
Przyjaźń z własnym dzieckiem 

Wielu rodziców odczuwa dużą potrzebę przyjaźnienia się ze swoimi dziećmi. Uzasadniają to argumentem, że

w ten sposób mogą nauczyć dziecko zaufania, zrozumienia, pokazać, że ma ono kogoś, komu mogą 

powiedzieć wszystko, kto ich wesprze, pokaże na czym polega bliskość. Ale też mają przez to nadzieję, że 

dzięki temu dziecko będzie otwarte. Nie są to jedyne powody, tych ukrytych jest zdecydowanie więcej. Ale 

czy na pewno w ten sposób można nauczyć dziecko zasad przyjaźni?

Czy aby dziecko w przyszłości mogło nawiązywać satysfakcjonujące relacje przyjacielskie trzeba być jego 

przyjacielem? I czy trzeba być przyjacielem własnego dziecka, aby móc utwierdzać je w przekonaniu, że 

może być dla kogoś ważne, mieć w kimś wsparcie? Czy tylko taka forma relacji uczy dziecko zaufania i daje

zrozumienie? Odpowiedź brzmi – NIE. Można zbudować to poczucie w dziecku nie mianując się jego 

przyjacielem lecz będąc jego wspierającym i dostępnym rodzicem. 

Bycie rodzicem

Bycie rodzicem a przyjacielem to dwie różne role. Od początku ciąży matka przygotowuje się na swego 

rodzaju rozstanie z dzieckiem. Cały okres rozwoju dziecka wiąże się dla rodziców z wieloma często 

trudnymi emocjami związanymi z przeformułowywaniem ich roli. Od początku procesu rodzicielskiego ich 

rolą jest wyposażenie dziecka w określone umiejętności i strategie działania, nauczenie je samodzielnego 

życia, bez rodzica, życia w środowisku społecznym.

Im młodsze jest dziecko, tym bardziej to rodzic zaspokaja jego potrzeby, szczególnie emocjonalne pokazując

mu przez to, jaki jest świat, który go otacza, czy jego potrzeby są ważne i czy może czuć się w nim 

bezpieczne. Wraz z rozwojem dziecka, które pod wpływem pomocy rodzica uczy się rozpoznawać 

i zaspokajać swoje potrzeby, coraz bardziej separuje się od rodzica. Zaczyna dostrzegać swoją sprawczość, 

granice których zaczyna bronić i daje w ten sposób informację, że jest osobnym bytem. Testuje swoje 

umiejętności, rozwija je i gdy zaczyna dostrzegać, że jego motywacja określona w działaniu może wywierać 

wpływ na środowisko – i takie sytuacje, kojarzone z „buntami” – stają się dla rodziców trudnym momentem,

ponieważ pokazują, że dziecko zaczyna myśleć inaczej niż rodzic i chce mieć wpływ na decyzje, które go 

dotyczą. Zaczyna wyznaczać mu własne granice.

Stawanie się przez dziecko coraz bardziej niezależnym pokazuje rodzicom, że w ten sposób coraz mniej ich 

potrzebuje. Nierzadko powoduje to w rodzicach trudne uczucia, czy też wewnętrzną, ale też i nieświadomą 

niezgodę, która manifestuje się w różny sposób np. stawianie większej ilości ograniczeń lub karanie za 

odmienne zdanie czy działanie. To doświadczenie jest szczególnie trudne gdy rodzic, który bazuje na 

zbliżeniu do dziecka nie ma bliskiej dorosłej osoby lub też jego relacje z partnerem są niesatysfakcjonujące.

Jednym z obserwowanych pomysłów na stworzenie sobie możliwości bycia wciąż blisko dziecka jest 

tworzenie przez rodzica dodatkowej roli, dzięki której będzie zaspokajał w ten sposób swoją potrzebę bycia 

blisko niego. Takim sposobem jest bycie jego przyjacielem. Chęć pozostania z dzieckiem w tak bliskiej 

relacji może zwracać uwagę na trudność rodzica z rozumieniem swojej rodzicielskiej roli czy też na trudność

z odseparowaniem się od niego. Rodzice, którzy są w bliskiej relacji ze swoim dzieckiem mogą mieć 



poczucie bycia w przyjacielskiej relacji, wywodzi się to z poczucia wzajemnej lojalności, szacunku, 

zaufania. Niektóre stanowiska wskazują, że taka forma przyjaźni z rodzicem jest porównywalna do przyjaźni

z autorytetem, nie jest równa.

 Granice 

Wielu rodziców uzurpuje sobie prawo do określania się przyjacielem swojego dziecka nie zastanawiając się 

nad tym czy dziecko w ogóle mogłoby chcieć z nim takiej relacji. Tym bardziej, że trudno myśleć o tym, że 

małe dziecko, które nie jest jeszcze samodzielne i wymaga rodzicielskiej opieki mogłoby takiej relacji 

odmówić. 

Rodzic często nie widzi, kiedy przekracza granice dziecka, nawet jeśli ono protestuje. Nie akceptuje, że 

dziecko nie chce mówić, zwierzać się, nie chce być przytulone. W odpowiedzi na odmowę, może wzbudzać 

poczucie winy w dziecku mówiąc, że jest mu przez to przykro. Tak więc z obawy przed utratą dziecko może 

rezygnować z siebie i własnych potrzeb, aby ukoić emocje rodzica. Oczywistym jest, że małe dziecko nie 

rozumie zasad relacji, dopiero się ich uczy, więc jeśli rodzic przekracza jego granice i dziecko mając do 

wyboru intruzywnego rodzica lub rodzica który się od niego odwróci, czy też samotność, zgodzi się na 

zbytnią bliskość z obawy przed jego utraceniem.

