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Słyszałem o klasach „Efektywnego szkolenia rodziców", organizowanych w różnych częściach kraju. 
Co Pan o nich myśli? 

Twórcą tego programu, który się szeroko rozpowszechnił jest dr. T. Gordon. W całym kraju (USA) jest 
ponad 8000 takich czynnych klas ESR. Proponują one pewne wartościowe tematy w problematyce 
stosunków dziecko-rodzice, np. kwestia tolerancji, umiejętność słuchania. Jednakże według mnie, zalety 
filozofii T. Gordona ustępują jej licznym wadom. Są to: błędne rozumienie roli autorytetu w domu; jego 
humanistyczne poglądy mówiące, że dziecko jest od urodzenia dobre, a zła uczy się od starszych; jego 
tendencja osłabiania reakcji rodziców w trakcie wpajania dzieciom zasad moralnych, podczas wczesnych lat 
życia dziecka. 

Chciałbym porównać Pana stosunek do dyscypliny i drą Gordona. Przytacza on często przykład 
dziecka, które położyło nogi na jakimś meblu. Rodzice gniewają się na dziecko na ten gest i zalecają, 
aby zdjął brudne nogi ze stołu lub krzesła. Dr Gordon wskazuje następnie, że gdyby nie było to 
dziecko, a dorosły gość, rodzice postąpiliby grzeczniej. Następnie zapytuje: „Czy dzieci nie są też 
ludźmi? Dlaczego nie traktujemy ich z szacunkiem, jak dorosłych?". Czy mógłby Pan to 
skomentować? 

Słyszałem jak dr G o r d o n przedstawiał ten przykład i uważam, że zawiera on zarówno prawdę, jak i fałsz. 
Jeżeli chodzi o to, że powinniśmy okazywać większy szacunek i większą uprzejmość dzieciom, to 
oczywiście zgadzam się. Jednakże porównywanie dorosłych gości z dziećmi w domu jest błędem w 
rozumowaniu. Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za uczenie dobrych manier gościa, ale jestem do tego 
oczywiście zobowiązany jeśli chodzi o dzieci. Ponadto przykład drą Gordona implikuje, że dorośli i dzieci 
myślą i postępują identycznie oraz, że mają te same potrzeby. Tak jednak nie jest. Dziecko często zachowuje 
się agresywnie z chęci przetestowania (wypróbowania) odwagi rodziców. Chce, aby ustalili ścisłe granice 
postępowania. Tymczasem dorosły człowiek, który kładzie nogi na stoliku do kawy działa prawdopodobnie 
na skutek ignorancji lub obojętności. 

Co jest jednak ważniejsze, ten przykład zręcznie przedefiniowuje klasyczną zależność rodziców i dzieci. 
Zamiast bezpośredniej odpowiedzialności za wychowanie i kierowanie dziećmi, tata i mama stają się 
roztropnymi, równymi partnerami, mogącymi mieć jedynie nadzieję, że ich niezależni, mali „goście" 
stopniowo zrozumieją sytuację. Nie, nasze dzieci nie są przypadkowymi gośćmi w domu. Zostali nam 
wypożyczeni tymczasowo po to. abyśmy kochali je i wpoili im fundamentalne wartości, na których będzie 
zbudowane ich przyszłe życie. Będziemy ponosili odpowiedzialność w przyszłości za to jak wywiązaliśmy 
się z tej odpowiedzialności. 

Dr Gordon i inni krytykują używanie „siły" rodzicielskiej, co definiują jako równoznaczne z 
autorytetem rodziców. Czy Pan też zrównuje znaczenia tych dwóch słów? 

Nie, i to jest główna różnica między poglądami dra Gordona na temat właściwego sprawowania władzy 
rodzicielskiej, a moimi. Z jego wypowiedzi wynika, że traktuje on wszelki autorytet jako formę nieetycznego 
ucisku. Według mnie, te dwie koncepcje są tak ze sobą sprzeczne, jak miłość i nienawiść. Władzę 
rodzicielską można zdefiniować jako złowrogą formę manipulacji w celu zaspokojenia samolubnych 
pragnień dorosłych. Taka władza nie uwzględnia interesów dziecka, stwarza stosunki oparte na strachu. 
Instruktorzy musztry w jednostkach piechoty morskiej są znani ze stosowania tej formy indoktrynacji wobec 
podległych im rekrutów. 

