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Podbudowa konstrukcji psychicznej dziecka 
w aspekcie emocjonalnym i społecznym 

jako profilaktyka zaburzeń osobowości – 
konteksty szkolne i rodzinne

Artykuł dotyczy rozwijania funkcji psychicznych dziecka w aspekcie emocjonalnym i społecznym 
w  okresie wczesnoszkolnym w  kontekście zapobiegania ewentualnym zaburzeniom osobowo-
ści w życiu dorosłym. Problemy dzieci i nierozwiązane kryzysy z dzieciństwa rzutują na jakość ich 
funkcjonowania w życiu dorosłym. Istotą tekstu jest budowanie świadomości wzorów osobowości 
powstających na doświadczeniach dzieciństwa i rodzajach relacji, w jakie wchodzi dziecko, oraz 
ich wpływ na osobowość i jej zaburzenia. Artykuł dotyka problematyki rozwoju dziecka w kon-
tekście budowania się jego osobowości. Z tekstu wyłania się zdecydowany wniosek, iż rodzice i na-
uczyciele wywierają najważniejszy wpływ na rozwój społeczny, emocjonalny i moralny dziecka. 
W relacjach z nimi dziecko buduje umiejętności interpersonalne i uczy się budować więź z drugim 
człowiekiem. To sumuje się w tworzonej u dziecka osobowości.

Słowa kluczowe: zaburzenia osobowości, rozwój dziecka, edukacja wczesnoszkolna, profilaktyka, 
wychowanie

Wstęp

Problemy dzieci i  nierozwiązane kryzysy z  dzieciństwa rzutują na jakość ich 
funkcjonowania w  życiu dorosłym. Nauczycielom i  rodzicom często intuicyj-
nie wydaje się, że coś jest nie tak, że zachowania czy reakcje dziecka odstają od 
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normy, natomiast trudno jest im przewidzieć czy nakreślić potencjalne zagroże-
nia mogące dotknąć dziecko w jego rozwoju psychicznym. Świadomość wzorów 
osobowości budujących się na doświadczeniach dzieciństwa i rodzajach relacji, 
w jakie wchodzi dziecko, oraz ich wpływu na osobowość lub jej zaburzenia, może 
okazać się kluczowa. Dobrze, jeśli działania podejmowane przez nauczycieli pro-
jektowane są na bazie wiedzy z obszarów różnych dziedzin, tak by na zasadzie 
efektu synergii czerpać z mądrości wypracowanej przez lata, a w konsekwencji, 
by służyły one dziecku. Jako praktyk (nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem 
i psychoterapeuta) obserwuję bezradność rodziców i nauczycieli, stąd pomysł na 
podjęcie problematyki zaburzeń osobowości najczęściej występujących w popu-
lacji1. Nadrzędnym celem niniejszego opracowania jest zatem ukazanie często 
spotykanych zaburzeń osobowości na tle prawidłowości (i  nieprawidłowości) 
rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Z uwagi na fakt, że temat łączenia 
dorobku psychoterapii z płaszczyzną pedagogiki jest dość nowy, pewne kwestie 
zawarte w niniejszym artykule będą potraktowane hasłowo, z nadzieją na rozwi-
nięcie ich w dalszych publikacjach.

Prezentowany tekst dotyka problematyki rozwoju dziecka w kontekście bu-
dowania się jego osobowości. W pierwszej części opracowania omówiono obsza-
ry rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, ze szczególną dbałością o kwestie 
emocjonalne i społeczne, a także rozwój moralny. Ukazano rolę rodziny i środo-
wiska szkolnego, zwłaszcza nauczycieli, jako animatorów życia społecznego dzie-
ci w tworzeniu się bazowych doświadczeń i schematów mających swoje przeło-
żenie na ich osobowość. W drugiej części dokonano opisu zaburzeń osobowości 
mających swoje źródła w dzieciństwie, między innymi w wieku wczesnoszkol-
nym. Oprócz krótkiej charakterystyki różnych typów osobowości i związanych  
z nimi zaburzeń zarysowany został kontekst wychowania rodzinnego i szkolne-
go. Ciekawe w tym aspekcie są zwłaszcza tworzone relacje i przekonania odno-
śnie do świata i własnej osoby.

Rozwój psychospołeczny dziecka w wieku 6–10 lat

Dziecko w wieku szkolnym przechodzi niezwykle ważny okres rozwoju w zakre-
sie konstrukcji różnych funkcji psychicznych oraz formowania się jego osobo-
wości. Nie jest „czystą kartą”. Poprzednie doświadczenia z okresu przedszkolne-
go, wczesnego dzieciństwa, niemowlęctwa, a nawet z życia płodowego stanowią 
bazę, na której nadbudowują się kolejne zręby jego osobowości, jego Ja2.

1 W moim przekonaniu jako psychoterapeuty i nauczyciela.
2 M.E.P. Seligman, E.F. Walker, D.L. Rosenhan, Psychopatologia, Poznań 2003.
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Rozwój emocjonalny: początek refleksji

Najważniejszym zadaniem rozwojowym dziecka w wieku szkolnym jest korzyst-
ne rozwiązanie kryzysu: produktywność vs poczucie niższości3. Erikson4 pod-
kreśla ciągłość procesu rozwiązywania konfliktu w okresie szkolnym, natomiast 
Wygotski podchodzi do tego bardziej punktowo, zwracając uwagę na pojawienie 
się kryzysu 7. roku życia, jako na przełom, który zwiastuje nowy okres w roz-
woju dziecka. Dochodzi do swego rodzaju załamania się równowagi psychicz-
nej, co obejmuje nie tylko funkcjonowanie dziecka w nowej roli społecznej, ale 
też zmienność nastroju5, które oznaczają zmiany w  rozwoju emocjonalnym. 
Ponadto należy uwzględnić zmiany neurologiczne w zakresie kształtowania się 
kory mózgowej6, co bezpośrednio przekłada się na umiejętność panowania nad 
impulsami, reakcjami emocjonalnymi oraz zdolność do refleksji i  wyciągania 
wniosków. Moment intelektualny7, który sprawia, że dziecko angażuje myślenie 
w organizowanie swojego zachowania, wpływa na nie i sprawia, że możliwe staje 
się planowanie (działania, reakcji)8. 

Zachowania dziecka tracą swego rodzaju spontaniczność na rzecz kontroli 
reakcji mimo uwarunkowań sytuacyjnych. W sferze najbliższego rozwoju dziec-
ka9 leży kontrola emocji i  zachowania, jednak obecnie (w  wieku szkolnym) 
dziecko doświadcza poważnych problemów z równoczesną ich kontrolą. Zaczy-
na ono świadomie uczestniczyć w konfliktach wewnętrznych, zmianie ulega jego 
sposób przeżywania. Dochodzi do usensownienia10, poszerzenia świadomości 
emocjonalnej, co wynika z  syntetyzowania (uogólniania) przeżyć emocjonal-
nych i  kontrolowania ich. Kluczowa staje się tu umiejętność rozpoznawania 
swoich emocji. Uświadomienie sobie treści własnego przeżycia prowadzi od in-
trospekcji niewerbalnej do werbalnej11.

 3 L.S. Wygotski, Wczesne dzieciństwo, [w:] A. Brzezińska, M. Marchow (red.), Wybrane pra-
ce psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie, Zysk i S-ka, Poznań 2002; E.H. Erikson, Dopełniony 
cykl życia, Poznań 2002; B.A. Smykowski, Psychologia kryzysów rozwojowych dzieci i młodzieży, 
Poznań 2012.

 4 E. Erikson, Tożsamość a cykl życia, Poznań, 2004.
 5 L.S. Wygotski, op. cit., s. 70.
 6 B. Steinborn, Neurologia wieku rozwojowego, Warszawa 2017.
 7 M. Marchow, Rozwój wyższych funkcji psychicznych a rozwój dowolności działania, [w:] 

A. Brzezińska (red.), Z Wygotskim w tle, Toruń, 2000.
 8 L.S. Wygotski, Kryzys siódmego roku życia, [w:] A. Brzezińska, M. Marchow (red.), Wybra-

ne prace psychologiczne II…, s. 166; B.A. Smykowski, op. cit., s. 166.
 9 L.S. Wygotski,Wczesne dzieciństwo…
10 E. Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się: wybrane konteksty i problemy, Bydgoszcz 2008.
11 L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, Warszawa 1971, s. 325.
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Świat społeczny dziecka gwałtownie się poszerza12. Wielość relacji, w jakie 
ono wchodzi, wpływa na bogactwo jego świata psychicznego, przeżyć oraz kon-
struuje jego osobowość w decydującym, aczkolwiek nie ostatecznym, stopniu. 
Dziecko w wieku szkolnym usamodzielnia się od rodziców, przygotowuje się do 
możliwości uczenia się pod kierunkiem kogoś starszego oraz od innych ludzi 
w różnych sytuacjach. Istotnym elementem zarówno gotowości uczenia się od 
innych, jak i zmian rozwojowych w formowaniu się osobowości, jest gotowość 
dziecka do podporządkowania się woli innych i uczenia się od innych13.

Afekt dziecka w  wieku wczesnoszkolnym nabiera stabilności i  spójności. 
Dziecko rozwija umiejętność zachowania stałości uczuć i wartości w odniesie-
niu do siebie oraz innych. Potrafi budować trwalsze relacje oparte na poczuciu 
pewnego zobowiązania. Zanim przeżycie znajdzie wyraz w  zewnętrznym za-
chowaniu dziecka, poddane jest refleksji i analizie. Dopiero po tym podejmo-
wane jest określone zachowanie („Najpierw pomyślę, zanim zacznę działać”). 
To osiągnięcie rozwojowe pozwala nie tylko radzić sobie uczniowi na lekcjach, 
ale też dojrzalej reagować. Impulsywna reakcja, poddana nawet krótkiej refleksji 
(kontroli kory przedczołowej)14, modyfikuje ostateczne zachowanie zewnętrzne. 
Ponadto możliwa staje się odroczona gratyfikacja, która zwiastuje sukces eduka-
cyjny w dalszej perspektywie15 oraz dystansowanie do własnych przeżyć, by nie 
zakłócały pracy oraz osiągania długoterminowych celów16. Kontrola woli orga-
nizująca własne działania dziecka sprawia, że proces nauczania może faktycznie 
przebiegać. Jednak istotniejszy jej wpływ można dostrzec w perspektywie wie-
loletniej, gdzie przekłada się ona na pewien stopień sumienności, zapobiegający 
niektórym formom dewiacji i psychopatologii17.

