
Henryk Jarosiewicz, 2000 (tekst nie drukowany, wydanie Internetowe) 

Czy istotnie - „szkoła dla rodziców”? 

Powstają szkoły dla rodziców. Koncepcje takich szkół, sygnalizowaną wcześniej w publikacjach 
prasowych, zawarła Joanna Sakowska w książce pt. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”1. 
Powstają też pierwsze refleksje rodziców i nauczycieli, którzy kształcą się w takich szkołach. 
Niestety - pojawiają się uzasadnione wątpliwości: czy rodzice, po ukończeniu takiej szkoły, dalej 
pozostają rodzicami? 
Pytanie bynajmniej nie bezzasadne; zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, co to znaczy być 
rodzicem?! Być rodzicem to znaczy „rodzić” dziecko, nie tylko w wymiarze fizycznym, ale 
również emocjonalnym i osobowym (duchowym). Oto jak określa cechy funkcjonalne rodziny 
Maria Przetacznik-Gierowska w uniwersyteckim podręczniku „Psychologii wychowawczej” 
(1998): 
„- Rodzina zaspokaja podstawowe biologiczne i psychologiczne potrzeby dziecka, takie jak 
potrzebę bezpieczeństwa, zależności, miłości. Kształtuje zarazem nowe potrzeby poznawcze, 
emocjonalne i społeczne: potrzebę życzliwości, uznania, zaspokojenia ciekawości, 
samourzeczywistnienia i wiele innych.  
- Rodzina przekazuje dziecku dorobek kulturowy społeczeństwa, pośredniczy w nadawaniu 
przez dziecko znaczenia przedmiotom i zjawiskom z otoczenia oraz większości bodźców 
zewnętrznych. 
- Rodzina i inni członkowie rodziny dostarczają dziecku modeli osobowych i wzorów zachowań 
w konkretnych sytuacjach życia codziennego. 
- Rodzina i inni członkowie rodziny przekazują dzieciom określony system wartości i norm 
społecznych. 
- Rodzina stanowi teren socjalizacji dziecka: przyjmowania przez nie zadań i obowiązków 
wykraczających poza jego osobiste potrzeby i interesy, współdziałania w grupie, pełnienia ról 
społecznych. 
- Rodzina jest dla dziecka polem doświadczalnym, na którym wyprobowuje swe siły i 
możliwości, znajdując oparcie i punkt odniesienia (wzorce) w rodzicach i innych członkach 
rodziny; na ich wsparcie, radę i pomoc dziecko może zawsze liczyć. 
- Rodzina pełni wspomniane funkcje wychowawcze w rozmaity sposób w różnych okresach 
rozwoju dziecka”2 

                                                 
1 (Sakowska, 1999). Jak czytamy w podtytule: „Opracowana w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” 
Thomasa Gordona i książki Adele Faber, Elaine Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać 
żeby dzieci do nas mówiły. Materiały pomocnicze dla prowadzących zajęcia” 
2 (Przetacznik-Gierowska & Włodarski, 1998), r. 30: „Wychowanie w rodzinie”, tom II, str. 119. 
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Jest to z pewnością wielkie powołanie. Wydaje się oczywiste, że należy pomagać rodzicom w 
realizacji tego powołania. Niektóre z propozycji budzą wszakże poważne zastrzeżenia. Nie tylko 
dlatego, że nie sprzyjają realizacji wskazanych funkcji, lecz wręcz im zaprzeczają. 

I. Radzenie sobie rodziców w wychowaniu 

A. Radzenie sobie w wychowaniu wg M. Kulczyckiego 

Znany teoretyk i praktyk poradnictwa, Marian Kulczycki, twierdzi, że w działalności doradczej 
zmierzamy do tego, aby osoba, której pomagamy, mogła stopniowo lepiej radzić sobie ze 
swoimi problemami. O co chodzi w pojęciu „radzenia sobie”?: 

„Wśród wielu opinii wydawanych przez jednych ludzi na temat innych na szczególną 
uwagę zasługuje ocena, którą nożna by określić następująco: dana osoba dobrze radzi 
sobie w życiu. Bywa ona bowiem szeroko uznawana w społeczeństwie. Podobnie 
poszczególne jednostki cenią sobie wysoko własne ustalenia, że potrafią dobrze radzić 
sobie w życiu. Cóż owe opinie i ustalenia oznaczają?  

Najczęściej chodzi w nich o stwierdzenie, że określona osoba [1] realizuje swoje cele 
życiowe, [2] przezwyciężając pojawiające się przeszkody, a całość jej wysiłków i 
starań jest [3] uznawana za wskazaną lub co najmniej dopuszczalną przez ludzi 
formułujących takie oceny”3  

Z pewnością – rodzic, lub nauczyciel, który „radzi sobie” w wychowaniu, jest tym, komu można 
powierzyć dziecko. Jak widać - w radzeniu sobie pojawiają się dwa wymiary aktywności: 
aktywność celowa, oraz aktywność sytuacyjna: pokonywanie przeszkód. Te dwa wymiary 
nieustannie dopełniają się ze sobą; cóż po dobrym celu, skoro brak umiejętności (bądź 
wiadomości) pozwalających na realizację celu? Ale też - same umiejętności nie zastąpią 
własnego celu działania! W końcu – trzeci aspekt - zarówno cele, jak sposoby pokonywania 
przeszkód, muszą pozyskać akceptację innych. W wypadku omawianej tu propozycji J. 
Sakowskiej – chodzi o akceptację rodziców, a także innych osób zaangażowanych w proces 
wychowania (są to np. psychologowie kliniczni, kuratorzy, itd.). 

B. Efektywne rodzicielstwo w ujęciu J. Sakowskiej 

Joanna Sakowska wprowadza pojecie „efektywnego rodzicielstwa”. Pojęcie, na pozór, zbliżone 
do „radzenia sobie”. Twierdzi, że „szczególną rolę w efektywnym rodzicielstwie pełnią 
umiejętności komunikowania się i rozumienia dzieci”4. Jako zaplecze dla tego stwierdzenia 
wskazuje prace T. Gordona i A. Faber; jak pisze: 

„Propozycje zawarte we wspomnianych książkach zachęcają rodziców i wychowawców 
do rezygnacji z „przymusu wychowania” – na rzecz rozwijania umiejętności budowania 
prawidłowych relacji”5  

I dalej – jako własna propozycja:  

                                                 
3 (Kulczycki, 1990), Psychologiczne warunki radzenia sobie w życiu, PP No 1249, Wrocław 1990, str. 11. 
4 Sakowska J., „Szkołą dla rodziców”, Warszawa 1999 r., str. 8. 
5 Jw., str. 8. 
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„Zasady wychowawcze proponowane uczestnikom podczas zajęć wyrosły z psychologii 
komunikacji”6 

Jeśli dobrze rozumiemy (a taka jest wymowa książek Gordona), to chodzi o wyzbycie się samej 
intencji wychowywania, na rzecz budowania prawidłowych relacji. Intencja ta ma być jakimś 
„przymusem”, a jako taki – czymś wręcz szkodliwym! Lecz skoro tak widzi wychowanie 
autorka, to pojawić się musi uzasadnione pytanie: dlaczego używa dalej określenia „zasady 
wychowawcze”, a nie „zasady komunikacji”? Dlaczego cała książka adresuje się do 
wychowawców, a nie do edukatorów? Wszak znane - i zupełnie oczywiste - jest odróżnianie 
wychowania od edukacji (zob. dalej)? 
Jeśli zestawić określenie „radzenia sobie” oraz „efektywnego rodzicielstwa”, to stwierdzamy, że 
pojęcie „efektywnego rodzicielstwa” pozbawione jest wymiaru „celów”. Czy tego rodzaju 
redukcja jest istotna? 
Odpowiedź jest twierdząca. Redukcja złożonych interakcji „rodzic – wychowanek” tylko do 
relacji komunikacyjnych powoduje, że przestajemy realizować podstawowe funkcje 
wychowania, gdyż te sprowadzają się do pewnego ukierunkowania wychowanka. Na to, jak 
bardzo istotne są cele w wychowaniu, wskazuje Kazimierz Twardowski; wydaje się wręcz, że 
bez nich wychowanie w ogóle nie istnieje:  