Właściwy autorytet, na zasadzie kontrastu, bywa określany jako pełne miłości przewodzenie. Bez tych, 
którzy decydują i tych, którzy są tym decyzjom podporządkowani, nastąpiłby chaos i bałagan w stosunkach 
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między ludźmi. Pełne miłości kierowanie jest klejem, łączącym porządek społeczny i jest absolutnie 
niezbędne dla zdrowego funkcjonowania rodziny. 

Czasem mówię do dziecka: „Ryan, jesteś zmęczony ponieważ wczoraj zbyt późno poszedłeś spać. Chcę, 
abyś wymył zęby i założył piżamę". Moje słowa mogą brzmieć jak sugestia, ale Ryan będzie na tyle 
rozsądny by pamiętać, kto je wypowiedział. Jeśli jest to przypadek władzy rodzicielskiej według definicji drą 
Gordona, niech tak będzie. Nie zawsze mam czas na negocjację, ani też nie czuję się zobowiązany za 
każdym razem walczyć o kompromis. Mam władzę, aby czynić to, co uważam za najlepsze dla Ryan'a. 
Czasem oczekuję od niego, aby nie negocjował, lecz słuchał. I co jest szczególnie ważne —jego uczenie się 
ulegania pełnemu miłości kierownictwu to świetny trening dla późniejszego uczenia się uległości wobec 
pełnej miłości władzy Boga. Różni się to wyraźnie od władzy wynikającej z faktu przewagi nad dzieckiem. 

Co Pan sądzi o sugestii drą Gordona, aby zwracać się do kogoś w pierwszej osobie zamiast w drugiej? 

Zwracając się do kogoś w pierwszej osobie przekazujemy mu prośbę lub żądanie i nie jesteśmy przy tym 
obraźliwi, na przykład: „Diano, przykro mi, kiedy nasi sąsiedzi widzą bałagan w twoim pokoju. Chciałbym, 
abyś posprzątała". Zwracanie się per „ty", atakuje często osobowość adresata wypowiedzi i ustawia go w 
defensywie: „Dlaczego nie wyniosłaś śmieci? Słowo daję Diano, robisz się z dnia na dzień coraz bardziej 
niedbała i mniej odpowiedzialna!" Zgadzam się z drem Gordonem, że pierwsza metoda porozumiewania jest 
na ogół lepsza niż druga i w tym tkwi mądrość jego zalecenia. 

Przypuśćmy, że wziąłem swojego czteroletniego syna Dale'a do sklepu, gdzie swoim zachowaniem złamał 
on wszystkie uznawane zasady postępowania. Rzuca się na ziemię, ponieważ nie kupiłem mu balonika, 
uderza córkę innego kupującego i porywa gumę do żucia ze stoiska. Kiedy zabieram go na bok, mało 
prawdopodobne aby chciał wysłuchać kilku uwag w stylu: „Kiedy pójdziesz do domu, złoję ci skórę" Z 
własnego doświadczenia wiem, że istnieje niewiele okazji w życiu rodziców, kiedy nie mogą oni mówić do 
dzieci jak równy z równym albo kolegą, lecz jako autorytet (zwierzchnik). I w tych wypadkach zwracanie 
się per „ty" będzie lepiej pasowało do sytuacji, niż wyrażanie osobistej frustracji rodzica. 

Dr Gordon twierdził, że rodzice nie wiedzą co leży w najlepszym interesie dzieci. Czy uważa Pan, że 
podejmuje ważkie decyzje dotyczące dzieci z niezachwianą pewnością? Skąd Pan wie, że to co Pan robi 
będzie w ostateczności dla nich dobre? 

Jest pewne, że robię błędy i omyłki jako ojciec. Trudno ukryć swoje ludzkie słabości, więc dzieci są czasem 
ofiarą moich niedoskonałości. Nie mogę jednak zrzucić z siebie odpowiedzialności za kierowanie dziećmi po 
prostu dlatego, że brak mi nieskończonej mądrości i wnikliwości. Poza tym mam więcej doświadczenia i 
patrzę z innej perspektywy na to na czym opieram swoje decyzje, niż moje dzieci. Jestem w tym punkcie, do 
osiągnięcia którego one dążą. Dobrą tego ilustracją może być taki smutny przykład. Córka ma chomika o 
imieniu Hammy, który bardzo domaga się wolności. Część każdej nocy spędza na próbach przegryzienia 
metalowych prętów klatki i wciskaniem łebka pod drzwi — pułapkę. Ostatnio obserwowałem Hammy'ego, 
gdy próbował uciec. Nie byłem jedynym obserwatorem tego futrzanego stworzenia. Spoglądał na niego 
siedząc w cieniu stary jamnik Sigmund. Jego podniesione uszy, przymrużone oczy i wiszący język zdradzały 
ponure myśli. Siggie zdawał się myśleć: „No dalej, mały. wyłaź z tej klatki! Przegryź te pręty, Hammy, a 
popędzę cię jak nikt dotąd!". 