Podobnie rozwijająca się kontrola emocjonalna wpływa na pojawienie się 
u dziecka zachowań adekwatnych do sytuacji oraz wyrażanie swoich emocji 
w sposób akceptowany społecznie18. Uświadomienie sobie własnych przeżyć skut-
kuje też możliwością znalezienia dla nich zindywidualizowanego środka wyrazu19. 
Wymaga to od rodziców i nauczycieli uważnej obserwacji i wrażliwości na sygnały 
płynące od dzieci, by udzielić im adekwatnego wsparcia, gdy jest ono potrzebne. 

12 Zob. E. Filipiak, O implikacjach edukacyjnych koncepcji L.S. Wygotskiego, „Edukacja” 2003, 
nr 1, s. 47–57; eadem, Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej, [w:] eadem, 
Rozwijanie zdolności uczenia się… 

13 L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, Warszawa 1971; B. Smykowski, op. cit.
14 B. Steinborn, op. cit.
15 W. Mischel, Test Marshmallow. O pożytkach płynących z samokontroli, Sopot 2015.
16 A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojo-

wa, Sopot 2013.
17 R.J.  Booth, J.W.  Pennebaker, Emocje a  odporność, [w:] M.  Lewis, J.M.  Haviland-Jones 

(red.) Psychologia emocji, Gdańsk 2005.
18 A.I. Brzezińska, op. cit., s. 272.
19 Przeżywać nie zawsze oznacza wyrażać.
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Generalnie u dzieci w tym wieku wzrasta tolerancja na stres i odporność na zno-
szenie dłuższych napięć. Jednak poziom jej nie jest oczywiście równy odporności 
dojrzałej psychiki osoby dorosłej. Ta doza tolerancji na stres staje się niezwykle 
istotna i  niezbędna dla efektywnego funkcjonowania w  sytuacji szkolnej. Zdol-
ność radzenia sobie z doświadczanym napięciem dopiero stopniowo się kształtuje, 
dlatego nie należy doprowadzać do przeciążenia. Jednak niebagatelny wpływ na 
kontekst społeczny i klimat emocjonalny, w którym rozwija się dziecko, ma jego 
rodzina i środowisko szkolne20.

Rozwój społeczny a kształtowanie się Ego –  
kryzys w wieku szkolnym

Budując swe kompetencje w zakresie opanowania wartościowych ról społecz-
nych, dziecko wzmaga pilność w uczeniu się działań dostosowanych do praw 
i norm życia społecznego. Głównym motywatorem dla dziecka jest tu nadzie-
ja na opanowanie tych kompetencji. Istotne w tym obszarze staje się doprowa-
dzenie czynności do końca, co możliwe jest nie tylko dzięki wytężonej uwadze 
i wytrwałości21, ale też i wsparciu osób znaczących. Negatywnie rozwiązany kon-
flikt tego okresu może poprowadzić dziecko do przesadnego współzawodnictwa 
lub spowodować regres w zakresie odnowienia konfliktu edypalnego22. Inercja 
ta grozi „paraliżem pracy”, co wiąże się z zahamowaniem jeszcze z okresu za-
bawy23. Sytuacja taka może uniemożliwić nauczycielowi pełnienie swej funkcji, 
gdyż dziecko może zamiast współpracy wchodzić w rywalizację z osobą dorosłą. 

Podobne niebezpieczne dla rozwoju mogą okazać się wątpliwości dziecka 
co do swoich możliwości związanych ze sprawnościami ciała, czy innymi pre-
dyspozycjami, co prowadzić może do wytworzenia się w dziecku poczucia bycia 
skazanym na mierność i niedopasowanie24. To poczucie nieadekwatności może 
utrzymywać się i prowadzić do osobowości schizoidalnej, omówionej pokrótce 
w dalszej części.

Uczenie się ról społecznych

Wiek szkolny to faza o największym znaczeniu w sensie społecznym25. Rodzaj 
relacji, w jakich dziecko uczestniczy w okresie wczesnoszkolnym, w istotny spo-
sób wpływa na przebieg jego dalszego życia. Zasięg interakcji społecznych zosta-

20 M.  Zeidner, Rozwój inteligencji emocjonalnej. Czego dowiedzieliśmy się do tej pory?, [w:] 
M. Śmieja, J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje, Warszawa 2008.

21 E.H. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań 1997, s. 270.
22 S. Freud, Wstęp do psychoanalizy, Warszawa 2017.
23 E.H. Erikson, Dopełniony…, s. 97.
24 E. H. Erikson, Dzieciństwo…, s. 271.
25 Ibidem;, A.I. Brzezińska, op. cit., s. 274.
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je wyraźnie poszerzony. Dzieci przywiązują się do nauczycieli i rodziców innych 
dzieci, chcą się identyfikować z osobami kompetentnymi. Kontakt z wzorcami 
właściwymi w tym czasie korzystnie wpływa na kształtowanie się umiejętności 
społecznych i postaw życiowych w dalszym procesie rozwoju. 

Wspierając dziecięcą samodzielność, stwarzamy również grunt pod rozwój 
odpowiedzialności za wykonywanie zadania oraz umiejętności planowania (co 
perspektywicznie wpłynie znacząco na rozwój kory przedczołowej odpowie-
dzialnej za kontrolę zachowań i emocji)26. Dziecko wchodząc w kontakty z do-
rosłymi (jeśli są one adekwatne i bezpieczne), rozwija umiejętność korzystania 
ze wsparcia, a także mając na uwadze różnice wynikające z wieku i kompetencji 
w tej relacji, motywuje się do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy.

Pracując w parach, dzieci kształtują umiejętność współpracy i przełamują 
swój naturalny egocentryzm, co pozwala uwzględnić punkt widzenia inny niż 
własny. Chroni je to przed rozwojem cech osobowości narcystycznych oraz idą-
cych w tym kierunku zaburzeń27. Uwzględnianie innych osób w swoim myśleniu 
powoduje wzrost empatii28, która jest kluczowa w zapobieganiu rozbudowy cech 
osobowości antyspołecznych czy psychopatycznych29. Wchodząc w  interakcje 
w większych grupach, dzieci uczą się negocjowania i rozwiązywania konfliktów, 
co pomaga im uporać się z ewentualnym przyrostem negatywnych emocji.

Równie istotne z punktu widzenia rozwoju społecznego jest też tworzenie 
sytuacji, w których dziecko pracuje w zespole zróżnicowanym wiekowo. Te sytu-
acje są korzystne ze względu na możliwość rozbudowy umiejętności udzielania 
pomocy (wzrost empatii, poczucia własnej sprawczości, a także poczucia własnej 
wartości) oraz sprawdzenia siebie w podejmowaniu różnych ról w grupie, np. li-
dera i innych. To ukazuje dziecku przemienność relacji, w które będzie wchodzić 
później, również w wieku dorosłym. Uczy się wówczas zarówno odpowiedzial-
ności za innych, jak i podporządkowania się grupie, mimo odmiennego zdania.

Wart podkreślenia jest kontakt z pozytywnymi wzorcami dorosłych w tym 
okresie rozwoju30. Z kolei do kształtowania adekwatnej samooceny31 niezbędna 
jest opinia rówieśników, którzy dostarczają kryteriów sukcesu i porażek. Liczne 
i zróżnicowane kontakty sprzyjają rozwojowi kompetencji społecznych i lepsze-
go rozumienia sytuacji społecznych, a także przełamaniu dziecięcego egocentry-
zmu. Umiejętność akceptacji tego, że ludzie mogą mieć różne zdania na ten sam 

26 B. Steinborn, op. cit.
27 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i  zaburzeń zachowania w  ICD-10. Opisy kliniczne 

i wskazówki diagnostyczne, Kraków-Warszawa 2000; D.W.Winnicott, Jak uczą się dzieci?, [w:] Dom 
jest punktem wyjścia, Gdańsk 2010.

28 J. Bauer, Empatia. Co potrafią lustrzane neurony, Warszawa 2008.
29 G.O. Gabbard, Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej, Kraków 2015.
30 A.I. Brzezińska, op. cit., s. 275.
31 I zakorzenienia w rzeczywistości na rzecz zarzucenia tymczasowego idealistycznej wizji 

samego siebie – Ja idealne.
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temat sprawia, iż dziecko nabiera świadomości wielowymiarowości rzeczywisto-
ści (rzeczywistość może być ujmowana z różnych punktów widzenia).

W  wieku wczesnoszkolnym niezwykle silna jest potrzeba życia w  grupie 
i uczestniczenia (działania) w zbiorowej działalności. Dziecko, mogąc wykazać 
się swoją kompetencją, lub po prostu czerpać radość ze wspólnego bycia w zbio-
rowości kolegów, nabiera przekonania (lub podbudowuje wcześniejsze), że świat 
(zwłaszcza społeczny) to bezpieczne miejsce, warto się kontaktować z  ludźmi 
i być częścią grupy32. Są to niezwykle korzystne przekonania ze względu na nie-
bezpieczeństwo rozwinięcia się cech schizoidalnych lub schizotypowych i ryzy-
ko wypadnięcia z ram społecznych. W tym wieku bycie outsiderem z różnych 
względów (porażek szkolnych, dysfunkcji, defektów zewnętrznych czy psychicz-
nych) może budzić obawy przed pojawieniem się schizofrenii w wieku adole-
scencji lub dorosłości33.

Warto mieć na uwadze, że mimo obserwowanego pędu dziecka na zewnątrz 
do grupy rówieśniczej34, nadal potrzebuje ono dużo bliskości, opieki, wsparcia 
i pocieszenia od najbliższych. Rodzina i szkoła są więc środowiskami wzajemnie 
uzupełniającymi się w tym względzie. Wszelka rywalizacja czy wzajemne anta-
gonistyczne przekonania wobec siebie przynoszą negatywne skutki dla wszech-
stronnego rozwoju dziecka35.