Analogicznie, przekraczanie granic w relacji i wykorzystywanie dziecka do zaspokajania potrzeby bliskości 

rodzica z dzieckiem, pod przykrywką przyjaźni przystosowującej go do umiejętności nawiązywania relacji 

społecznych w przyszłości powoduje, że relacja z drugim człowiekiem może być dla niego większym 

źródłem dyskomfortu niż przyjemności. 

Przez ograniczające doświadczenie, dziecko może nie mieć potrzeby szukania i nawiązywania relacji 

rówieśniczych, ponieważ rodzic próbuje mu za wszelką cenę zaspokoić potrzeby i zapewnić pomoc w każdej

sytuacji przez siebie. Dziecku później wbrew pozorom trudniej jest nawiązywać relacje z innymi i szukać 

pomocy u osób z jego otoczenia, z każdą decyzją będzie zwracał się do rodzica. Lub też będzie oczekiwało 

więcej od tej relacji ponieważ będzie oczekiwało od przyjaciela opieki rodzicielskiej. Trwanie w takim 

schemacie przypomina relację opartą na dużej zależności – kształtowanie struktur osobowości zależnej.

Przyjaźnienie się jednego rodzica z dzieckiem tworzy jednocześnie bardzo duży dysonans w relacji z drugim

rodzicem. Może zdarzyć się, że przez przyjaźń z jednym rodzicem, drugi nie będzie miał możliwości 

nawiązania relacji z dzieckiem. Tym bardziej jeśli rodzic będzie przekazywał treści związane z problemami 

i trudnościami w relacji z drugim rodzicem. 

Ponadto wielu rodziców, którzy czują dużą potrzebę przyjaźnienia się z własnym dzieckiem mają 

niesatysfakcjonujące relacje z partnerem lub też nie mają przyjaciela. W związku z tym tworząc tak bliską 

relację z dzieckiem próbują w ten sposób zapewnić sobie cząstkę, której im brakuje.  



Przyjaźń

Przyjaźń określana jest jako relacja równoległa. Wielu rodziców ustanawia nową definicję przyjaźni na 

potrzeby posiadania takiej relacji z własnym dzieckiem. Niektórzy specjaliści wskazują na trudność 

w zachowaniu w relacji “przyjacielskiej” między rodzicem a dzieckiem przestrzeni na granice rodzica jak

i na brak możliwości “równości” w tej relacji z uwagi na konieczność egzekwownia u dziecka określonych 

zachowań – wypełniania obowiązków szkolnych, domowych czy też zasad panujących w domu narzuconych

przez rodziców.

W relacji z osobą, z którą się przyjaźnimy możemy porozmawiać o wszystkim z wzajemnością. Jest to jedno 

z oczekiwań rodziców, którzy chcą przyjaźnić się ze swoim dzieckiem, dzięki temu tworzą pole do 

posiadania kontroli nad możliwością pojawienia się niebezpieczeństwa w jego życiu. 

Jednak rodzice określający się jako przyjaciele swojego dziecka, pokazują tę relację jednostronnie – zadają 

pytania, liczą na ujawnianie treści od dziecka i uczą, że przyjaźń opiera się na dawaniu troski, opieki, 

zainteresowania. A taka jednostronna opiekuńcza forma relacji jest relacją rodzicielską.

Jeżeli celem rodzica jest nauczenie prawdziwych zasad relacji przyjacielskiej to takie działanie, nie ma 

najmniejszego sensu, bo prowadzi do zniekształcenia w postrzeganiu ról osób będących w takiej relacji. 

Z drugiej strony jeśli relacja „przyjacielska” z rodzicem ma wyglądać dokładnie tak jak wyglądają relacje 

przyjacielskie między dorosłymi, to takie działanie bliskie jest odwróceniu ról, czyli parentyfikacji. Dziecko,

wobec którego postawione są oczekiwania takie, jak dla dorosłego, nie ma możliwości rozwijania się według

określonego biologicznie porządku, stawia się mu poprzeczkę na wyrost.

Więc jak to robić?

Przyjazne podejście do dziecka jest zdecydowanie bardziej korzystne niż niosąca zagrożenie „przyjacielska” 

nierówna relacja. Nie chodzi tutaj jednak o to, że rodzic ma być zimnym, niedostępnym rodzicem, absolutnie

nie, bliskość z dzieckiem nie musi mieć określenia przyjaźni, by mogła być obecna w relacji dziecka z 

rodzicem. Dostępność emocjonalna rodzica powinna być podstawą każdej relacji, jednak ważne jest dbanie 

o jej granice.

Natomiast jeśli rodzicowi zależy na wyposażeniu dziecka w umiejętności, dzięki którym dziecko będzie 

mogło nawiązywać z powodzeniem relacje przyjacielskie w przyszłości, powinien pokazywać dziecku 

zainteresowanie drugiem człowiekiem i uczyć je empatii, (ale nie przez wzbudzanie poczucia winy czy też 

na doświadczeniach dorosłych). Myśląc o wczesnych latach – przez czytanie książek, zabawę w odgrywanie 

ról, okazywanie troski również w sytuacjach, w których dziecko potrzebuje wsparcia, pytanie go, czy go 

potrzebuje, pytanie o zdanie, pokazywanie obecności i uszanowania granic swoich i drugiego człowieka, 

naukę rozwiązywania problemów, edukację o emocjach, przyczynach i skutkach własnych działań 

adekwatnie do rozwoju dziecka, ale także konsekwentność. Ale także zachęcanie do rozwijania relacji 

rówieśniczych i wspieranie w ich utrzymaniu. Dla dziecka każda relacja, nawet ta, która być może będzie 

krótka jest ważnym i wzbogacającym doświadczeniem.
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