Jakie to ciekawe, pomyślałem, że największe pragnienie tego chomika przyniosłoby mu nagłą i gwałtowną 
śmierć. Brakowało mu po prostu perspektywicznego spojrzenia, aby uzmysłowić sobie szaleństwo swoich 
pragnień. Odniesienie powyższej sytuacji do ludzkich doświadczeń jest aż nadto oczywiste, tak że 
pokiwałem jedynie w milczeniu głową, gdy dramat zwierzęcia przemówił do mnie. 

Są sytuacje, kiedy realizacja pragnień i tęsknot dzieci okazałaby się dla nich szkodliwa lub katastrofalna. 
Wolałyby chodzić późno spać, nie odrabiać lekcji i oglądać tylko programy telewizyjne. W późniejszych 
latach, nie dostrzegałyby niczego szkodliwego w narkotykach, przedwczesnym życiu płciowym, 
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nieustających zabawach i uciechach. Podobnie jak chomikowi brakuje im „perspektywy", by dostrzec 
niebezpieczeństwa czyhające w cieniu. Niestety, wielu młodych ludzi zostaje zniszczonych, zanim poznają, 
że popełnili fatalny błąd. 

Moja myśl podążała dalej w kierunku stosunku do Boga i prób, jakie Mu w modlitwie przedkładamy. Dziwię 
się, jak często prosiłem Go o otworzenie mojej „klatki", nie oceniając stopnia niebezpieczeństwa. 
Postanowiłem przyjmować Jego negatywne odpowiedzi z większą uległością. Wracając do pytania, 
powtarzam, że moje decyzje dotyczące dzieci nie odzwierciedlają nieskończonej mądrości. Są one wynikiem 
miłości i pragnienia, aby czynić jak najlepiej. Ostateczny rezultat powierzam każdego dnia życia — Bogu. 

Kiedy byłem dzieckiem moi rodzice stosowali surową dyscyplinę tak, że balem się ich. Moja kuzynka, 
z kolei, wychowywana była w domu o mniejszej dyscyplinie. Była rozpieszczonym dzieckiem i wciąż 
jest samolubna. Czy mógłby Pan porównać te dwie metody wychowawcze — autorytatywną i 
tolerancyjną — oraz ich wpływ na dzieci? 

Według mnie, obie są równie szkodliwe. Jeśli chodzi o nietolerancję, to dziecko w jej atmosferze doznaje 
poniżenia ze strony totalnej dominacji. Nastrój w domu jest lodowaty i sztywny, a ono żyje w ciągłej obawie 
przed karą. Nie potrafi podejmować własnych decyzji, a jego osobowość jest gnieciona butem rodzicielskiej 
władzy. Rezultatem takiego ucisku może być trwała cecha uległości, wrogość, a nawet psychoza. 

Podejście do dziecka oparte na całkowitej tolerancji jest równie złe. W tym systemie dziecko od 
najmłodszych lat życia jest swoim własnym panem. Uważa, że cały świat kręci się wokół niego i cechuje go 
często pogarda lub lekceważenie wobec najbliższych. W bardzo tolerancyjnym domu panuje anarchia i 
chaos, a matka jest często najbardziej znerwicowaną osobą. Gdy dziecko jest małe, matka stale przebywa z 
nim w domu, ponieważ dużo kłopotu sprawia jej branie ze sobą jej małego diabełka. W późniejszym okresie, 
dziecko tak wychowane może mieć trudności z poddaniem się wszelkiej władzy, jak na przykład: 
nauczyciela, policji, pastora, a nawet Boga. 

Powtarzam więc, że obie formy postępowania są szkodliwe dla dziecka. Bezpieczeństwo wychowania daje 
pośrednia forma, którą często trudno określić. 