„Wszelka czynność wychowawcza, wszelkie wychowanie pragnie wyposażyć 
wychowanka w pewne wychowanie, które jest, jak zwykle mówimy, celem czynności 
wychowawczej. Wychowując kogoś chcemy go do czegoś lub na coś wychować. Więc 
zależnie od tego, jaki sobie obierzemy cel wychowania, trzeba też będzie odpowiednie 
czynności wychowawcze wykonywać”7  

Jeśli „cel wychowania jest różny, różne też mogą być środki do tych celów wiodące. Więc 
zdawałoby się, że nie można mówić o czynnościach wychowania, nie mówiąc zarazem o 
rezultacie, o wytworze, który ma być tymi czynnościami osiągnięty; inna bowiem jest 
czynność wychowania przy wychowaniu fizycznym, inna przy intelektualnym, inna przy 
moralnym”8 

Z kolei według Andrzeja Lewickiego: 

„WYCHOWANIE to przede wszystkim stawianie dziecku określonych wymagań i 
egzekwowanie ich, tzn. wywieranie nań pewnego nacisku, tak aby postępowało ono 
zgodnie z wymaganiami”9 

Odróżnia on przy tym wpływy zamierzone od niezamierzonych: 

„Można mianowicie wyróżnić oddziaływania PEDAGOGICZNE, tzn. zorganizowane 
świadomie, celowo dla ukształtowania osobowości dziecka, tworzące to, co można 
nazwać wychowaniem w ścisłym znaczeniu tego słowa (por Alt R., 1960, str. 46). Oprócz 
jednak oddziaływań z intencja wychowawczą, wpływy wychowawcze obejmują również 
oddziaływania wychowawcze NIE ZAMIERZONE (...) W ten sposób „dziedziczą się” u 

                                                 
6 Sakowska, str. 9. 
7 (Twardowski, 1992), O pojęciu wychowania, w: „Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych”, WSiP 
Warszawa, 1992, str. 414. 
8 jw., str. 415. 
9 (Lewicki, 1978), Psychologia kliniczna, str. 414. 
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dzieci wyraz twarzy, chód, sposób wysławiania się osób dorosłych itd., częściowo zaś 
dziecko świadomie dąży do postępowania >tak jak dorośli<”10 

Wydaje się, że ta koncepcja wychowania, jaką prezentują znawcy zagadnienia, oraz jaką 
przeczuwają rodzice, znacznie rozbiega się z tą, którą prezentuje warsztat zaproponowany przez 
J. Sakowską, na bazie koncepcji T. Gordona. 

1. Ideologia wyzwolenia T. Gordona 
Autor „Wychowania bez porażek” pisze do ludzi pragmatycznych; stwierdza:  

„Jest paradoksem prawda, że rodzice tracą wpływ przez używanie swej władzy, a przez 
zrezygnowanie z tej władzy lub wzbranianie się przed jej użyciem zyskują więcej wpływu 
na swoje dzieci”11  

W jaki sposób zrealizuje swe obietnice?  
Gordon nie ma wątpliwości, że przyczyną istnienia porażek wychowawczych jest obecność 
władzy i autorytetu; tam, gdzie autorytet, tam muszą istnieć zwycięscy i pokonani. Wymienia 
„niebezpieczeństwa władzy”: 

„Najwyższy sąd Stanów Zjednoczonych Ameryki już nie uznaje za zgodne z prawem 
sprawowanie władzy nad czarnymi przez białych ludzi. W świecie przemysłu i handlu 
wielu już uważa, że prowadzenie zakładu przy pomocy autorytetu świadczy o 
przestarzałym światopoglądzie. Różnica władzy, jaka istniała poprzez lata pomiędzy 
mężem i żona, stopniowo, ale z pewnością zmniejsza się. I w końcu absolutna władza i 
autorytet Kościoła został w ostatnim czasie osłabiony, zarówno od zewnątrz, jak również 
od wewnątrz tej instytucji. 

Jednym z ostatnich bastionów sankcjonowania władzy w ramach stosunków 
międzyludzkich jest rodzina - związek rodziców z dzieckiem. Podobny punkt oporu 
znajduje się w szkole - w stosunku między nauczycielem i uczniem, gdzie autorytet 
pozostaje najważniejszą metodą nadzorowania i kierowania zachowaniem ucznia. 
Dlaczego dzieci są ostatnimi, których broni się przed potencjalnym złem władzy i 
autorytetu? 

(...) Jest to moje osobiste przekonanie, że jeśli więcej ludzi zacznie bardziej głęboko 
rozumieć władzę oraz autorytet i uznawać użycie jej za nieetyczne, wówczas więcej 
rodziców posłuży się tym zrozumieniem w stosunkach między dorosłymi i dziećmi; rodzice 
zaczną odczuwać, że władza jest tak samo niemoralna w tych stosunkach i z kolei będą 
zmuszeni szukać twórczych, nowych, nie opartych na użyciu władzy metod”12 

Jest to typowy tekst manipulacyjny; negatywne konotacje wiązane z niewolnictwem, 
kapitalistycznym uciskiem, zostają przeniesione na relacje rodzinne. Błędne jest negowanie 
autorytetu w zarządzaniu; w literaturze – przeciwnie – docenia się wagę budowania „kultury 
organizacyjnej firmy”, w skład której wchodzą symbole, mity, wartości i rytuały13. Niezależnie 
od rażących błędów merytorycznych - mamy tu również deklarację pewnej ideologii autora, w 
myśl której użycie władzy jest „nieetyczne”. Lecz do jakiej etyki odwołuje się Gordon?  

