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O porozumiewaniu i uczeniu się od siebie 
pokoleń rodzinnych – ujęcie socjolingwistyczne
On communication and mutual learning among generations  

in families- socio-linguistic approach 

Streszczenie. W artykule podejmowany jest problem komunikacji między generacjami w ro-
dzinie. Tradycja pedagogiczna traktuje dzieci jako tych którzy nie wiedzą, a dorosłych jako 
wszystko wiedzących. Tymczasem współcześnie wyraźnie widać, że świat dziecka jest inny od 
świata dorosłych. Dlatego starsi muszą zaakceptować fakt, że ich wiedza i doświadczenie nie 
muszą być akceptowane przez młodsze pokolenia. Rodzice winni uczyć dzieci raczej tego jak 
się uczyć, a nie czego się uczyć. Nowa wiedza powstaje w akcie negocjacji między starszymi a 
młodymi. Konflikty, ale i współpraca oraz wspólnotowe uczenie się znajdują swoje odzwier-
ciedlenie w języku. W tym sensie język ułatwia, ale może też tworzyć bariery w komunikacji. 
Autor rozpoznaje spotykane bariery i możliwości dialogu w rodzinie.

Słowa kluczowe: generacja, język, zakłócenia relacji, dialog w rodzinie

Summary. The main subject being considered in the article is the problem of communication 
between generations in families. In pedagogical tradition we threated children as non-
knowledgeable and adults as knowledgeable individuals. Nowadays, however, the world 
of children is different to the world of parents. That is why the older generations have 
to acknowledge that their experiences and knowledge don’ t need  to be accepted by the 
youngsters. Parents should demonstrate their children how to learn rather than what to 
learn. The new knowledge is the result of compromise between old and young generations. 
Conflicts, cooperation and community learning can be reflected in the language. In that sense 
the language may facilitate communication but also create barriers. In the following article 
the author recognizes prospective interruptions and possibilities in the family dialog.
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W interesującym mnie ujęciu problematyki pokolenia punktem wyjścia będzie 
poczucie duchowej jedności lub odrębności pokoleń. Pokolenia współżyją ze 
sobą i często współpracują, ale równie ważne są spory i różnice między nimi.

Rozpatrujący tę problematykę autorzy zajmują się konfliktem pokoleń 
jako zjawiskiem naturalnym, nieuniknionym, mogącym mieć konstruktyw-
ny charakter sprzyjający uczeniu się od siebie. Sam konflikt dotyczyć może 
różnych sfer rzeczywistości. Może w nim chodzić o różnice ogólnych nasta-
wień wobec świata, o różnice stanowisk na temat uprawnień i obowiązków 
przedstawicieli poszczególnych pokoleń. Jednakże kiedy mówi się o konflik-
cie pokoleń, to należy sobie zdawać sprawę, iż ową granicą oddzielającą dwie 
zbiorowości ludzi ukształtowanych w różnych okresach historycznych prze-
prowadzić można w różnych punktach przestrzeni społecznej. Można więc 
porównać młodzież z ogółem ludzi dorosłych, młodych artystów z artystami 
w dojrzałym wieku, dzieci z rodzicami i in. Każda z tych sytuacji wyznaczać 
będzie inny rodzaj spraw konfliktowych i inny krąg ludzi uwikłanych w kon-
flikt (Marody 1989).

Nieco odmiennie należy traktować konflikty pokoleń, czy raczej spo-
ry pokoleń rodzinnych. Cechą charakterystyczną jest w tej sytuacji to, że te 
pokolenia nie muszą się krystalizować wokół określonych kompleksów prze-
żyć. Ten konflikt istnieje ciągle. Wkraczamy tu w  dziedzinę uniwersalnie 
ważnego prawa psychologicznego traktującego wiek dojrzewania jako proces 
trudny, przełomowy, charakteryzujący się skrajnością ocen oraz punktów 
widzenia, niekiedy wzmożona agresywnością i buntem przeciw „dorosłości” 
jako takiej. Tak rozumiany konflikt między generacjami w  rodzinie może 
przebiegać w mniej lub bardziej ostrej formie. Wynika on najczęściej z nie-
zgody młodych na kierowane pod ich adresem żądania posłuszeństwa i pod-
porządkowania się rodzicom, czyli jest związany z próbą usamodzielnienia 
się dzieci. Może mieć miejsce przy pełnej zbieżności uznawanych przekonań, 
norm, wartości. Jego psychologiczne podłoże wynikać także z niemożności 
porzucania idealnego obrazu rodziców w sytuacji rozbudowanego krytycy-
zmu. Traci więc wspomniane społeczno-kulturowe podłoże i staje się zjawi-
skiem uwarunkowanym procesem biologicznym. Jest to konflikt, z którego 
się wyrasta, kiedy człowiek wchodzi w świat dorosłych, akceptując w nim to, 
przeciw czemu pozornie się buntował (Marody 1989, Wyka 1989).