Rozwój społeczny: Ja i inni

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym nie mają jeszcze stałej osobowości. Początko-
wo koncentrując się na zewnętrznych cechach osób, coraz częściej dostrzegają 
i skupiają uwagę na wewnętrznych cechach i wartościach innego człowieka. De-
finicja Ja u dziecka w wieku wczesnoszkolnym nabiera bardziej abstrakcyjnego 
i ogólnego charakteru. Coraz częściej tworzą je trwałe wartości wewnętrzne. Au-
tocharakterystyka staje się coraz bardziej złożona i relatywna36. Jej odniesienie 
do rzeczywistości, zwłaszcza do konkretnych sytuacji, jest dobre dla zdrowia 
psychicznego dzieci, ugruntowuje je w kontakcie ze światem, co zabezpiecza też 
od ewentualnych wyobrażeń o charakterze paranoidalnym, schizofrenicznym37. 
Opieranie własnego poczucia wartości na realnych umiejętnościach w  relacji 

32 Zob. B.D. Gołębniak, „Językowy” model nauczania szansą zmniejszania napięć, [w:] M. Du-
dzikowa (red.), Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji, 
Kraków 1996; B.D. Gołębniak, G. Teusz (red.), Edukacja poprzez język, czyli całościowe uczenie się, 
Warszawa 1999.

33 M.E.P. Seligman, E.F. Walker, D.L. Rosenhan, op. cit.
34 Zob. J.S. Bruner, Poza dostarczone informacje, Warszawa, 1978; A. Brzezińska, J.S. Bruner: 

preskursor kształcenia wspomagającego rozwój, [w:] J. Bruner, Kultura edukacji, Kraków, 2006.
35 M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2013.
36 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004. 
37 M.E.P. Seligman, E.F. Walker, D.L. Rosenhan, op. cit.
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do świata zewnętrznego wpływa na sposób, w  jaki człowiek dorosły wchodzi 
w związek, buduje relację z przyszłym partnerem i oczekiwania wobec tych re-
lacji38. Im wyżej jednostka będzie cenić siebie, tym mniej będzie uzależniona od 
nieustannych dowodów troski przyszłego współmałżonka39. Natomiast niska sa-
moocena może wpływać na tendencję do uzależniania się od zapewnień innych 
o miłości i akceptacji, co może doprowadzić do błędnych wyobrażeń na jej temat 
(relacji)40, a w konsekwencji do formowania się osobowości zależnej i wchodze-
nia w toksyczne i niszczące związki41.

Poziom rozwoju samoświadomości dziecka zależy od osiągnięć w zakresie 
następujących obszarów:

– informacje o sobie dotyczą oprócz cech zewnętrznych, sprawności fizycz-
nej, coraz częściej też właściwości intelektualnych, emocjonalnych i stosunków 
społecznych;

– informacji o sobie dostarcza, poza kontaktami społecznymi z rówieśnika-
mi, własna refleksja nad sobą;

– dziecko jest zdolne do bardziej realistycznej oceny swych właściwości;
– ocena siebie zachodzi w coraz większym stopniu przez porównywanie się 

z ideałem własnej osoby (tzw. Ja idealne), mniej bazując na opiniach otoczenia, 
co sprawia, że staje się ona stabilna42. 

Rozwój społeczny na gruncie szkolnym

Odnalezienie się w nowym świecie społeczności szkolnej, z jej regułami życia, 
jest niezwykle istotne dla dziecka na początku wieku wczesnoszkolnego. Dzieci 
o niskim poziomie umiejętności społecznych (z deficytami z poprzednich eta-
pów rozwoju) będą miały trudności w procesie włączania się w życie społeczne 
szkoły i klasy. Z kolei dłuższe pozostawanie poza głównym nurtem życia spo-
łecznego skutkuje dezorientacją w sytuacji społecznej, co dalej upośledza rozu-
mienie procesów społecznych i prowadzi do poczucia nieadekwatności i zabu-
rzenia samooceny u  dziecka43. Poczucie własnej dziwaczności pozostające po 

38 Zob. S. Johnson, Przytul mnie, Wyd. Laurum, Warszawa 2012; H. Cloud, J. Townsend, Gra-
nice w relacjach małżeńskich, Warszawa 2016; T. Millon, R. Davis (red.), Zaburzenia osobowości we 
współczesnym świecie, Warszawa 2005.

39 M.E.P. Seligman, E.F. Walker, D.L. Rosenhan, op. cit.; G.O. Gabbard, op. cit.
40 V. Satir, Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańsk 2000.
41 G.O. Gabbard, op. cit.
42 T. Millon, R. Davis, op. cit.; G.O. Gabbard, op. cit.
43 Zob.: A.  Brzezińska, Oczami psychologa. Edukacja przez uczestnictwo aktywne, „Dialog 

i Edukacja” 1994, nr 9; A. Brzezińska, M. Ohme, A. Resler-Maj, R. Kaczan, M. Wiliński, Droga 
do samodzielności, Gdańsk 2009; A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2000.
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tego rodzaju doświadczeniach z  okresu wczesnoszkolnego stwarza grunt pod 
wystąpienie objawów schizoidalnych44.

W  momencie rozpoczęcia nauki szkolnej dziecko uczy się budować więź 
z rówieśnikami, a ich oddziaływania stają się powoli ważniejsze od relacji z ro-
dzicami. Jakość tych relacji w dużej mierze wpływa na funkcjonowanie społeczne 
na dalszych etapach życia. Zgodność i satysfakcja współżycia człowieka dorosłego 
w pracy, rodzinie i życiu towarzyskim zależy w głównej mierze od schematu ukła-
dania się jego relacji w dzieciństwie45. 

Czynnikiem spajającym grupy dzieci we wczesnym wieku szkolnym jest 
wspólnota działania, dlatego istotne jest „robienie czegoś razem”, co pomaga ani-
mować dorosłym sytuacje w kierunku integracji dziecka z  rówieśnikami. Gru-
pa i przynależność do niej daje dzieciom wiele korzyści rozwojowych. Pomaga 
w rozwoju wiedzy i umiejętności. Uczy solidarności społecznej, współdziałania 
oraz uwzględniania odmiennego punktu widzenia. Dzięki grupie dzieci doświad-
czają efektywności współpracy oraz czerpią z niej jako z ważnego źródła wsparcia 
w  doświadczanych trudnościach. Jest też istotnym źródłem informacji zwrot-
nych, co wpływa na kształtowanie się adekwatnej samooceny dziecka. Grupa 
może stanowić cenny wentyl bezpieczeństwa na zmienne koleje losu, dlatego tak 
istotne są też przyjaźnie dzieci w tym wieku. Pojęciem osiowym przyjaźni w tym 
czasie staje się zaufanie. Zaistnienie tego rodzaju więzi możliwe jest po przełama-
niu dziecięcego egocentryzmu i dzięki budowaniu obustronnego zrozumienia46.

Rozwój moralności

Dziecko w  swych działaniach nie opiera się już w  głównej mierze na posłu-
szeństwie. Jego moralność bazuje raczej na porozumieniu i współdziałaniu, co 
oznacza, że umowa, która jest zawarta z dzieckiem, obowiązuje wszystkich i dla 
wszystkich jest dobra. Pod koniec wieku wczesnoszkolnego dziecko ma szansę 
uwewnętrznić normy i wejść w etap moralności autonomicznej. Zaczyna ono 
wówczas postępować zgodnie z wyznawanymi przez siebie zasadami i czyni to 
bez względu na okoliczności, dla własnej satysfakcji. Zaczyna być zdolne do do-
konywania własnych ocen moralnych, rozważać poprawność własnych działań. 
Przy ocenie zachowania bierze pod uwagę nie tylko skutki, ale i intencje spraw-
cy47. Dzieci zaczynają uwzględniać też pojęcie przypadku i  intencjonalności48.

44 G.O. Gabbard, op. cit.; A.D. Cameron, Psychiatria, Wrocław 2011.
45 A.D. Cameron, op. cit.; J.M. Oldham, L.B. Morris, Twój psychologiczny autoportret, War-

szawa 2007; I. Namysłowska (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży, Warszawa 2004.
46 M. Marchow, op. cit.; E. Filipiak, Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym, Bydgoszcz 2002.
47 Jest to możliwe dzięki wykształceniu zdolności uwzględniania punktu widzenia innych.
48 A.I. Brzezińska, Psychologiczne portrety…, s. 289. 
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Istotnymi osiągnięciami w  tym obszarze dla dziecka jest: uwzględnianie 
punktu widzenia innego niż własny, branie pod uwagę intencjonalności w ocenia 
postępowania innych. Ważne staje się dostrzeżenie swojego udziału w tworzeniu 
reguł życia społecznego. Przy tym towarzyszący dziecku szacunek dla autoryte-
tu i rówieśników pozwala na wyższą ocenę własnych opinii i zdolności, a także 
umożliwia bardziej realistyczne osądzanie innych. Niezwykle istotne rozwojowo 
jest również przekonanie o immanentnej sprawiedliwości, co oznacza, że dziec-
ko nie myli naturalnego nieszczęścia z karą49. Dziecko ponosząc konsekwencje 
swego nieodpowiedniego zachowania, wyżej ceni kary dające szansę poprawy 
i powrót do poprzedniego stanu oraz pomagające zrozumieć niewłaściwości za-
chowania. Mimo potencjalnej zdolności, dzieci w  sytuacjach realnych nie za-
wsze postępują w ten sposób. Aby mogły one włączyć nowe sposoby bycia do 
swej codzienności, potrzebują stymulacji i wsparcia opiekunów. Rodzice wraz 
z nauczycielami mogą w tym czasie zachęcać je do refleksji nad postępowaniem 
swoim i innych poprzez dyskusje, nie autorytarne narzucanie zasad.

Okres wczesnoszkolny jest najbardziej decydujący w zakresie ustalenia sto-
sunku dziecka do aktywności (pracy będącej centrum życia dorosłego) oraz 
stosunków społecznych, a zwłaszcza schematu, z  jakim dziecko w nie wchodzi. 
Poczucie kompetencji, które jest kluczowym osiągnięciem tego okresu rozwoju, 
przekłada się zarówno na podejmowane działanie, jak i w relacjach społecznych. 
Kształtuje się dzięki niemu samoocena, przekonanie o własnej przydatności, po-
czucie bycia akceptowanym50. Istotne jest również budowanie przekonania, że pra-
ca, choć ważna, nie jest jedynym kryterium wartości51.