                                                 
10 (Lewicki, 1978), jw., str. 413. 
11 Gordon, Wychowanie bez porażek, str. 182. 
12 Gordon, Wychowanie bez porażek, str. 181. 
13 (Listwan, 2004), Zarządzanie kadrami. 
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Należy wątpić, by Gordon chciał pomóc rodzicom w zrozumieniu znaczenia autorytetu, jak to 
deklaruje. Faktycznie - dąży do tego, by „rodzice zaczęli odczuwać”, że władza jest niemoralna. 
Jest to jego „metoda” – zaufać odczuciom, nie zrozumieniu, by udowodnić swą ideologię. 
Moralne ma być dzielenie się odczuciami, jako metoda skuteczniejszego wpływu na dzieci. W 
„Szkole...” nie rezygnuje się z wymagań; należy jednak zrezygnować z władzy rodzicielskiej na 
rzecz komunikacji. Podobnie – należy zrezygnować z kary, na rzecz „konsekwencji” zachowań, 
bo karanie jest atrybutem „władzy”, itd. 
Choć Gordon opisał swe fantazje na temat: „ciemne strony władzy”, to nic nie podaje na temat 
samego znaczenia tego pojęcia. A tymczasem to rzecz dosyć prosta i oczywista: pojęciem 
„władzy” określamy ośrodek pewnej siły, ośrodek posiadania tej siły i dysponowania nią, co 
potocznie wyraża się jako wolę. Dzięki posiadaniu władzy człowiek „panuje” nad sobą i nad 
innymi. Wbrew temu, co pisze Gordon – odwołanie się do władzy (autorytetu) w kierowaniu 
firmą nie opiera się na „przestarzałym światopoglądzie”. „Być menedżerem – czytamy w pracy z 
roku 1990 - to znaczy panować nad jakąś całością, zarządzać nią inteligentnie, energicznie, 
gospodarnie i odpowiedzialnie”14. Oczywistym jest, że każda firma odrzuciłaby propozycję 
przyjęcia do pracy bezwolnego menedżera, podobnie jak trudno wyobrazić sobie zarząd firmy 
bez zdolności do wywierania wpływu na podległe mu komórki.  
W czym tkwi przyczyna tak fatalnego pomówienia autorytetu? Gordon - po prostu - nie odróżnia 
(lub nie chce przyjąć tego rozróżnienia) celów od sposobów ich realizacji. A jest to istotne, gdyż 
o ile sposoby są tworzone dla celów (a więc i zmienne), to cele są odczytaniem tego, co 
aktualnie jest dobrem dla dziecka. Chodzi o obiektywne odczytanie aktualnej sytuacji, nie zaś o 
ustalanie z dzieckiem, jaka jest owa sytuacja. Lecz, jak cytuje Sakowicz (za: Streit’em). 
„rzeczywistość istnieje tylko w oczach osoby, która ja spostrzega”15 Trudno zatem, aby istniały 
obiektywne cele! 
Właśnie ta osoba, która potrafi odczytać rzeczywistość i określić obiektywne cele, jest 
autorytetem! Po to idziemy do lekarza, aby obiektywnie określił stan naszego zdrowia i metodę 
leczenia, i po to rodzice udają się do pedagoga, by zyskać ukierunkowanie dla swej aktywności. 
Dla dziecka takim autorytetem jest nie ukrywajmy tego, rodzic.  
Lecz w „szkole” mało jest miejsca na obiektywność; pojawia się m.in. ćwiczenie: „Co 
najczęściej robią rodzice, gdy chcą, aby dzieci zachowały się tak, jak się tego od nich wymaga?” 
(str. 45) Ma ono doprowadzić do odstręczającej ich - od takiego „chcenia” - konstatacji: 
„Pamiętacie zapewne z naszych warsztatów, jak wiele działań tam się znalazło – nakazy, 
rozkazy, manipulacje, krzyki, kary, „prawienie kazań”, straszenie, przekupywanie, dawanie za 
przykład innych itd.” Wszystkie te (negatywne, rzecz jasna) zjawiska ma zastąpić „negocjacja”, 
która jest „metodą bez porażek” (str. 66).  
Aż dziw bierze, że nie ma w tym zestawieniu świadectw o tym, że dzieci posłusznie przyjmują 
wolę swych rodziców i – wraz z nimi, lub same – wykonują to, co im polecono. 

                                                 
14 za: Holstein-Beck, Kompetencje menedżera, W-wa 1990) 
15 Sakowicz, jw., str. 6. 
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2. Metoda bez porażek i bez zwycięzców 
Gordon obawia się porażki dziecka poddanego władzy autorytetu. Zauważa też częste porażki 
rodziców poddających się impulsom dzieci. Proponuje metodę, w której obie strony będą 
usatysfakcjonowane, czyli metodę bez porażek. 
Lecz nie mniej groźna jest alternatywa porażki rodzica wraz z dzieckiem16. Dlaczego? Aby 
wydać własny sąd na temat tej metody trzeba rozumieć czym jest rozwój i na czym polega 
tworzenie sytuacji wychowawczych. W pracy Gordona zupełnie nie odnajdujemy odniesienia do 
zjawisk rozwojowych!  
To, co Gordon nazywa konfliktem jest – w gruncie rzeczy – dramatem bezradności dziecka 
wobec swych własnych emocji. Jeśli mamy do czynienia ze „zderzeniem” (czyli dosłownie – z 
konfliktem), to jest to zderzenie celów, które realizuje rodzic, z emocjami dziecka. Rodzic dąży 
do tego, co słuszne, a dziecko pragnie tego, co przyjemne, wygodne, itd. Jest tak dlatego, że – 
jak pisze Profesor Kazimierz Twardowski, wychowawca całych pokoleń polskich 
wychowawców: 

„Wychowanek musi zasady znać i musi chcieć się do nich dostosować, musi więc 
posiadać pobudki, skłaniające go do postanawiania zgodnego z zasadami”17  

Tymczasem - jednego i drugiego jeszcze nie ma! Dlatego potrzeba nabyć pewnych dyspozycji, 
do czego drogą jest dostosowanie się do poleceń wychowawców: 

„Otóż forma, w której wychowanek w pierwszych stadiach wychowania poznaje zasady, to 
rozkazy wychowawców. Wszystkie zasady streszczają się w jednej: słuchaj 
wychowawców. Dlatego posłuszeństwo jest podstawą wszelkiego wychowania. Kto sobie 
z tego zdaje sprawę nie będzie lekceważył faktów nieposłuszeństwa. Trzeba koniecznie, 
aby wychowawca zdobył sobie posłuch. Gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma 
wychowania”18. 

Wymaganie posłuszeństwa wydaje się zwolennikom negocjacji oburzające. Nie jest to zjawisko 
nowe. Pisze dalej Twardowski: 

„Takie poglądy brzmią bardzo wstecznie. Istotnie w „stuleciu dziecka” prawie wygląda 
czasem rzecz tak, jak gdyby działo się nie to, czego chcą wychowawcy, lecz to, czego 
pragnie wychowanek. Ale śmiem twierdzić, że to nie jest dobrze”19 

Skąd myśl, że proponowana metoda prowadzi do sytuacji „bez zwycięzców”? Jeśli bowiem 
rodzic wyrzeknie się swej woli, jeśli zwątpi w to, że swoją wolą może pomóc rozwijającemu się 
dopiero i słabszemu wolitywnie dziecku, to otrzymamy sytuację „dwojga dzieci”. Dokąd dojdą, 
jeśli żaden z nich nie realizuje tego, co słuszne? 
Jest to nie tylko sytuacja śmieszna dla dorosłego (bawić się w dziecko). Jest to sytuacja groźna 
dla dziecka. Gordon – o zgrozo! – proponuje, by metodę rozwiązywania konfliktów społecznych 
przenieść do rozwiązywania konfliktów między rodzicami i dziećmi20! Nic nie wie, lub nie chce 
wiedzieć, o odmienności rozwojowej tych dwóch osób. Dziecko dopiero dojrzewa do panowania 
                                                 
16 (Jarosiewicz, 14/2005), „Wychowanie bez porażek – porażka wychowania, str. 70. 
17 Twardowski, jw., str. 418. 
18 Twardowski, jw. 
19 Twardowski, jw., str. 419 
20 Cytuje Sakowska na str. 66 
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sobie. Rodzic może i powinien mu pomóc, lecz – przekonany przez Gordona o nieetyczności 
bycia sobą – również rezygnuje z posługiwania się swą wolą. C. K. Norwid w gorzkich słowach 
opisuje taką sytuację: 

I mieli dzieci, a dzieci ich – dzieci / takie mnóstwo dzieci małych, 
Tak, że po dwóch wiekach idzie już trzeci, / a brak jeszcze Ludzi – Dojrzałych. 