Powiedział Pan, że pańska filozofia dyscypliny (i doradztwa rodzinnego w ogólności) opiera się na 
Piśmie świętym. Na jakich fragmentach oparł Pan swoje poglądy, a zwłaszcza rozumienie kwestii woli 
i ducha? 

Podwójna odpowiedzialność przypisana rodzicom pojawia się w Biblii wielokrotnie, ale najwyraźniej 
wyrażają ją dwa fragmenty. 

KSZTAŁTOWANIE WOLI. 

Dobry ojciec, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godności, (l Tm 3,4). 

ZACHOWANIE DUCHA. 

Dzieci bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca swego i matkę, to 
jest pierwsze przykazanie z obietnicą: aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. A wy, ojcowie, 
nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie! (Ef 
6,1-4). 

Istotne jest tu to, że ten ostatni cytat z Pisma świętego poucza dzieci, aby słuchały rodziców, a jednocześnie 
przypomina ojcom o granicach dyscypliny. Podobny tekst znajdujemy w liście do Kolosan 3: 20-21: 

Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; bo to jest miłe dla Pana. Ojcowie, nie rozdrażniajcie 
waszych dzieci, aby nie traciły ducha.  

Inny mój ulubiony fragment Biblii jasno określa, że stosunki rodziców z dziećmi powinny być modelowane 
na wzór zależności między Bogiem a człowiekiem. Tę wzajemność charakteryzuje wielka miłość — miłość 
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nie porównywalna z niczym innym w swojej delikatności i współczuciu. Ta miłość inspiruje życzliwego 
ojca do prowadzenia, kierowania, a nawet, kiedy to niezbędne, spowodowania pewnego bólu u dziecka, gdy 
jest to konieczne dla jego ostatecznego dobra. I zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was 
jako do synów: 

Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje 
Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. 

Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi.  

Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?  
Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi 
nieprawymi. Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili: czyż nie 
bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy'.' 
(Uwaga: zależność między dyscypliną a szacunkiem zauważono ponad 2.000 lat temu). 

Księga Przysłów obfituje w podobne zalecenia dla rodziców w sprawie znaczenia autorytetu i dyscypliny. 
Oto kilka cytatów: 

„W sercu chłopięcym głupota się mieści, rózga karności wypędzi ją stamtąd" (prz 22,15). 

„Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz — nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a od Szeolu zachowasz 
mu duszę" (prz 23; 13-14) 

„Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go — w porę go skarci". (prz 13; 24). 

„Rózga i karcenie udziela mądrości; pozostawiony sobie jest wstydem dla matki" (przy 29; 15). 

„Karać syna, kłopotów ci to zaoszczędzi i pociechą twej duszy się stanie" (prz 29; 17). 

Dlaczego Biblia tak zdecydowanie popiera autorytet rodzicielski? Czy jest to po prostu zaspokajanie 
kaprysów żądnych władzy dorosłych, jak przypuszczają niektórzy współcześni specjaliści? Nie! 
Przywództwo rodziców odgrywa ważną rolę w rozwoju dziecka! Ucząc się uległości wobec władzy 
kochających rodziców, dziecko uczy się ulegania innym formom władzy, z którymi spotka się w 
późniejszym życiu. Sposób w jaki dostrzega przewodnictwo rodziców ustala ton jego stosunków z nauczy-
cielem, policją, sąsiadami, pracownikami. Te formy autorytetu są niezbędne w zdrowych stosunkach 
międzyludzkich. Bez szacunku wobec kierownictwa powstaje anarchia, chaos i zamieszanie w życiu 
wszystkich zainteresowanych. I wreszcie, oczywiście, szacunek dla ziemskiej władzy uczy dzieci poddać się 
dobrotliwemu autorytetowi samego Boga! 

W tych i innych miejscach Biblia daje podstawę, na której możesz zbudować efektywną filozofię relacji 
rodzice — dziecko. Według mnie, odeszliśmy od norm, tak wyraźnie zarysowanych w Starym i Nowym 
Testamencie, a to odchylenie w postaci społecznych niepokojów kosztuje nas drogo. Samopanowanie, 
uprzejmość, szacunek i pokój znów mogą być zamanifestowane w Ameryce, jeśli wróci się do tego 
ostatecznego źródła w naszych domach i szkołach. 
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