludzie nie znajdują                        

w swoim życiu nagrody? Dlaczego sprawiedliwość jest nieosiągalnym ideałem, a kłamstwo 

otwiera tak wiele drzwi? Czy życie ma jakąkolwiek wartość? Czy warto mieć wartości? 

Na te pytania nie znajdzie się odpowiedz w Internecie. Owszem, wyszukiwarka skieruje nas do 

tysięcy stron z definicją sprawiedliwości, opisem cierpienia, możemy nawet zakupić książkę                   

o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci czy przywrócić równowagę we własnym 

życiu. Internet nie będzie jednakże naszym słuchaczem, nie pozwoli nam spisać własnej historii 

ani jej zrozumieć, nadać znaczenia naszemu unikatowemu. Znajdowanie odpowiedzi 

na tak zadane pytania wymaga bowiem pracy wewnętrznej. A to właśnie w rodzinie jest miejsce 

na taki dialog, na wspólne odkrywanie i opisywanie rzeczywistości, w której jednocześnie                           

i wnukom, i rodzicom, i dziadkom przyszło żyć. Wspólnie możemy odnaleźć nowe, 



satysfakcjonujące każdą ze stron rozwiązania, pod warunkiem, że znajdziemy dla siebie 

bezpieczną, naszą własną, intymną przestrzeń pozwalającą na współistnienie różnych 

porządków wartości. Bez wartościowania „czyje lepsze”, natomiast z naciskiem na 

porozumienie. 

Zapraszam do rozmowy na temat życia rodzinnego. Jeżeli temat Cię zainteresował, sprawił, że 

pojawiły się w Tobie myśli, które chcesz wyrazić, emocje, którymi chcesz się podzielić, że 

wspominasz pewne doświadczenia  

 

Ku pa mięci , czyli kilka recept 
 

• Posłuchaj tego, co inni mają do powiedzenia, zastanów się nad tym, co pokazują swoim  

  Zachowaniem - co mówią Ci Twoje dzieci, Twoja rodzina? Czy chcą Twojej uwagi?  

  uznania? bliskości? A co mówisz Ty sam? Poszukaj, posłuchaj, otwórz się na to, co jest  

  wypowiadane: głosem i słowem, ciałem i gestem. 

• Narysuj mapę rodziny – ile osób ją tworzy, a ile jest dla niej ważnych, jakie macie z nimi  

   relacje, kto z jakiej relacji jest zadowolony, a z jakiej nie i czego w niej by oczekiwał? 

•  Zastanów się, co by było, gdybyście całą rodziną przenieśli się do zupełnie obcej kultury –  

   Jak podkreślalibyście swoją odrębność i odmienność? Z czego nigdy byście nie  

   zrezygnowali, a co odpuścić? 

•  Zróbcie wspólnie totem rodziny, kolaż, wspólny obraz. Niech każdy narysuje lub stworzy  

   Swój i połączcie to. I co widzicie? 

 

 

 

Izabela Barton-Smoczyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