Czyż „dzielenie się uczuciami” to tyle, co „wymaganie”? Wymaganie jest relacją „osoba – 
osoba”. W relacji tej wychowawca, której jest kimś bardziej doświadczonym, wpływa sprawczo 
na osobę, która poddana jest jego wpływowi. Wychowawca, który wymaga czegoś, oczekuje, że 
treść zlecenia zostanie wykonana. Czy mógłby oczekiwać wpływu na emocje i uczucia drugiej 
osoby? Jest oczywiste, że nie, gdyż emocje nie podlegają poleceniom w formie zdań. 
Wymaganie skierowane jest do osoby! Wymaganie zakłada obecność „osoby”. Oczywiście, w 
zależności od okresu rozwojowego, wymaganie jest tak sformułowane, aby osoba dziecka 
pojmowała, czego oczekuje wychowawca.  
Twardowski wyraża tradycję myślenia o dziecku jako o osobie, która staje się sobą, czyli rozwija 
się. Zdaje sobie sprawę, że nie zawsze chodzi tylko o posłuszeństwo jako dostosowanie się do 
woli rodziców. Celem jest „dobrowolne posłuszeństwo”: 

„W miarę rozwoju intelektualnego wychowanka miejsce posłuszeństwa, to jest miejsce 
upatrywania jednej zasady postępowania w woli wychowawców, musi zająć stopniowo 
dobrowolne posłuszeństwo względem zasad, nie uosobionych już w woli 
wychowawców, lecz przez nich głoszonych. I teraz zaczyna się nowy okres 
wychowawczy”  

Jest to tzw. „okres zasad”. Jak widać – Profesor zakłada zjawisko rozwoju, okresy rozwojowe; 
trudno o tym nie pamiętać. Dlatego bardzo dziwi programowe odżegnanie się od tych zjawisk u 
Gordona.  

„Dzieci muszą wiedzieć (...) Tylko wtedy mogą zdecydować rezygnację z tego 
zachowania. To dotyczy wszystkich ludzkich stosunków”. 

Czy małe dzieci mogą wiedzieć to, co wie rodzic? Można się z tym zgodzić w trzecim okresie 
rozwojowym (od około 14-15 roku życia), w którym, wedle Twardowskiego:  

„już nikt nam ćwiczeń tych nie zadaje, lecz my sami to czynimy albo czynić powinniśmy. 
Rozpoczyna się samowychowanie, autoedukacja” 

I dodaje zaraz uwagę niezwykle istotną: 

„Ale aby to się działo, musi właśnie wychowanie na poprzednim stopniu kłaść do tego 
podwaliny i przygotować fazę autoedukacji, przed wypuszczeniem z ręki wychowanka. 
Tak więc czynność wychowawcza drugiego stopnia musi się stosować dokładnie do 
stopniowo osiąganych rezultatów wychowania. Musi przede wszystkim starać się o to, by 
zaistniały pobudki, które by i w trzeciej fazie działały w kierunku zachęcania do 
autoedukacji i umożliwiały jej uprawę. Musi wykształcić charakter” 

Bez charakteru, który wymaga właśnie zdecydowanego wpływu woli wychowawcy, rzucenie 
dziecka, czy też ucznia, w świat technik komunikacji niczego nie przyniesie. Brak wychowania 
utrudnia, a czasem uniemożliwia edukację! 
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Deklaracja „dzieci muszą wiedzieć” jest uderzająca w swej naiwności. Owszem, pod 
warunkiem, że zechcą tą wiedzę respektować. Jest oczywistym błędem mylenie edukacji z 
wychowaniem, oraz próba zastąpienia wychowania – nowoczesną edukacją polegającą na 
komunikacji (negocjacji). 

3. Wychowanie a dydaktyka 
Uczenie splata się z wychowaniem, ale dziedziny te nie są zamienne. Jak pisze Profesor 
Mieczysław Kreutz: 

„Wobec dzieci i młodzieży - pisał - nauczanie zlewa się z wychowaniem w jedną 
nierozdzielną całość. Dziecko bowiem samo uczyć się nie chce, nie ma jeszcze motywów, 
które by je do tego skłaniały, trzeba je zatem zachęcić, rozbudzić zainteresowania, 
rozwinąć w nim odpowiednie zalety charakteru, co wszystko wchodzi już w zakres 
wychowania”21  

Wychowanie dotyka woli – chcenia i uczuć, zaś nauczanie – jest przekazywaniem wiedzy. 
Przedmiotem wychowania jest zachowanie, czyli – innymi słowy – „moralność” (nie 
utożsamiana z etyką, lecz kształtująca się pod wpływem wartości). Stąd teoretycy mówią o 
„wychowaniu moralnym”, czyli o kształtowaniu zachowań.  
Jak podkreśla Twardowski: 

„Tak jak kształcenie i wykształcenie bez bliższego określenia dotyczy strony intelektualnej 
człowieka, więc tego, co nazywamy rozumem w najobszerniejszym znaczeniu, tak 
wychowanie moralne dotyczy woli człowieka. 

Więc tak jak kształcenie intelektualne będzie polegać na ćwiczeniu {wiernego 
zapamiętywania} zdolności trafnego sądzenia i rozumowania, tak wychowanie moralne 
polegać będzie na ćwiczeniu zdolności trafnego postanawiania, gdyż właśnie tę zdolność 
nazywamy wolą, wolą moralną"22 

4. Wpływy niezamierzone wychowania 
Wychowawca musi oczywiście zdawać sobie sprawę z „wpływów niezamierzonych”, które 
pojawiają się w interakcji. Z pewnością metoda psychoedukacji, jaką proponuje Sakowska 
bardzo dobrze nadaje się dla eliminacji takich ubocznych efektów wychowania. W takim razie 
podejście to zbliża się do metod psychoterapeutycznych.  
Lecz czy może na tym poprzestawać?! Wygląda na to, że autorka „Szkoły dla rodziców” w 
zupełności skoncentrowała się na owych wpływach niezamierzonych. Jest to nie tyle szkoła, co 
szpital dla rodziców, by nie powiedzieć: „odwykówka”, w której mają oduczyć się swych 
zamiarów wychowawczych. W tym wypadku jest to błąd „pars pro toto”, gdyż część zjawiska 
bierze się za całość.  
Problem niezamierzonych efektów wychowania jest dobrze znany w psychologii. Wymaga on 
wielkiej uwagi, a także przeciwdziałania.  
Jeśli mamy kierowcę, który mimowiednie i mimowolnie zaniedbał swój silnik, to dobrze będzie 
aby porozmawiał z mechanikiem i innymi doświadczonymi kierowcami, jak pielęgnować swój 
                                                 
21 J.w. s. 14. 
22 Twardowski, jw., str. 417. 
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samochód. Lecz dzielenie się doświadczeniami na ten temat niczego nie wniesie do takich spraw 
istotnych w zawodzie kierowcy, jak: cele, do których warto zmierzać i znajomość przepisów 
ruchu drogowego czy też uważanie na przechodniów.  
Za sprawą Z. Freuda dokonało się rzucenie podejrzenia na kulturę, która – rzekomo – 
represjonuje ludzkie potrzeby. Kultura – świat wartości i znaczeń – nic nie ma przeciwko 
ludzkim potrzebom, wskazuje jedynie społecznie uznane drogi ich zaspokajania. To jeden z 
wymiarów „radzenia sobie” w życiu, o którym już wspomniano: brać pod uwagę akceptację 
otoczenia dla naszego postępowania i zachowania. Chyba słusznie zarzuca się Freudowi, że 
obserwacje z zakresu patologii przenosi na grunt normalnego życia, lecz nie w postaci 
ostrzeżenia i wniosków dla profilaktyki, lecz w postaci naturalistycznej ideologii, która zakłada, 
że dobra jest natura, zaś kultura jest zła. To, że ktoś miał konkretnego rodzica, który był 
pozbawiony kultury, powoduje wskazanie: unikaj władzy rodziców, unikaj kultury! Owszem 
(wracając do naszego przykładu kierowcy) bywa również tak, że w niektórych miejscach znaki 
drogowe są źle ustawione i irytują, bywa, że sami kierowcy nie chcą ich respektować; lecz nic to 
jeszcze nie mówi o samej istocie porządku na drodze: znaki pomagają! Znajdują się jednak 
ciągle nowi rzecznicy „wyzwolenia” człowieka spod władzy wartości i spod wpływu 
autorytetów, które wartości reprezentują.  
Musimy zatem brać pod uwagę również wpływy niezamierzone „w drugą stronę”, tj. negatywny 
wpływ na samych rodziców. T. Gordon jest zdecydowanym wrogiem wpływu autorytetu w 
wychowaniu, a tymczasem wychowawca, który ma własny cel, jest właśnie autorytetem dla 
wychowanka. Autor ten – jak zacytowaliśmy - wręcz ostrzega przez użyciem autorytetu w 
wychowaniu!  
Co upoważnia do wyrażenia takiej obawy? Sakowska pisze o wdrażaniu zasad komunikacji:  