W literaturze z zakresu rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym podkre-
śla się ryzyko niepowodzeń szkolnych oraz niebezpieczeństwa związane z dys-
funkcjami utrudniającymi osiąganie sukcesu w funkcjonowaniu w roli ucznia. 
O  rozwoju dziecka można pisać długo i  z  przyjemnością, natomiast meritum 
sprawy dotyczy tego, jak zabezpieczyć je przed możliwymi zaburzeniami rozwo-
ju jego psychiki. Dlatego w dalszej części opracowania przeanalizowane zostaną 
możliwe następstwa pewnych zachowań wychowawczych rodziców i nauczycie-
li, a także klimatu emocjonalnego tworzonego przez nich. 

Znaczenie środowiska szkolnego i rodzinnego  
w rozwoju dziecka

Bezsprzeczny pozostaje fakt, że relacje rodzinne, szkolne oraz relacje z innymi 
znaczącymi dorosłymi z okresu dzieciństwa pozostawiają ślad w umyśle i oso-
bowości dziecka, który ma znaczenie dla jego życia dorosłego. Rodzice byli i są 

49 Związek z zaburzeniami myślenia/postrzegania, błędami poznawczymi.
50 A.I. Brzezińska, Psychologiczne portrety…
51 Jest to istotne z punktu widzenia zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i narcystycznych.
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nadal główną bazą zasilającą dziecko nie tylko fizycznie, ale również na pozio-
mie wsparcia psychicznego, podbudowy psychiki i profilaktyki zaburzeń osobo-
wości52. Natomiast szkoła wraz z całym kontekstem społecznym i normatywnym 
przekazem, co jest dobre lub dozwolone, dołącza do silnych oddziaływań rozwo-
jowych w tym wieku dziecka.

Mimo że dzieci w wieku wczesnoszkolnym rzadziej przejawiają zachowa-
nia przywiązaniowe wobec rodziców w sposób otwarty (poza sytuacjami stre-
sującymi), poszukują nadal wsparcia od nich w okresie adaptacji do warunków 
szkolnych. Rodzice zazwyczaj odpowiadają na takie potrzeby troską i aktywnym 
udzielaniem pomocy, co jest bardzo korzystne rozwojowo. Dzieci podtrzymu-
ją wówczas przekonanie, że świat to bezpieczne miejsce, a rodzice są dobrymi 
obiektami. Takie podejście dorosłych (aktywna pomoc i pozytywne zaangażo-
wanie w sprawy dziecka), zwłaszcza rodziców i nauczycieli, ma istotne znaczenie 
dla właściwego przystosowania się do wymagań, jakie stawia przed nimi rola 
ucznia, a także wpływa na poszerzenie repertuaru radzenia sobie. Zaniedbanie53 
w  tym okresie przez rodziców wpływa na częstsze doznawanie niepowodzeń 
szkolnych przez dzieci o dobrych możliwościach. To z kolei wpływa negatywnie 
na dobrostan psychiczny dziecka i zubaża jego poczucie kompetencji. Równo-
waga psychiczna zostaje zachwiana. 

Rodzice są nadal bardzo istotnymi osobami w  życiu dziecka. To głównie 
oni przekazują dzieciom skutecznie poglądy na temat tego, co uznawać za dobre 
lub złe. Przekaz jest tak silnie uwewnętrzniony, iż dziecko uważa je (poglądy) 
za własne. Jawne zachowania przywiązaniowe wobec rodziców pojawiają się już 
tylko w sytuacjach stresowych. Z racji tego, że w życiu dziecka jest coraz mniej 
tego typu sytuacji, rzadziej też obserwowane są zachowania poszukujące oparcia 
w bezpiecznej bazie54, a co za tym idzie mniej jawnie okazywane są uczucia dziec-
ka względem rodziców55. Mimo to dzieci nadal traktują rodziców jako bezpieczną 
bazę, liczą na ich obecność i wsparcie, a ocena od nich ma duże znaczenie dla ich 
poczucia własnej wartości. Dzieci zwracają się przy tym coraz częściej do osób 
dorosłych budzących ich zaufanie, a będących spoza kręgu najbliższej rodziny. 
Zaczynają od nich przejmować, prócz wiedzy, poglądy, a nawet sposób bycia.

Rodzice i nauczyciele odgrywają też znaczącą rolę w wyznaczaniu pozio-
mu przyzwolenia na niezależność dziecka oraz sposób i  poziom wypełniania 
przez nie standardów szkolnych56. Zwłaszcza rodzinne style wychowania57 nadal 
determinują kompetencje społeczne dzieci i  budują schematy, które określają 

52 J. Bowlby, Przywiązanie, Warszawa 2016; S. Gerhardt, Znaczenie miłości. Jak uczucia wpły-
wają na rozwój mózgu, Kraków 2016.

53 Również deprywacja emocjonalna.
54 H. Bee, op. cit.; J. Bowlby, op. cit.
55 H. Bee, op. cit.
56 Ibidem.
57 J. Bowlby, op. cit. 
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w znaczącym zakresie sposób ich dalszego życia58. Poziom asertywności, poczu-
cia odpowiedzialności za powierzone zadanie i sposób budowania relacji z oso-
bami znaczącymi pochodzą właśnie z doświadczeń z rodzicami i nauczycielami 
z tego okresu rozwoju.

Reguły i zasady życia społecznego są niezwykle istotne w procesie normali-
zacji zachowań dziecka, a później człowieka dorosłego. Bycie autentycznym au-
torytetem dla dziecka w tym wieku i osobą prezentującą pozytywny wzorzec jest 
czynnikiem silnie chroniącym dziecko przed wypadnięciem z ram społecznych. 
Bycie autorytetem jest niejako profilaktyką przed zaburzeniami antyspołecz-
nymi i psychopatycznymi. Natomiast podważanie autorytetu dorosłych w tym 
wieku jest czynnikiem ryzyka w kierunku psychopatologii59. Posłuszeństwo, za-
równo wobec rodzica, jak i nauczyciela, w wieku wczesnoszkolnym i umiejęt-
ność podporządkowania się woli dorosłych nie tylko pomaga dziecku osiągać 
sukcesy edukacyjne, ale i chroni przed różnymi dewiacjami60. Kwestionowanie 
autorytetu dorosłych jest wpisane w rozwój dziecka, a będąc oparte na krytycz-
nym wglądzie w ich rysy i niemoc, może skutkować większą dojrzałością. Całko-
wite odrzucenie autorytetu nie zawsze równoznaczne jest z odrzuceniem przez 
dziecko władzy dorosłych. Jeśli jednak dziecko odrzuca również ich władzę, to 
rozwojowo zjawisko to jest bardzo niebezpieczne61. Przyjęcie przez nie oportuni-
stycznej postawy ukazuje zaburzenia dziecka, zwłaszcza jeśli nie ukończyło ono 
jeszcze 10. roku życia62. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze mogą wskazywać 
na formowanie się osobowości antyspołecznej, zaburzeń psycho- i socjopatycz-
nych oraz zaburzeń histrionicznych63.

Nie bez znaczenia pozostaje styl wychowania preferowany i stosowany przez 
rodziców. Z badań Baumind64 wynika, że styl niedbały wpływa najbardziej ne-
gatywnie na formowanie się kompetencji społecznych dziecka, natomiast styl 
autorytatywny bądź nawet autorytarny (mimo szeroko komentowanego wpływu 
na niezależność i twórczość dzieci) wpływa najkorzystniej na kompetencje dzieci 
w  tym zakresie. Prowadzi to do wniosku, że bycie rodzicem biernym przynosi 
znaczące straty w rozwoju dziecka i naraża je na nieprawidłowości w formowaniu 

58 J. Young, J.S. Klosko, Programy zmiany sposobu życia, Warszawa 2012.
59 N. McWilliams, Diagnoza psychoanalityczna, Gdańsk 2015.
60 Natomiast nadużycia władzy ze strony dorosłych wobec dziecka może czynić z niego łatwą 

ofiarą.
61 A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety…
62 P. Wiliński, Dorośli jako autorytety dla dzieci i młodzieży, „Remedium”, nr 11 (152), s. 4–5; 

A.  Brzezińska, Psychologiczne portrety…, s.  279; M.E.P.  Seligman, E.F.  Walker, D.L.  Rosenhan, 
op. cit.; G.O. Gabbard, op. cit.

63 Zob. T. Millon, R. Davis (red.), op. cit.; G.O. Gabbard, op. cit.; J.M. Oldham, L.B. Morris, 
op. cit.

64 H. Bee, op. cit.
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się psychiki. Z kolei bycie dzieckiem rodziców mocno zaangażowanych w wycho-
wanie zaskakująco przynosi więcej korzyści rozwojowych, choć nie zawsze.

Oprócz wyżej zaznaczonych zależności w obserwowanych zmianach w roz-
woju dziecka i sposobu oddziaływania nauczycieli i rodziców, dziecko rozwija 
mowę wewnętrzną65 (jako efekt istotny rozwojowo ze względu na jej znaczenie 
w formowaniu się życia wewnętrznego dziecka, schematów poznawczych i pod-
staw osobowości66). Ma to miejsce jedynie w interakcji z otaczającymi ludźmi, 
a  treść komunikatów (zwłaszcza od osób znaczących: rodziców, nauczycieli) 
zostaje zinternalizowana, dając efekty w życiu dorosłym. Pojęcia, którymi dys-
ponuje dziecko, zakorzenione są w jego indywidualnym przeżyciu swojej spo-
łecznej sytuacji, wynikają z niej. Dlatego tak istotna jest adekwatna i pozytywna 
narracja dorosłego (który niejako opowiada dziecku świat na nowo) we wprowa-
dzaniu dziecka w świat społeczny i emocjonalny. Pojęcia te są dziecku koniecz-
ne, by wyjaśniać sytuacje, ustalać przyczyny i skutki, które ono samo przeżyło67.

Treścią rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym jest też jego zdolność 
do uświadamiania i poddawania woli pamięci i uwagi oraz jej rozwój. Elementy 
rzeczywistości nieobjęte uwagą pozostaną nieuświadomione. Pojęcia naukowe, 
rozwijane zwłaszcza w środowisku szkolnym, służą systematyzacji doświadcze-
nia dziecka, wprowadzają je na nowy poziom i prowadzą do ich uświadomienia. 
Zadaniem nauczania (zwłaszcza w szkole) staje się nie rozwijanie ogólnej zdol-
ności uwagi, lecz raczej rozwój różnorodnych zdolności w  zakresie skupiania 
uwagi na różnego rodzaju przedmiotach68. Pole uwagi zostaje uzależnione dzięki 
temu od własnej woli. Uwaga dziecka może być wówczas poddana kontroli słow-
nej dorosłego, co umożliwia rozwój u  dziecka samokontroli, a  to z  kolei pro-
wadzi do możliwości samodzielnego i dowolnego poszerzania lub zawężania jej 
pola. Zmiany psychiczne w obrębie rozwoju poznawczego wspierane intensyw-
nie przez szkołę przyczyniają się bezpośrednio do rozwoju woli w obszarze emo-
cjonalnym i społecznym. Dochodzi wówczas do wytworzenia się przestrzeni dla 
innej, celowej interpretacji sytuacji społecznych budujących emocje. Adekwatne 
wsparcie tych zmian w budowaniu się konstrukcji psychicznej dziecka jest moż-
liwe na gruncie szkolnym.

W kontekście szkolnym wartościowe dla dziecka jest wykonywanie pracy 
indywidualnie i w zespole, co sprawia, że rozwija się wyobrażenie dziecka doty-
czące podziału pracy i równych szans w dostępie do pełnienia wartościowych ról 
w społeczeństwie. Ma to bezpośredni wpływ na jego rozwój społeczny. Buduje 
się w dziecku przekonanie o przyszłych możliwościach, co motywuje je do wy-

65 M. Zeidner, R.D. Roberts, G. Matthews, The science of emotional intelligence: current con-
sensus and controversies, “European Psychologist” 2008, nr 13 (1).

66 J. Young, J.S. Klosko, op. cit.
67 B. Smykowski, op. cit.
68 Por. L.S. Wygotski, Wybrane…, s. 537; B. Smykowski, op. cit., s. 170.
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siłku nastawionego na opanowanie podstawowych umiejętności do pełnienia ról 
i środków służących jak najlepszemu wywiązywaniu się z nich. Dziecko w tym 
wieku chce być czymś zajmowane i chce się zajmować innymi69. Erikson70 pod-
kreśla, że dzieci w  tym wieku lubią być „łagodnie, lecz stanowczo zmuszane” 
do odkrywania możliwości uczenia się zupełnie nowych rzeczy, pochodzących 
z rzeczywistości dorosłych. To wszystko urzeczywistnia się również na gruncie 
szkolnym. Dziecko dąży do „bycia użytecznym”, pragnie być zdolne wykony-
wać i robić to dobrze, chce panować nad doświadczaną rzeczywistością71. Do-
świadczenia będące jego udziałem są kluczowe dla budowania w nim poczucia 
kompetencji, produktywności bądź poczucia niższości. Pozytywne rozwiązanie 
tego kryzysu przy udziale osób dorosłych z otoczenia rodzinnego i  szkolnego 
(tzw. znaczących dorosłych) może owocować bądź motywacją do pokonywania 
trudności, być źródłem podstawowej siły życiowej72, bądź też być przyczyną po-
ważnego kryzysu rodzącego zaburzenia osobowości.

Zewnętrzne przeszkody doświadczane przez dziecko (w szkole otrzymuje 
ono ich nieporównywalnie wyższą dawkę niż w warunkach domowych) mają 
znaczenie dla jego rozwoju. Istnieje kilka przyczyn, które mogą prowadzić do 
utrwalenia i uogólnienia poczucia niższości jako przekonania, że nigdy nie bę-
dzie się dobrym73. Poza deficytami rozwojowymi, niewystarczającym poradze-
niem sobie z konfliktami z wcześniejszych faz oraz brakiem pilności i wytrwało-
ści uwagi kluczowe znaczenie ma społeczna sytuacja dziecka. Najważniejsza dla 
budowania ego jest relacja, w  jakiej pozostaje dziecko z nauczycielem i rodzi-
cem. Te osoby dorosłe mogą zapobiec poważnemu kryzysowi, gdy prawidłowo 
rozpoznają i pokierują uzdolnieniami, wysiłkami i trudnościami dziecka. W ra-
zie sytuacji dramatycznej kluczowe będzie rozpoznanie problemu dziecka jako 
psychiatrycznego.

Sposób budowania relacji przez rodziców może być spójny z tym, czego do-
świadczają bądź nie doświadczają dzieci ze strony nauczyciela. Erikson74 podpo-
wiada, że łagodność wraz ze stanowczością jako optymalny sposób motywowania 
dzieci do odkrywania świata i siebie oraz we wspieraniu ogólnopojętego rozwoju 
przynoszą najlepsze efekty. W wieku wczesnoszkolnym osoba nauczyciela zyskuje  
tak dużo na wartości, iż staje się jedną z ważniejszych osób znaczących w życiu 
dziecka75. Dzięki kontaktom z nauczycielem dzieci znajdują odpowiedź na pyta-

69 E.H. Erikson, Tożsamość…, s. 78.
70 Ibidem, s. 78.
71 Ibidem, s. 81; E.H. Erikson, Dopełniony…, s. 96.
72 Jaką jest tu bez wątpienia kompetencja panowania nad rzeczywistością.
73 E.H. Erikson, Tożsamość…, s. 83.
74 Ibidem, s. 79.
75 S.  Jabłoński, Nauczyciel jako osoba znacząca w rozwoju człowieka, „Remedium” 2005, 

nr 7–8 (146), s. 4–5; A.I. Brzezińska, Psychologiczne portrety…
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nie, czy są w stanie robić jakieś rzeczy dobrze76. Akceptacja z jego strony wpływa 
na poczucie kompetencji oraz wzmacnia poczucie wartości osobistej dziecka77. 
Bycie nauczycielem dziecka w tym wieku jest zaszczytem, ale i odpowiedzialno-
ścią za jego dalszy rozwój. Oprócz wyposażenia w umiejętności typowo szkolne, 
wnosi on spory ładunek w formowanie się dziecięcej samooceny i często decydu-
je o przebiegu jego dalszej kariery szkolnej78, a nawet życiowej. Nie bez znaczenia 
pozostaje, z  jakimi nauczycielami mają kontakt nasze dzieci przez 5–6 godzin 
dziennie, pięć razy w tygodniu. Ich modelowanie, postawy i cechy osobowości, 
nawet nie tak bardzo jak intencjonalne działania w zakresie edukacji, wpływają 
na formowanie się osobowości przyszłych pokoleń79. Szkody poczynione w tym 
czasie są trudno uchwytne, niemal niemierzalne, a  odciskają znaczące piętno. 
Ewentualna korekcja doświadczeń dziecka z tego okresu jest trudna, nie zawsze 
daje dobre rokowania. W tym kontekście zasadne jest wnioskowanie o badanie 
osobowości wszystkich aktywnych i przyszłych nauczycieli, gdyż znaczenie ich 
kondycji psychicznej w rozwoju przyszłych pokoleń jest doniosłe.

Rodzice i opiekunowie wywierają najważniejszy wpływ na tym etapie roz-
woju społecznego i emocjonalnego dziecka. To w relacjach z nimi dziecko budu-
je umiejętności interpersonalne i uczy się budować więź z drugim człowiekiem. 
Rolą opiekuna (rodzica i nauczyciela) jest stwarzanie okazji do obcowania z ró-
wieśnikami, pozostawiania odpowiedniej dozy swobody do rozwoju samodziel-
ności i swobodnego kontaktowania się z dziećmi z otoczenia.

Zagrożenia rozwojowe

W  tym miejscu chciałabym przybliżyć niektóre spośród możliwych zaburzeń 
osobowości powstałych na bazie doświadczeń z  dzieciństwa. Ze względu na 
ograniczoną objętość niniejszego opracowania wybrane zostały problemy i ich 
geneza związana z osobowością antyspołeczną, osobowością narcystyczną, schi-
zoidalną oraz histrioniczną. Natomiast zagrożenia w kierunku osobowości pa-
ranoidalnej, depresyjnej, maniakalnej, masochistycznej, a także obsesyjno-kom-
pulsywnej i dysocjacyjnej będą przedmiotem innych rozważań.

Osobowość nie jest równoznaczna z zaburzeniem, jednak mając określoną 
osobowość człowiek podatny jest na trudności związane z dolnym krańcem kon-
tinuum funkcjonowania w ramach danego spektrum osobowości. W poniższej 
analizie czynników środowiskowych, zwłaszcza relacji rodzinnych i  relacji ze 
znaczącymi osobami (w tym nauczycielami), używam często sformułowania oso-
bowość antyspołeczna zamiast zaburzenia osobowości antyspołecznej; osobowość 

76 E.H. Erikson, Tożsamość…
77 A.I. Brzezińska, Psychologiczne portrety…, s. 281.
78 S. Jabłoński, op. cit.
79 Por. V. Satir, op. cit.
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schizoidalna zamiast zaburzenia osobowości schizoidalnej itp., z uwagi na płyn-
ność funkcjonowania człowieka w obrębie danego typu osobowości oraz z powo-
du chęci uwrażliwienia na mogące pojawić się problemy czy czynniki chorobowe. 

Osobowość antyspołeczna (psychopatyczna)

Terminy osobowości socjopatycznej, antyspołecznej i psychopatycznej są często 
stosowane zamiennie dla określenia struktury osobowości, którą cechuje: pod-
wyższony poziom agresji, brak ego-obserwującego (sumienia), manipulacje, bycie 
dzieckiem trudnym, które jest chaotyczne, które trudno jest uspokoić i któremu 
niełatwo okazać miłość. Podłożem takich zachowań jest zwykle niskie poczucie 
bezpieczeństwa oraz niewłaściwe postawy społeczne, tj. surowa dyscyplina i nad-
mierne rozpieszczanie80.