„Choć w swej istocie są proste, w rzeczywistości okazują się trudne w praktycznym 
stosowaniu, wymagają bowiem zmiany utrwalonych nawyków i przyzwyczajeń, a te 
(zgodnie z zasadami transferu) trudniej jest rozbijać niż kształtować nowe (Mielimaka 
1998)”23 

Jeśli rodzic ma swój nawyk działania, które określiliśmy tutaj (za Kulczyckim) jako radzenie 
sobie, czyli sposoby postępowania podporządkowuje własnym celom, to taki rodzic będzie 
„odporny” na rozbijanie swych mechanizmów psychologicznych. Lecz czy wszyscy będą 
odporni? Czy nie pojawią się tacy, którzy zaufają nowoczesnym metodom edukacyjnym i 
zrezygnują z realizacji swych celów? Czy rzeczywiście rodzice mają zrezygnować ze swej 
władzy rodzicielskiej, z bycia autorytetami? Wszak w zgodzie ze swą funkcją: „przekazują 
dzieciom określony system wartości i norm społecznych. Rodzina stanowi teren socjalizacji 
dziecka: przyjmowania przez nie zadań i obowiązków wykraczających poza jego osobiste 
potrzeby i interesy, współdziałania w grupie, pełnienia ról społecznych” (Przetacznik, zob. 
wstęp). 

                                                 
23 Jw., str. 9. 
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C. Konkluzja  

Próba oceny podręcznika J. Sakowskiej ma za przedmiot adekwatność zaprezentowanych metod 
dla odbiorcy, jakim są rodzice; wszak ma to być „szkoła dla rodziców”. Ponadto – zakładamy, że 
rodzice ci pragną wychowywać swe dzieci, w takim znaczeniu wychowania, jakie podaliśmy za 
kilkoma autorami, a autorzy ci zgadzają się, że nie ma wychowania bez zamiaru realizacji 
pewnych celów. Otóż w takim kontekście trzeba stwierdzić, że książka nie służy sprawie 
wychowania. Może natomiast – jak wspomniano wyżej – przysłużyć się ważnej sprawie 
niwelowania niezamierzonych wpływów wychowania.  
Nie wszyscy podzielają zaufanie autorki do metod komunikacji. Znajdują one zastosowanie w 
terapii, jak na to wskazuje literatura naukowa, co nie upoważnia jednak do przenoszenia ich w 
obręb wychowania.  
Metody te mogą sprawdzić się np. wtedy, kiedy w grę wchodzi zaspokajanie własnych potrzeb w 
grupie. Lecz jak, na przykład, wychować dziecko do rezygnacji ze swych potrzeb, na rzecz 
innych osób? 
Na książkę tą rzutuje wpływ ideologii T. Gordona. Budzi ona wielorakie obawy. Nie sposób 
zgodzić się np. z tezą, że sprawowanie władzy rodzicielskiej, że wychowanie do posłuszeństwa 
jest „przestarzałym światopoglądem” (jak chce ten autor). Przeciwnie – pracodawca oczekuje, że 
pracownik będzie zarówno posłuszny, jak i współpracujący.  
Przy założeniu najlepszych intencji autorki – doszło tu do przełożenie tego, co mniej ważne 
(obawy o niekontrolowane wpływy niezamierzone w wychowaniu, które dotykają emocji 
dzieci), w miejsce tego, co ważniejsze: samego wychowania! 
Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, jakie są nieukrywane intencje autorów, na których opiera się 
Sakowska (Gordon, Faber), musimy wyrazić również bardzo zdecydowanie obawy o szkody, 
jakie niesie uczestnictwo w takich szkołach. Szkoły takie oduczają bowiem wychowania w jego 
istocie. I nie jest to chyba „wpływ niezamierzony” autorów, lecz wyraz ich pojmowania 
powołania rodzicielskiego.  
Nie znajdujemy w książce żadnego zrozumienia dla takich istotnych aspektów roli 
wychowawczej, jakimi są autorytet, posłuszeństwo, odpowiedzialność za wychowanka, itd. W 
konsekwencji może to prowadzić do przekształcenia relacji personalnych w relacje emocji i 
uczuć. Oczywiście – takie relacje mają miejsce (jak już tu napomknęliśmy), lecz nie są 
decydujące dla relacji dwóch osób. Sprowadzenie „osoby” do poziomu potrzeb i emocji (oraz 
przeżywanych uczuć) jest jej niedozwoloną redukcją. 
Znajdujemy liczne przykłady niezrozumienia istotnych pojęć, jak choćby pojmowanie zjawiska 
kary. 
W psychologii znane są ostrzeżenia przed zjawiskiem redukcji osoby; najbardziej znane są prace 
V. Frankla (m.in. Homo patiens). Jednym z uderzających błędów T. Gordona, a wraz z nim 
autorów, którzy z niego czerpią, jest niedocenianie, a nawet negowanie!, zjawiska okresów 
rozwojowych. Jest to poważny błąd merytoryczny. W konsekwencji otrzymujemy zbiór technik, 
które są dla każdego – od przedszkolaka do dyrektora firmy. O ile jednak dyrektor firmy, mający 
już ukształtowaną osobowość, nie poniesie szkody koncentrując się na pewnych relacjach 
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emocjonalnych, to dziecku grozi zahamowanie rozwojowe. Miło dzielić się nieustannie swymi 
odczuciami, lecz: jak dojrzewać do panowania sobie? Jak mówi jeden ze znawców zarządzania: 
jedynie ktoś, kto sam był dobrze kierowany, potrafi potem kierować sobą i innymi. 

II. Dodatkowe uwagi teoretyczne 

Obok kilku bezpośrednich uwag na temat konkretnej propozycji, jaka jest książka J. Sakowskiej, 
nasuwa się kilka myśli natury ogólnej. Dotyczą one - wspomnianej już - relacji wychowania do 
edukacji. Są to jak się wydaje kwestie dość istotne, gdyż pojawia się coraz więcej metod 
edukacyjnych, czy też psychoedukacyjnych. Chodzi o znalezienie dla nich miejsca w ogólnym 
krajobrazie wychowania i edukacji. 