W biografiach osób bardziej destrukcyjnych widać wyraźnie brak spójnych 
i przesyconych miłością wpływów rodziny, które chroniłyby dziecko przed de-
formacją osobowości. Dzieci mające w  domu słabe, depresyjne lub masochi-
styczne matki, a przy tym wybuchowych, niespójnych ojców, a także alkoholizm 
wraz z innymi uzależnieniami w rodzinie, doświadczają środowiska utwierdza-
jącego wiarę, że ich otoczenie nie jest bezpiecznym miejscem. Nie mogą rozwi-
nąć swojej dziecięcej omnipotencji, co popycha je do potwierdzania jej przez 
resztę własnego życia.

Osoby psychopatyczne nie potrafią przyznać się do emocji, gdyż kojarzą je 
ze słabością i podatnością na zranienie81. Mają przy tym braki w ubieraniu emocji 
w słowa, co skutkuje niemożnością użycia języka do artykułowania uczuć. Słowa 
nie służą im, by wyrazić siebie, lecz aby manipulować innymi (nie mają zinterna-
lizowanej innej funkcji mowy). W rodzinach osób z zaburzeniami antyspołeczny-
mi kładziono mały nacisk na ekspresyjną i komunikacyjną funkcję języka. Słowa 
były używane przeważnie w celu kontroli innych82. W tym kontekście niezwykle 
ważna okazuje się rozmowa z  dziećmi o  ich sprawach, zwłaszcza o  uczuciach. 
Inicjowanie w szkołach edukacji językowej83 z naciskiem na różne funkcje języka 
oraz edukacji emocjonalnej w kierunku podbudowy kompetencji emocjonalnych 
dzieci są działaniami istotnymi z punktu widzenia zdrowia psychicznego.

Niezdolność do internalizacji u osób psychopatycznych wynika z wychowa-
nia84. Rodzice i opiekunowie tych dzieci byli niezdolni do artykułowania emocji 
własnych i reagowania na emocjonalne potrzeby dziecka. Dzieci, które stają się 
socjopatyczne, były rozpieszczane materialnie i poddawano je deprywacji emo-

80 Zob. T. Millon, R. Davis (red.), op. cit.; G.O. Gabbard, op. cit.; J.M. Oldham, L.B. Morris, 
op. cit.; Akhar, 1992, za: N. McWilliams, op. cit.

81 F. de Masi, Podatność na psychozę, Warszawa 2016.
82 N. McWillliams, op. cit., s.171.
83 B.D. Gołębniak, G.Teusz, op. cit.
84 O.F. Kernberg, 1984, J.R. Meloy, 1998, za: N. McWilliams, op. cit., s. 172.
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cjonalnej. Mało którzy rodzice zdają sobie sprawę z tego, że taki typ hojności jest 
szczególnie destrukcyjny. W  tym aspekcie narzuca się potrzeba wzmożonych 
działań ze strony szkoły w celu podbudowy kompetencji emocjonalnych85. Sam 
fakt zaistnienia rozmowy o emocjach, pomijając jej jakość, jest niezwykle istot-
ny. Uczy bowiem, że o uczuciach można rozmawiać. Aby jednak od świadomo-
ści przejść do działania, potrzebna wydaje się również edukacja rodziców w za-
kresie kompetencji emocjonalnych i inteligencji emocjonalnej, co jest możliwe86.

Dzieci te nie przeżyły normalnego przywiązania psychicznego, uwewnętrz-
nienia dobrych obiektów lub identyfikacji z  opiekunem. Nie przyjęły miłości 
i same nie kochały. Zamiast tych potrzebnych doświadczeń nastąpiła identyfika-
cja z obiektem Ja obcego87. Podkreślenia wymaga również niedostatek „głębokich 
i nieświadomych identyfikacji z pierwotną postacią rodzica oraz ostatecznych ar-
chetypów identyfikacji ze społeczeństwem, kulturą i ludzkością w ogóle”88. Ważne 
jest zatem uwrażliwianie dzieci na piękno i potrzeby społeczeństwa w wymiarze 
kulturowym i społecznym89. Wszelkie lekcje i projekty mające na celu zakorzenie-
nie się i wpływanie na utożsamianie się młodych ludzi ze społecznością lokalną 
i szerszą są potrzebne.

Inną odsłonę przyczyn powstania charakteru antyspołecznego jest przeżycie 
dzieciństwa, w  którym rodzice czy inne ważne obiekty w  życiu dziecka (także 
nauczyciele) ulegali demonstracjom władzy dziecka. Bywa, że rodzice reagują 
często złością, gdy nauczyciele próbują nałożyć jakieś ograniczenia na dziecko. 
Identyfikują się oni z buntem swego dziecka i wyrażają własną nienawiść do wła-
dzy, czyniąc w ten sposób szkodę własnemu dziecku. Poza tym psychopatia może 
być „dziedziczona”, co oznacza raczej, że dziecko naśladuje zachowania obron-
ne rodziców90. Z licznych analiz wynika, że z jednej strony źródłem psychopatii 
może być model rodziców i wzmacnianie przez nich zachowań manipulacyjnych, 
a w innej odsłonie główną przyczyną może być chaotyczne, dramatyczne i pełne 
przemocy dzieciństwo91. Możemy mówić wówczas, że pierwszy typ rodziny wy-
chowuje „zdrowszych” psychopatów, a burzliwe warunki kształtują osoby głębiej 
zaburzone. Zależność ta oczekuje jednak nadal na wyjaśnienie w badaniach92.

85 Tego typu oddolne inicjatywy mają miejsce i ujawniają się w postaci projektów innowacji 
pedagogicznych Emocje w szkole realizowanych w szkołach podstawowych, np. w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Głogowie.

86 M. Śmieja, J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje, War-
szawa 2008.

87 J.S. Grotstein, 1982, za: N. McWilliams, op. cit., s. 172.
88 J.R. Meloy, 1998, s. 44, za: N. McWilliams, op. cit., s. 172.
89 Zob. J.S. Bruner, op. cit.
90 F. de Masi, op. cit.
91 Zob. T. Millon, R. Davis (red.), op. cit.; G.O. Gabbard, op. cit.; J.M. Oldham, L.B. Morris, 

op. cit.
92 N. McWilliams, op. cit.
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Nadpobudliwe, wymagające i łatwo rozpraszające się dziecko potrzebuje ak-
tywnego i energicznego podejścia rodziców i nauczycieli. Wymaga też dużo więcej 
bezpośredniego zaangażowania ojca93. Dzieci o  wysokim poziomie agresji, lecz 
będące zdolne do przywiązania choć z jednym z rodziców dzięki dostatecznej sty-
mulacji i dyscyplinie opartej na miłości, były zabezpieczone94.

Potencjalny psychopata od początku spostrzegany jest jako trudne dziecko. 
Świadomość tego nie pomaga mu w zbudowaniu poczucia własnej wartości nor-
malną drogą (np. poprzez odbieranie dumy od rodziców). Przy rozczarowaniach 
zewnętrznymi obiektami, dziecku pozostaje własna siła. Słabość jest dla niego 
rozpaczliwym stanem wzbudzającym lęk95. Czyny agresywne wpływają na dziec-
ko stabilizująco: redukują nieprzyjemny stan pobudzenia i przywracają poczucie 
własnej wartości96.

Jak zauważa McWilliams: „Im bardziej chaotyczne jest otoczenie dziecka, 
im bardziej zmęczeni lub nieprzygotowani do swej roli są jego opiekunowie, tym 
większa szansa, że dziecko nie zostanie nauczone granic i  nie będzie musiało 
brać zbyt serio konsekwencji swoich impulsywnych działań”97. Dzieci wycho-
wywane przez osoby mające mniej niż one energii uczą się, że można ignoro-
wać potrzeby innych, robić to, co się chce, a z nieprzyjemnymi konsekwencjami 
swych działań mogą radzić sobie poprzez ucieczkę, udawanie czy zastraszanie 
innych. Lekarstwem na ten stan rzeczy wydaje się wychowanie oparte na spójnej 
dyscyplinie, zwłaszcza z uwagi na fakt, że osobowość psychopatyczna poszukuje 
dowodów swej władzy98. 

Osobowość narcystyczna

Osoby narcystyczne mają problemy z samooceną, które ciążą na ich relacjach 
z innymi ludźmi. Nie wiedzą, na czym polega akceptowanie kogoś bez oceniania 
i eksploatacji, bez idealizowania i na czym polega szczere wyrażanie uczuć bez 
wstydu. Osobom narcystycznym te umiejętności mogą być całkowicie obce.

Obiekty Ja99 pomagają kształtować samoocenę dziecka. W  okresie wcze-
snoszkolnym główną rolę pełnią tu nauczyciele. Otaczająca rzeczywistość wy-

93 R. M. Diamond, 1998, N. Mc Wiliams, 1991, za: N. McWilliams, op. cit., s. 173.
94 Zob. N. McWilliams, op. cit.; T. Millon, R. Davis (red.), op. cit.; G.O. Gabbard, op. cit.; 

J.M. Oldham, L.B. Morris, op. cit.
95 Zob. T. Millon, R. Davis (red.), op. cit.; G.O. Gabbard, op. cit.; J.M. Oldham, L.B. Morris, 

op. cit.
96 N. McWilliams, op. cit.
97 Ibidem, s. 173.
98 Zob. T. Millon, R. Davis (red.), op. cit.; G.O. Gabbard, op. cit.; J.M. Oldham, L.B. Morris, 

op. cit.
99 To obiekty spoza nas, osoby, które karmią nasze poczucie tożsamości i własnej wartości 

poprzez afirmację, podziw i aprobatę.
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maga jednak, by inni ludzie byli dla nas czymś więcej niż tylko obiektami Ja, co 
oznacza dostrzeżenie tego, kim są i czego potrzebują, a nie tylko postrzeganie ich 
pod kątem własnej użyteczności.

Największym problemem osób narcystycznych jest ograniczona zdolność 
do miłości. Osoby te stają się takie za sprawą otoczenia, które wykorzystało je 
jako narcystyczne przedłużenie siebie. W  dzieciństwie były bardzo ważne dla 
swoich rodziców i opiekunów (nauczycieli) nie ze względu na to, kim są, lecz 
ze względu na funkcję, jaką pełniły. Komunikaty od dorosłych odnośnie do by-
cia cenionym z powodu roli, jaką odgrywają, wywołują u dziecka zaprzeczenie 
prawdziwym emocjom (zwłaszcza wrogim i samolubnym), by nie zostać odrzu-
conym czy upokorzonym. To sprzyja formowaniu się fałszywego Ja100 – repre-
zentacji tego, co zostało wyuczone jako akceptowane.

Niepokojąca w  tym względzie jest postawa rodziców, którzy z  góry wie-
dzą, kim ich dziecko będzie. Zakładają realizację przez nie niespełnionych am-
bicji i  lokują w  nich chwałę całej rodziny. Spory wpływ na wychowanie oso-
by narcystycznej ma atmosfera nieustannego oceniania panującego w rodzinie 
i  w  szkole. Krytyka sama w  sobie nie jest zła (niekorzystna rozwojowo) ani 
nawet możliwa do uniknięcia. Istnieje jednak zasadnicza różnica między stwo-
rzeniem ogólnego i rozmytego wrażenia, że dziecko nie jest dostatecznie dobre,  
a dostarczeniem konkretnej informacji zwrotnej na temat niewłaściwego zacho-
wania. Oceniająca atmosfera nieustannego wychwalania ma również niszczący 
wpływ na rozwój realistycznej samooceny. Towarzyszące dziecku uczucie stałe-
go oceniania, bez względu na werdykt, jest destruktywne101. 

Aby wychować narcystycznego potomka, niekoniecznie trzeba mieć osobo-
wość narcystyczną. Naturalne jest pragnienie, by dzieci miały to, czego brakowa-
ło rodzicom, i jest ono nieszkodliwe, dopóki nie staje się dominujące. Szczegól-
ny rodzaj tego komunikatu od rodziców brzmi: „W przeciwieństwie do mnie ty 
możesz mieć wszystko”, co jest niszczące, gdyż nikt nie może mieć wszystkiego. 
Kluczowa okazuje się tu presja wywierana na dziecku, by przeżyło swoje życie 
niejako dla rodziców102. 

Osoby dorosłe wyrosłe z dzieciństwa, w którym nie miały poczucia bycia wy-
starczająco dobrym, z racji kruchości własnej psychiki są podatne na hipochon-
drię i dominujący strach przed śmiercią. W związku z własnym perfekcjonizmem 
osoby te unikają uczuć i działań, które wyrażałyby omylność człowieka lub za-
leżność od innych. Zaprzeczają one szczególnie postawom żalu i wdzięczności103.

Sumując, osobowość ta wywodzi się ze środowiska, gdzie dziecko było ota-
czane szczególnym rodzajem uwagi. Wspierano je pod warunkiem, że wypeł-

100 D.W. Winnicott, op. cit.
101 M. Zeidner, op. cit.
102 N. McWilliams, op. cit., s. 191.
103 N. Mc Wiliams i S. Lelendorf, 1990, za: N. McWilliams, op. cit., s. 192.
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nia narcystyczny projekt rodziców. Zazwyczaj każdy rodzic traktuje w pewnym 
stopniu swe dziecko jako przedłużenie siebie, własnych potrzeb narcystycznych. 
Jest to kwestia umiaru i równowagi oraz zwrócenia uwagi, czy dziecko obdarzo-
ne jest akceptacją i dumą nawet, gdy nie osiąga celów swych rodziców.

Dzieci zagrożone osobowością narcystyczną mają problem z wyrzutami su-
mienia z powodu popełnionego błędu lub wyrządzenia krzywdy, gdyż wyrażenie 
żalu stanowiłoby przyznanie się do ułomności. A przecież błąd jest naturalną 
częścią procesu uczenia się i tego mogą nauczyć się w szkole. Uczucie wdzięcz-
ności jest też przeżywane jako trudne, gdyż ukazuje te jednostki jako osoby po-
trzebujące pomocy, czego one chciałyby uniknąć104.

Osoba narcystyczna buduje swoje pozytywne poczucie Ja na iluzji nie-
omylności i samowystarczalności, dlatego przyznanie się do poczucia winy czy 
zależności odkrywa w nich „wstydliwą prawdę”105. Szczere przeprosiny, podzię-
kowania czy behawioralny wyraz żalu są przez te osoby zaniedbywane, co po-
woduje znaczące zubożenie relacji z innymi ludźmi. 

Nauczyciele i  rodzice zapobiegając rozwojowi tego aspektu osobowości, 
mogą wyposażyć się w cierpliwość, postawę akceptacji, zwłaszcza ludzkich (dzie-
cięcych) niedoskonałości. Korektywne będzie dla dzieci doświadczenie postawy 
nieoceniającej wobec własnych słabości, uznanie własnych błędów i realistycz-
nej ich akceptacji. Znaczącym osiągnięciem w tym aspekcie są wyrażone prze-
prosiny, które ukazują prawidłowe spostrzeżenie i zrozumienie własnego błędu, 
a mimo to utrzymanie poczucia własnej wartości. W profilaktyce tego rodzaju 
postaw w szkole narzucają się prace w grupach zróżnicowanych wiekowo, gdzie 
zamienność ról jest wymagana i bardzo korzystna rozwojowo na wielu obsza-
rach. Potrzebna jest zatem edukacja w zakresie właściwego wyrażania własnych 
potrzeb wobec innych, bez odczucia wstydu związanego z proszeniem o cokol-
wiek, oraz edukacja na temat wzajemnej zależności ludzi od siebie106.

Osobowość schizoidalna

Kontinuum osobowości schizoidalnej sięga od hospitalizowanych pacjentów 
w katatonii po jednostki twórcze i genialne. Osoby o tego rodzaju osobowości 
zachowują się niekonwencjonalnie, ekscentrycznie, nawet dziwacznie107. Pod-
stawowy konflikt u tych osób wiąże się z bliskością i dystansem oraz z miłością 
i strachem. Dziecko przesycone jest ambiwalentnymi uczuciami wobec przywią-
zania108. Pragnie bliskości, ale też nieustannie odczuwa lęk przed pochłonięciem 

104 T. Millon, R. Davis (red.), op. cit.; G.O. Gabbard, op. cit.; J.M. Oldham, L.B. Morris, op. cit.
105 N. McWilliams, op. cit., s. 192.
106 T. Millon, R. Davis (red.), op.cit.; G.O. Gabbard, op. cit.; J.M. Oldham, L.B. Morris, op. cit.
107 Ibidem, s. 203.
108 J. Bowlby, op. cit.; S. Johnson, Przemiana charakterologiczna. Cud ciężkiej pracy, Warszawa 

1993.
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przez innych. Z tego powodu zachowuje dystans, by upewnić się co do własnego 
bezpieczeństwa i odrębności, jednak cierpi z powodu alienacji i odrębności109. 
Arthur Robbins110 podsumował dynamikę rządzącą jednostką schizoidalną za 
pomocą komunikatu: „Podejdź bliżej, bo czuję się samotny, ale zostań daleko, 
ponieważ boję się twojego wtargnięcia”.

Geneza osobowości schizoidalnej sięga okresu wczesnego dzieciństwa, jed-
nak część teoretyków upatruje jej źródła w późniejszym wieku, kiedy dziecko 
wyrasta z okresu symbiozy111. Winnicott112 z kolei wskazuje na źródła tej osobo-
wości w wychowaniu, które niejako popycha dziecko w tym kierunku. „Warun-
kiem” takiego wycofania się dziecka jest postawa rodziców nadmiernie zaan-
gażowanych, narzucających się i wpływających na dziecko. Częstym motywem 
w literaturze z tego obszaru jest schizoidalny mężczyzna i przytłaczająca matka. 
Matka osoby schizoidalnej często przekracza granice dziecka, a ojciec jest za-
zwyczaj niecierpliwy i krytyczny.

Ze schizoidalnym wycofaniem dziecka ma związek nie tylko stopień za-
angażowania rodziców, ale i  sama treść tego zaangażowania. Kluczowe są tu-
taj sprzeczne i mylące komunikaty od najbliższych113. „Dziecko wychowywane 
w atmosferze podwójnych i emocjonalnie nieszczerych komunikatów może ła-
two uzależnić się od wycofania jako mechanizmu broniącego Ja przed nieznośną 
dawką niejasności i złości”114. Towarzyszy mu wówczas poczucie beznadziejno-
ści, które jest postawą bardzo często obserwowaną u pacjentów schizoidalnych115.

Część badaczy116 wskazuje odmienną przyczynę zaburzeń schizoidalnych, 
wysuwając na pierwszy plan znaczenie wczesnej deprywacji, jeśli chodzi o to-
warzystwo, i co za tym idzie – poczucia samotności i izolacji. Dzieci te zazna-
ły w swym dzieciństwie ogromnej samotności i poważnego zaniedbania, co po-
skutkowało lekceważeniem konwencjonalnych oczekiwań społecznych (jedna 
z  głównych cech osób schizoidalnych). Przypuszczam, że oba czynniki mogą 
dopełniać całość obrazu genezy tego typu zaburzeń. Nadmierne zaangażowanie 
i deprywacja wspólnie determinują powstanie problemu schizoidalnego117.

Osoba schizoidalna dąży do potwierdzenia swej prawdziwej oryginalności, 
wrażliwości i wyjątkowości. Potwierdzenie to musi pochodzić raczej z wewnątrz 

109 B. Karon i G. Van den Bos, 1981, za: N. McWilliams, op. cit., s. 206.
110 A. Robbins, 1988, s. 398, za: N. McWilliams, op. cit., s. 207.
111 R.H. Horner, 1979, za: N. McWilliams, op. cit., s. 207. 
112 D.W. Winnicott, op. cit.
113 L. Fleck, 1965, M. Singer, L. Wynne, 1965, G. Bateson i in,, 1969, za: N. McWilliams, op. cit., 

s. 208
114 N. McWilliams, op. cit., s. 208.
115 P. Giovacchini, 1979, za: N. McWilliams, op. cit.
116 J. Mullahy, 1970, S.P. Robbins, 1988, L. Sass, 1991, za: N. McWilliams, op. cit., s. 208.
117 M.E.P. Seligman, E.F. Walker, D.L. Rosenhan, op. cit.; G.O. Gabbard, op. cit.