A. Jakie zwycięstwo? 

Istota błędu T. Gordona polega na przyjęciu przez niego zupełnie arbitralnego założenia na temat 
władzy rodziców. Zarysowuje on tę władzę tak, jak władza państwa totalitarnego, które jest 
wbrew narodowi lub też jak władzę wręcz okupanta. Przez to też może „trafiać” ze swoimi 
poglądami do osób, które są uprzedzone do rządów totalitarnych, a Polacy takich rządów 
doświadczali. 
Lecz czy tak pojmujemy władzę rodzicielską? Czy do takich, ja nam to pokazuje Gordon, 
zwycięstw nad dzieckiem dążą rodzice? W imię zdrowego rozsądku trzeba temu zdecydowanie 
zaprzeczyć! Jeśli możemy wierzyć swemu codziennemu doświadczeniu, to większość rodziców 
dąży do tego, by ich dzieci się rozwijały i by stawały się samodzielne. Owszem – znajdziemy 
jakiś margines rodziców, którzy nie tyle nie radzą sobie w wychowaniu, co cierpią na problemy 
nerwicowe lub inne dewiacje. Lecz dlaczego mamy przez ich pryzmat widzieć wszystkich 
rodziców?! 
Władza rodzicielska polega na tym, że małżonkowie realizują pewne dobra, w których mogą 
uczestniczyć dzieci. Zwykle też intencją rodziców jest to, by troskę o te dobra przejęły 
stopniowo dzieci. Nie dążą do pokonania swych dzieci, ale do ich wychowania, czyli pragną 
przygotować dzieci do samodzielności życiowej. Jeśli istotnie, jak to czytamy u Sakowskiej, 
„wierzą w moc zakazów, nakładanie ograniczeń, wydają polecenia i oczekują posłuszeństwa”, to 
by skierować dzieci ku dobru, a chronić przed złem. Jest to szczególnie ważne we wczesnym 
dzieciństwie24. 
Przyjęcie założenia o naturalnej opozycji, o walce, a następnie śpieszenie z „pomocą” stronom 
konfliktu, jest zupełnie bezzasadne. Dzieci są raczej dziedzicami. Uczestniczą we władzy 
rodzicielskiej, by następnie mogli sami ją sprawować wobec swoich dzieci. Jeśli czasem rodzice 
nie radzą sobie ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej, to należy ich w tym wesprzeć, nie zaś 
zachęcać do rezygnacji. Czy będzie to korzyść dla następcy tronu, że jego rodzice wyrzekli się 
władzy? Właśnie proponowaną przez Gordona abdykację należy uznać za porażkę nie tylko 
rodziców, ale też dzieci! 

                                                 
24 Warto pamiętać o zasadzie św. Augustyna: „Nawet poznanie dobra nie przynosi dzieciom takiego pożytku, co 
ochrona przed poznaniem zła” (za: (Beno, 1996), Pedagogika, 1996, str. 13) 
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B. Karanie czy naturalne konsekwencje? 

Brak zrozumienia dla procesu wychowania uwidacznia się w podejściu do zjawiska karania. 
Wyrażone na ten temat poglądy są i niespójne i błędne (w świetle podstawowej wiedzy tego 
tematu25). 
Z jednej strony autorka pisze, że „kara to przykrość następująca po złym czynie” (str. 55), a z 
drugiej zaś pisze (pogrubionymi czcionkami): „konsekwencje wychowują – kary ranią”. Jakie 
dowody zranień przytacza autorka? Są to listy odczuć: „Zarówno ćwiczenie, jak i własne 
wspomnienia pokazują, że stosowanie kar prowadzi do uczuć złości, niechęci, nienawiści, 
pragnienia odwetu, poczucia winy” itd. Lecz zaraz obok: „Istnieje jeszcze inny psychologiczny 
aspekt kary – gdy sam winowajca odczuwa jej potrzebę. Jest to wrodzone człowiekowi poczucie 
sprawiedliwości i ładu, które zakłada konieczność poniesienia konsekwencji popełnionego 
błędu” (str. 56). 
Jeśli autorka otworzy podręcznik Lewickiego to przeczyta, że kary w wychowaniu „Są to 
rezultaty działań drugiego człowieka, który umyślnie wyrządza dziecku przykrość”26. A więc 
nie bynajmniej konsekwencje własnego czynu, które zaleca Sakowska w miejsce kary. 
Czy może dziwić, że kiedy pytamy się dzieci o odczucia związane z doznaniem kary, to 
otrzymamy doświadczenia negatywne? Wszak ten, kto kara nie stara się dziecku sprawić 
przyjemności! A tak często spotykamy się z „dowodami z empirii”, które mają w zamyśle swym 
podważyć zjawisko karania; stwierdza się: „dzieci czują się źle”. A przecież sama autorka pisze, 
że dzieci RÓWNIEŻ mają poczucie winy i potrzebę kary... Wyjaśnijmy ten paradoks. Oba 
zjawiska mają miejsce. Człowiek, jako osoba o poczuciu swej godności (jest „kimś”) 
uświadamia sobie, że zaburzył ład całości i potrzebuje kary, która go do tego ładu przywróci. 
Lecz ten sam człowiek, w wymiarze swych emocji, unika bólu związanego z karą. To naturalne i 
powszechne! Zwłaszcza, kiedy tym człowiekiem jest dziecko.  
Nasuwa się tu refleksja, która wydaje się być na miejscu. Czy dzieciom nie wmawia się, że są 
skrzywdzone? Znane są badania z zakresu psychologii społecznej27, że człowiek interpretuje swe 
odczucia zależnie od kontekstu sytuacji, w której się znajduje. Ten sam niepokój może 
zaklasyfikować dwojako: robią mi krzywdę lub zniosłem dzielnie to, co mi się należało. Janusz 
Korczak może dostarczyć wychowawcom wątpiącym w sens kary aż nadto wiele dowodów, z 
praktyki wychowawczej, które wskazują, że dzieci nie tylko rozumieją sens kary, ale jej 
potrzebują! 
Oczywiście, że pojawiają się również naturalne konsekwencje zachowań, lecz sprowadzenie do 
nich karania jest nieporozumieniem. Na koniec tych uwag trzeba dodać następującą. 
Stwierdzenie, iż „kary ranią” jest raczej dalekim wpływem ideologii Freuda i jego szkoły, niż 
obiektywnym stwierdzeniem. Wedle Freuda cała kultura ogranicza rozwój człowieka, a przecież 
kara jest funkcją społeczną (Lewicki, jw.); tylko ktoś, kto stoi na czele społeczności ma prawo i 
obowiązek karać, gdyż jest odpowiedzialny za ład całości grupy. 

                                                 
25 Wystarczy zajrzeć do cytowanego tu podręcznika A. Lewickiego „Psychologia kliniczna”. 
26 Lewicki, jw., str. 419. 
27 Zob. (Aronson, 1987), Człowiek istota społeczna, „Uzasadnianie własnego postępowania”, str. 419. 
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C. Brak zwerbalizowanych celów w technikach edukacyjnych 

Zasadniczym uchybieniem technik edukacyjnych jest zatarcie różnicy między celami, a 
środkami dla realizacji celów. Środki są podporządkowane celom, są wobec celów służebne. 
Tymczasem w wielu technikach edukacyjnych sposoby urastają do miana celów. A cele? Na 
cele zaś nie ma w praktyce miejsca. Jakie to ma konsekwencje? Jeśli jest tak, że człowiek jest 
istotą teliczną, czyli mającą w istocie swej wpisaną dążność do świadomego (czyli celowego) 
działania, to zabieg taki musi prowadzić do redukcji, do ograniczenia spełnienia osoby.  
Jeśli zaś byłoby tak, że człowiek jest istotą sytuacyjną, czyli uczącą się tylko i wyłącznie działań 
instrumentalnych, to wielką przysługą, jaką można mu wyświadczyć, będzie uwolnienie go z 
powinności realizacji celów. A więc dotykamy tu kwestii pewnych założeń na temat tego, kim 
jest człowiek. Założenia te można określić przez odwołanie się do filozofii, lub choćby do jakiejś 
ogólnej koncepcji psychologicznej. Tymczasem nie mamy tego ani u Gordona, ani u Sakowskiej.  
W rozwiniętej koncepcji poradnictwa życiowego (Kulczycki, 1985, 1990) przyjmujemy, że choć 
człowiek jest zdolny do przeżywania wartości, to nie spełnia się tylko w tym wymiarze, lecz 
realizuje swoimi czynami dobro, które rozumie i które czyni swoim osobistym celem. Wydaje 
się, że działa tak również wówczas, kiedy wychowuje swoje dzieci.  
Można się zastanawiać, dlaczego tak łatwo rezygnuje się z celów w wychowaniu?. Wydaje się, 
że kluczowym powodem jest niedostrzeganie różnicy między środkami, a celami. W pewnej 
mierze wynika to z niedocenianiem tego, czym jest „cel”. Otóż celem działającej osoby jest 
zawsze jakieś dobro; widział to już Arystoteles. Środek zaś bezpośrednio niczego z dobra nam 
nie udostępnia, choć - jakoś to dobro przybliża. Na przykład: nakrycie stoły zbliża moment 
konsumpcji. Lecz tylko w bardzo powierzchownej obserwacji może twierdzić, że ten, kto dobrze 
nakryje do stołu zaspokaja przez to swój głód. Przeciwnie; każdy środek powinien być 
podporządkowany celom, czyli faktycznie prowadzić najkrótszą drogą do ich dobra. Jeśli ktoś 
całą swą uwagę zwiąże z nakrywaniem stołu, to w konsekwencji może być coraz bardziej 
głodny... 
Jeśli użyliśmy tu określenia „dobrze nakrył do stoły” to użyliśmy zwrotu, w istocie, 
niepoprawnego. W określeniu tym dokonuje się bowiem przeniesienie na czynność 
instrumentalną, która nie jest ani dobra, ani zła, oceny, która może być związana tylko z samym 
celem. W odniesieniu do czynności nakrywania do stołu należy użyć określeń opisowych: jest 
sprawne, szybkie, głośne lub ciche, itd. Nawet kilkanaście takich cech, które charakteryzują ten 
środek do celu, nie złoży się na ocenę „dobroci” samego czynu! 
W konsekwencji musimy też stwierdzić, że ważna jest intencja działania, czyli to, jakiego 
dobra chce działający, a nie sam ogląd czynu, czyli jak wygląda zachowanie się danej osoby. 
Można przecież doskonale nakryć do stołu, zrobić to cicho i szybko, po to, by... otruć 
ucztującego. Nie wszystko przy tym musi być zatrute, wystarczy, że śmiercionośny będzie deser. 
Czasem bywa inaczej; wszystko pięknie wygląda, lec pokarmy, choć smaczne i nietrujące – nie 
mają wartości odżywczej! Nie tracimy życia, lecz odbija się to stopniowo na naszym zdrowiu. 
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D. Subiektywizm i indywidualizm 

Działanie bezcelowe jest działaniem bezwolnym. Jak pisze J. Maritain: 

„Wychowanie jest sztuką moralną (albo raczej mądrością praktyczną, w którą została 
wcielona określona sztuka). Otóż wszelka sztuka jest dynamicznym porywem ku 
przedmiotowi do urzeczywistnienia, który jest celem tej sztuki. Nie ma sztuki bez 
celowości. 

Ta supremacja środków nad celem i wynikający z niej zanik wszelkich zdecydowanych 
rysów i wszelkiej rzeczywistej sprawczości wydają się być zasadniczym zarzutem, jaki 
można postawić współczesnemu wychowaniu. Jego środki nie są złe. Przeciwnie, są one, 
ogólnie biorąc, lepsze od środków dawnej pedagogiki. Nieszczęście polega właśnie na 
tym, iż są one tak dobre, że tracimy z oczu cel. Stąd też zadziwiająca słabość obecnego 
wychowania. Słabość, która pochodzi z naszego przywiązania do samej doskonałości 
naszych środków i metod wychowawczych oraz z naszej niezdolności zwrócenia tych 
środków i metod do swego celu”28 

Dwa zjawiska, które trawią wolę to subiektywizm i indywidualizm. Subiektywizm polega na 
tym, że wartość przeżycia emocji nie pozwala na przeżycie wartości. Zasadniczo bowiem – 
wzruszenie, które przeżywamy, jest „odczytaniem” wartości. Wzruszenie „podpowiada” nam, że 
uczestniczymy w wartości. Lecz można spowodować, by samo wzruszenie stało się swoistą 
wartością. W tym momencie słuszna subiektywność staje się subiektywizmem. Słuszna 
subiektywność polega na tym, że człowiek może i powinien orientować się na wartości, które 
odczytuje swoim wzruszeniem. Jeśli jednak to, co miało informować, staje się samo treścią – 
otrzymujemy w efekcie oderwanie się od rzeczywistości i pogrążenie się w sobie. Tracimy w ten 
sposób kontakt z realną rzeczywistością, w tym wypadku – ze światem wartości. W imię 
wartości (wzruszenia) odcinamy się od wartości (obiektywnej, poza sobą). 
Moment taki jest bardzo brzemienny w skutki. Traci rację etyka, jako nauka, która obiektywnie 
bada wartości. Jej miejsce może zając wyrażanie swoich wzruszeń i uczuć. Powiedzmy więcej – 
wydaje się niektórym, że dzielenie się odczuciami powinno zająć miejsce etyki, gdyż nauka ta 
zaczyna wydawać się złudzeniem. Powstaje nowa etyka, etyka sytuacyjna. Łatwo następnie o 
stwierdzenie, że nie ma obiektywnego świata wartości. 
Czy takie stwierdzenie faktycznie pada? Zwykle rzecznicy subiektywizmu nie wyrażają tego 
wprost, explicite. Natomiast pojawiają się wyraźne konsekwencje takiego ukrytego 
paradygmatu. Oto w wielu technikach pracy edukacyjnej wręcz zakazuje się oceny zjawisk.  
Indywidualizm rodzi się tutaj wraz z subiektywizmem. Skoro jedyną wartością są własne 
odczucia, to przyznaje się jednostce prawo ich wyrażania i postępowania wedle nich. 
Ograniczeniem ma być indywidualizm drugiego, zatem jedyna metodą jest gra sił, lub 
negocjacje. 

                                                 
28 W: (Adamski, 1993), str. 62. 
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E. Uwaga skupiona na środkach 

Środkami do celu, czy też dla celu, są również nasze emocje. Należy im się pewna uwaga, gdyż 
są narzędziami zaspokajania potrzeb człowieka, również narzędziami realizacji celów osoby. 
Lecz czy można powiedzieć, że złe jest w ogóle zajmowanie się emocjami?  
Są dwie racje, aby poważnie ograniczyć koncentrację uwagi na środkach, czyli na emocjach. 
Po pierwsze. Uwaga skupiona na emocjach powoduje, że tracimy z pola uwagi same cele. Może 
to doprowadzić do sytuacji, którą dobrze ujmuje powiedzenie: „osiąga wielką doskonałość w 
niczym”. Czemu bowiem mają służyć sprawne techniki, kiedy działający nie ma celu swego 
postępowania? 
Po drugie. Uzasadnia się, iż należy zwracać uwagę na emocje, ponieważ pojawiają się konflikty 
emocjonalne (nerwice), zahamowania, itd. Objawy kliniczne mają upoważniać do aktywności w 
gruncie rzeczy terapeutycznej. Można zgodzić się z diagnozą; istotnie obserwujemy szereg 
wypadków dysfunkcji emocji. Ale – diagnoza nie przesądza jeszcze o postępowaniu 
naprawczym. Czy bowiem nie jest tak dlatego, że u osób cierpiących emocjonalnie zanika 
celowe dążenie, zanika zdolność do kierunkowego postępowania? Co skłania do przyjęcia 
takiego punktu widzenia?  
Argumentów na rzecz szukania rozwiązania problemów emocjonalnych w odbudowaniu 
zdolności do celowego działania jest kilka. Przede wszystkim: dynamika emocjonalna jest 
spontaniczna. Oznacza to, że możemy jedynie sprzyjać emocjom, stwarzając odpowiednie 
warunki zewnętrzne, na które uwrażliwiona jest nasza sfera emocjonalna. Nie możemy 
bezpośrednio działać na emocje z zewnątrz: „uśmiechnij się”. 
Jedyną możliwością bezpośredniego wpływu na emocje jest integrujący wpływ woli, który 
dokonuje się „od wewnątrz”. Dążenie świadomej swych celów osoby jest jak pole magnetyczne, 
które porządkuje skrawki metalu; drobinki te niby samoistnie układają się w określone wzory! 
Czy dzielenie się swoimi odczuciami wnosi cokolwiek bądź to w samą dynamikę emocjonalną, 
bądź to we wspomniany wpływ integrujący woli? Odpowiedź jest jednoznaczna; samo dzieleni 
się odczuciami nie jest jeszcze zabiegiem konstruktywnym. Zwrócenie uwagi na swe emocje jest 
zabiegiem, który prowadzi do wzrostu samowiedzy. Jednak takie samo-posiadanie jest 
kontruktywne pod warunkiem, iż prowadzi do samo-panowania. Innymi słowy samo-wiedza 
moralna powinna zbiegać się ze świadomością celów, a nawet: świadomość celów wyprzedza 
zwykle refleksję nad środkami, jakimi działający dysponuje. Jest to zgodne nie tylko z wiedzą 
psychologiczną, ale też ze zdrowym rozsądkiem; wszak nikt nie jest w stanie ocenić, czy droga 
jest odpowiednia, zanim nie ustali, dokąd chce dojechać! 
Rzymska maksyma powiada: dobrze biegniesz, ale obok drogi! Tyle można chyba powiedzieć, o 
nagromadzeniu szeregu technik psychoedukacji, które miast służyć rodzicom, powodują, że 
rodzice zaczynają służyć pewnym ideologiom. Ideologie te można streścić w założeniu: 
wiedzieć, to móc. Tymczasem nikt o odrobinie rozsądku nie zaufa takiej doktrynie! Najlepsza 
technika jest tylko kiepską protezą woli.  
Dodajmy i drugi argument przeciwko dominacji technik. Jest wielce prawdopodobne, że 
dzielenie się odczuciami, będące „sztuką dla sztuki”, jest samo w sobie szkodliwe. Cóż bowiem 