StudiaNS2018.indb   223 2019-03-07   19:48:54



224 Magdalena skorobogata 

niż z zewnątrz. Osoby schizoidalne wyznaczają sobie wysokie standardy własnej 
aktywności twórczej, są też często bardzo krytyczne wobec siebie.

Celem wychowania i przeciwdziałania zaburzeniom schizoidalnym jest zna-
lezienie drogi do subiektywnego świata dziecka bez wywoływania w  nim przy 
tym nadmiernego lęku przed intruzem. Cenne jest nierezygnowanie z dążenia 
do zrozumienia dziecka i niesienia mu pomocy mimo mylących i odpychających 
czasami komunikatów z jego strony. Skuteczna pomoc dziecku z tendencją do za-
chowań schizoidalnych polega na normalizacji, która jest interpretacją połączoną 
ze zrozumieniem i  z  akceptowaniem świata dziecka. Komunikując dziecku, że 
jego wewnętrzny świat jest zrozumiały, rodzic i nauczyciel pomagają mu zinter-
nalizować doświadczenie bycia akceptowanym takim, jakie jest, bez konieczno-
ści dostosowania się do „partnera interakcji”. Wówczas samoocena dziecka może 
ugruntować się na tyle, że późniejsze niezrozumienie ze strony innych nie będzie 
tak destrukcyjne dla jego psychiki. Przedstawienie dzieciom bogactwa wyobraźni 
jako talentu, a nie patologii również przynosi im ogromną ulgę118.

Osobowość histrioniczna

Osoby histrioniczne wykazują wysoką intensywność przeżywania i wysoką re-
aktywność, szczególnie w  relacjach interpersonalnych. Są pełne energii, ciepła 
i sympatyczne. Pociągają je dramaty osobiste i ryzyko. Są tak bardzo uzależnione 
od pobudzenia emocjonalnego, że przechodzą od jednego kryzysu do drugiego119. 

Osobowość tego typu tworzy się z rodzinach, gdzie opiekunowie przypisują 
wyższą wartość i siłę odmiennej płci, np. jedno z rodziców bardziej faworyzuje 
brata dziewczynki.120 Postawa pozytywnej uwagi okazywanej dziecku w odniesie-
niu wyłącznie do jego atrybutów zewnętrznych i powierzchowności, jak wygląd, 
cechy dziecinne („słodka twarzyczka”), może u  dzieci, zwłaszcza u  dziewcząt, 
budować osobowość histrioniczną. Ojcowie kobiet histrionicznych wzbudzali 
często strach i byli uwodzicielscy. Zwłaszcza rozgniewani ojcowie budzili grozę, 
szczególnie u wrażliwych dzieci. Podobnie trudna sytuacja dla dziecka tworzy się, 
gdy ojciec nie widzi świata poza własną córeczką, onieśmiela ją, a w konsekwencji 
tego wytwarza w niej konflikt zbliżanie-unikanie121. Staje się w oczach dziecka 
obiektem ekscytującym, ale i wzbudzającym strach. Efekt jest tym mocniejszy, im 
ojciec dziecka mocniej zdominował swą żonę (jak to się dzieje w rodzinach pa-
triarchalnych). Dziewczynka uczy się wówczas, że osoby tej samej płci co ona, są 

118 J.  Meder (red.), Psychoterapia schizofrenii, Gdańsk 2006; A.T.  Beck (red.), Schizofrenia 
w ujęciu poznawczym, Kraków 2010; A. Kępiński, Schizofrenia, Kraków 2012; T. Millon, R. Davis 
(red.), op. cit.; G.O. Gabbard, op. cit.; J.M. Oldham, L.B. Morris, op. cit.

119 G.O. Gabbard, op. cit.
120 M.E.P. Seligman, E.F. Walker, D.L. Rosenhan, op. cit.
121 J. Herman, 1981, za: N. McWilliams, op. cit.
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mniej wartościowe, a do płci męskiej należy podchodzić z ostrożną kalkulacją122. 
Mueller i Aniskiewitz123 podkreślają wpływ matczynych niedociągnięć (niedoj-
rzałości) i ojcowskiego narcyzmu w źródłach osobowości histrionicznej.

Do ukształtowania się histrionicznej struktury charakteru przyczynia się 
poczucie, że własna tożsamość seksualna jest problematyczna. Stereotypo-
we wychowanie (w  rodzinie i  szkole), które wzmacnia przekonania związane 
z płcią („mężczyźni są silni, ale i niebezpieczni, kobiety zaś miękkie i ciepłe, ale 
słabe i bezbronne”), prowadzi do częstych zachowań przywiązaniowych u ko-
biet  w  stronę mężczyzn, celem poszukiwania poczucia bezpieczeństwa i  po-
czucia własnej wartości. Użycie do tego celu swej seksualności wzmaga ten rys 
osobowości. Osoby histrioniczne próbują manipulować otoczeniem, by zdobyć 
poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. W przeciwieństwie do pacjentów psycho-
patycznych, w kontrolowaniu innych nie szukają przyjemności, lecz bezpieczeń-
stwa. Świat wydaje się im przerażający124. Samoocena osób histerycznych uza-
leżniona jest od ciągłego utwierdzania się w poczuciu, że mają równy status i są 
tak silne, jak osoby płci przeciwnej. Przywiązanie do wyidealizowanego obiektu 
może w nich tworzyć rodzaj zapożyczonej samooceny125. 

Celem działań szkoły i rodziny w zakresie wychowania zdrowych osobowo-
ści będą zachęty dziecka do poszukiwania innych niż atrakcyjność fizyczna dzie-
dzin, w których mogłyby odnaleźć i budować poczucie własnej wartości. Nauczy-
ciele mogą tworzyć bazę zajęć dodatkowych dotyczących szerokiego spektrum 
wiedzy, zainteresowań i kompetencji człowieka. Natomiast stałe udzielanie rad 
i  podsuwanie gotowych rozwiązań dzieciom (zwłaszcza dziewczętom) budu-
je w nich przekonanie, że są zbyt słabe, by same mogły do tego dojść i wypra-
cować w sobie zdolność do upewniania i pocieszania samych siebie. Niezwykle 
istotne ze strony rodziców i nauczycieli jest okazywanie stałej wiary w zdolności 
dziecka do samodzielnego zrozumienia i  podjęcia odpowiedzialnych decyzji. 
Ważne jest wsparcie integracji myślenia i odczuwania126.

Zakończenie

Nauczyciele i rodzice trzymają w swych dłoniach cały świat dziecka i naznaczają 
jego schemat, kierunek i możliwości dalszej drogi poprzez dostarczane mu do-
świadczenia. W tym kontekście można mówić o zaszczycie pełnienia tych ról. 
Celem artykułu było doposażenie osób zajmujących się zawodowo i prywatnie 

122 N. McWilliams, op. cit.
123 W.J. Mueller i A.S. Aniskiewitz, 1986, za: N. McWilliams, op. cit.
124 G.O. Gabbard, op. cit.
125 T. Millon, R. Davis (red.), op. cit.; G.O. Gabbard, op. cit.; J.M. Oldham, L.B. Morris, op. cit.; 

S. Ferenczi, 1913, za: N. McWilliams, op. cit.; J.M. Rabe-Jabłońska (red.), Psychiatria, Warszawa 
2011.

126 K.W. Allen, 1977, s. 324, za: N. McWilliams, op. cit, s. 325.
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dziećmi, zaangażowanych w ich rozwój, w świadomość, wiedzę i sposoby reago-
wania oraz tworzenia właściwego środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowej 
konstrukcji psychicznej.

Przyglądając się możliwym zaburzeniom w rozwoju poszczególnych typów 
osobowości, nie można poszukiwać jednej, prostej recepty, która będzie ade-
kwatna do każdego dziecka. Bardziej rozsądne jest zmierzanie w kierunku po-
szerzania własnej świadomości w celu obserwacji i odpowiedniego reagowania 
na potrzeby dziecka. Potrzeby te najczęściej nie są wyrażone przez nie wprost, 
a raczej poprzez zachowania trudne. Trudności i problemy doświadczane przez 
dziecko, są sygnałem alarmowym, który skupia uwagę rodziców i nauczycieli. 
Odpowiednia diagnoza połączona z  uwzględnieniem kontekstu rodzinnego 
może być podstawą do tworzenia adekwatnego wsparcia i zindywidualizowane-
go podejścia.

Istnieje silny związek pomiędzy tym, jak funkcjonuje rodzina i szkoła, i tym, 
na jakich ludzi wyrastają wychowywane w tych środowiskach dzieci. Kształtowa-
nie silnych i przystosowanych ludzi jest istotne, gdyż to jednostki tworzą społe-
czeństwo. Świadomość tego, że istnieją lepsze, niż te, które dotąd były wykorzy-
stywane, metody postępowania w stosunku do samych siebie i innych ludzi, jest 
kojąca i daje nadzieję, że można będzie wcielić je w życie127. Ponadto, jeśli uda się 
przekierować „każdą cząstkę energii zużywaną przez nas na walkę z samymi sobą 
czy też innymi”128 na twórcze i konstruktywne działanie, będzie to pozytywnie 
rokować na kształtowanie zdrowych osobowości u dzieci.
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The foundation of a child’s mental structure as a prevention 
of personality disorders – school and family contexts

The article is about developing children’s mental functions during their early childhood education 
in the context of preventing potential personality disorders in adult life. The children’s difficulties 
and unsolved crises from childhood affect the quality of their adult life. The focus of the text is on 
building awareness of personality patterns, which are based on childhood experiences and the kind 
of relationships which a child develops, their influence on a personality and disorders. The article 
concentrates on problematic aspects of child development in the context of building their person-
ality. From the text the conclusion emerges that parents and teachers have a strong impact on so-
cial, emotional and moral development. Children build interpersonal competence and learn how 
to build connections with other people in relation to them and how it forms a child’s personality.

Key words: personality disorders, children develop, early childhood education, preventing, up-
bringing
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