Henryk Jarosiewicz; Czy istotnie - szkoła dla rodziców.docx 16

po samo-wiedzy, którą otwieram przed grupą lub trenerem? Czy obecność grupy, która 
wysłucha, zastąpi własną zdolność samo-panowania swemu życiu emocjonalnemu?! 
Trzeba przyznać, że grupa może koić, gdyż podstawową potrzebą emocjonalną jest możliwość 
uczestnictwa we wspólnocie. Należy wszystkim osobom słabym emocjonalnie (neurotykom) 
poradzić, aby zadbały o grupę przyjaciół, pomóc odbudować więzy rodzinne, itd. Jest to bowiem 
profilaktyka zdrowia psychicznego. Czy jednak rolę taką mają spełniać grupy 
psychoedukacyjne? Wybór grupy powinien być bardzo ostrożny, gdyż grupa przekazuje swym 
uczestników pewien świat wartości. Aby go określić, należy postawić pytanie: jakie dobro 
realizuje dana grupa? Na przykład: grupa rodzinna realizuje dobro, jakim jest prokreacja, czyli 
współtworzenie rodziny poprzez rodzenie potomstwa. Grupa zawodowa realizuje misję firmy, 
itd. Jaki cel realizuje grupa psycho-edukacyjna? 

F. Cel grup gordonowskich 

Lektura prac T. Gordona pozwala na wyrobienie sobie opinii na temat tego, ku czemu pragnie 
skierować swych uczestników autor. Jest to rzecz istotna, gdyż jak zaznaczyliśmy w innym 
miejscu – uczestnictwo w grupie prowadzi do przejęcia pewnych wartości, które grupa realizuje 
jako swój cel. Uczestnicy nie zawsze zdają sobie sprawę z tychże celów, dość często nie są im te 
cele uświadamiane. 
T. Gordon jasno wyraża, iż dąży do wyzwolenia dzieci spod władzy rodziców. Oczywiście – 
naszym celem nie jest wyzwalanie rodziców spod władzy Gordona, lecz jedynie jasne wskazanie 
intencji, jaka przyświeca jego działaniom. Intencje te przenikają również do programów, które 
opierają się na pracach Gordona. Można mieć nadzieję, lub choćby przypuszczać, że twórczy 
tychże programów, zdają sobie sprawę, jakie założenia przyjmuje T. Gordon; są to przecież 
czasem pracownicy naukowi. Natomiast trzeba też zauważyć, że wielu kontynuatorów metod 
Gordona przejmuje same techniki, bezwiednie wcielając w życie zamierzone przez niego cele.  
Dlaczego tak jest, - zapyta ktoś, dlaczego rodzice i nauczyciele nie dostrzegają tego zagrożenia? 
Odpowiedzi nasuwają się następujące: 
Być może niektórzy nie widzą w tym zagrożenia nawet wówczas, gdy te cele stają się jawne. 
Rodzice tacy nie doceniają faktu bycia dla swych dzieci autorytetami. Zwykle jest to 
spowodowane tym, że nie odróżniają wychowania od edukacji; w edukacji istotnie – autorytet 
nie pełni żadnej funkcji, a nawet może wpływać ograniczającą na pozyskiwanie informacji. Na 
przykład: jeśli ktoś posiada autorytet, to dziecko wstydzi się zapytać, co jest w pisemku 
pornograficznym. Natomiast wychowanie nie obejdzie się bez autorytetu, gdyż polega w swej 
istocie na wzruszeniu się wartościami, które reprezentuje wychowawca.  
Tu trzeba podkreślić, że oczywistym jest, iż aby być dla kogoś wartością, trzeba samemu być 
zaangażowanym w realizację dobra. Pełny zwrot woli w kierunku dobra jest zaproszeniem dla 
wychowanka, by uczestniczył w owym dążeniu. 
Nasuwa się wniosek, iż choć tytuł pracy Gordona brzmi „wychowanie bez porażek”, to w 
książce tej nie ma niczego, co odnosi się do wychowania dzieci; treścią tej pracy jest bowiem – 
ogólnie to ujmując - uczenie technik negocjacji. 
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Natomiast, co trzeba przyznać autorowi, dokonuje się proces wychowania czytelników i 
zorganizowanie ich jako swoistej opozycji wobec klasycznej koncepcji wychowania.   
Co uzasadnia takie stwierdzenie? 
Przede wszystkim – wychowanie bazuje na stwierdzonym fakcie istnienia okresów 
rozwojowych. W swej pracy natomiast Gordon dystansuje się wobec zjawiska rozwoju.  

G. Czy tylko negatywny punkt wyjścia? 

Należy chyba zreflektować pewną tendencję do oceny rzeczywistości, w której przeważa 
negatywny punkt wyjścia. A zatem: mamy kłótnie małżeńskie, uzależnienia, sekty, itd. Lecz te 
sygnały nie musza przesądzać o metodzie rozwiązywania tychże problemów! 
Jednak z osób pyta: dlaczego nie proponuje się metod pracy nad sobą, doskonalenia, a tylko 
wyzwalanie się z dewiacji? 
Jest to z pewnością pytanie ważkie. Ku czemu bowiem mamy wyzwalać te cierpiące osoby? 
Narzuca się pytanie o cel! 
Odwołajmy się zresztą do samego zdrowego rozsądku; ku czemu wiedzie psychedukacja? 
Należy postawić jasne rozgraniczenie tych metod, które mają leczyć, od metod, które są 
narzędziami w rękach doradców. Metody leczące nie są odniesione do celu pacjenta, mają 
jedynie przywrócić funkcjonowanie struktur somatycznych, czy też emocjonalnych (nerwice), 
bądź umysłowych (choroby umysłowe). 
Natomiast w odniesieniu do metod pracy doradców, czy to psychologów, czy to pedagogów, 
wszystko, co się robi jest służebne wobec celów klienta. Na przykład: Rodzic stwierdza: mam 
zamiar wdrożyć swe dziecko do dojrzałości w zakresie seksualnym, ale nie wiem, jak to zrobić. 
Można mu wtedy dostarczyć odpowiednich pomocy (książek, poradników), lub wiedzy. 
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