M. Scheler (2008) twierdzi, że w konflikcie duchowym ojców i synów, 
dziadków i  wnuków jest coś tragicznego. Dorośli bowiem w  swoim mnie-
maniu pragną przekazać młodzieży własne wnioski nie po to, by umacniać 
swoją przewagę, lecz by uchronić ją przed nieudanymi wysiłkami i trudnoś-
ciami, na które sami byli narażeni. A młodość „chce i musi być rozrzutna, 
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musi wydatkować nadmiar sił”. Co dla jednej strony wydaje się dobrą wolą, 
dla drugiej – „złośliwym spętaniem”. Warto tu zaryzykować myśl A. Brin-
ckmana że „niewiele wart byłby syn, który by nie mógł lub nie musiał być 
wrogiem duchowym swego ojca” (za: Wyka 1989, s. 89).

W tradycji pedagogicznej mieliśmy do czynienia z „wiedzącymi doro-
słymi” i „niewiedzącym dzieckiem”. Jeżeli zgodzimy się z poglądem, że naj-
powszechniejszym problemem współczesnego człowieka stała się niepew-
ność, to należy uznać, że dotknęła ona zarówno dorosłych, jak i młodzież. 
Obliguje to do poszukiwań obydwie – przeciwstawne sobie dotąd – strony 
procesu wychowania. Uwzględnić więc także trzeba tezę, że gwałtownie za-
ciera się dziś podział na wtajemniczonych i nie znających problemów tego 
świata (Rutkowiak 1992). Ponadto szybkie zmiany społeczne, technologicz-
ne i gospodarcze sprawiają, że świat dzieci zaczyna się różnić od świata ro-
dziców i dziadków. Mamy więc tu także do czynienia z podważeniem mitu 
pokolenia wiedzącego lepiej, dokonującego z racji swej wiedzy jedynie słusz-
nych wyborów.

Sądzę, że warto w tym miejscu przywołać poglądy M. Mead (2000), któ-
ra ten problem rozpatruje w kontekście zmian społecznych i kulturowych. 
Rozróżnienie, które wprowadziła autorka w swej głośnej – także w środowi-
sku pedagogów – koncepcji, jest odbiciem czasu, w którym żyjemy. Wyróż-
nia ona trzy typy kultur, przyjmując jako kryterium podziału różnorodność 
środowisk, w których przebiega socjalizacja oraz sposób przekazu kultury 
między poszczególnymi generacjami (czyli edukacja).

Nie ma tu potrzeby szczegółowej prezentacji koncepcji M. Mead, dlate-
go poprzestanę na odwołaniu się do tych elementów, które wiążą się z pod-
jętą problematyką. Koncepcja ta pozwala wyjaśnić, dlaczego w warunkach 
rewolucji naukowo-technicznej, nagłych zmian społecznych, takich jak np. 
dokonująca się w ostatnich latach transformacja ustrojowa i gospodarcza, 
ulega zakłóceniu międzypokoleniowy przekaz norm i wartości, wytwarza się 
zjawisko „luki pokoleniowej”. Te szybkie zmiany społeczne, technologiczne 
i gospodarcze sprawiają, że świat dzieci zaczyna się różnić od świata rodzi-
ców. Rodzice przestają być autorytetami w zakresie norm i wartości społecz-
no-kulturowych. Stabilna i tradycyjna socjalizacja postfiguratywna przebie-
gająca harmonijnie poprzez przekaz i naturalne naśladownictwo zachowań 
rodziców ustępuje miejsca stosunkom kofiguratywnym i prefiguratywnym. 
Kultura kofiguratywna polega na współistnieniu pokolenia ojców i  synów 
dziadków i wnuków we względnej wzajemnej tolerancji – młodzi ludzie sta-
ją przed sytuacjami, z którymi nikt ze starszych się nie zetknął, natomiast 
starsze generacje nie mogą liczyć, aby w życiu dzieci powtórzyło się ich włas-
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ne doświadczenie. Jednakże, zgodnie z  przewidywaniami M. Mead, w  co-
raz większym zakresie będziemy mieli do czynienia z kulturą prefiguratyw-
ną, w której pokolenia starsze będą zmuszone uznać niezależność pokoleń 
wstępujących i uczyć się od nich zachowań i sposobów bycia. Starsze genera-
cje muszą uznać, że ich doświadczeń, przeszłości nie można przekazać dzie-
ciom. Socjalizacja młodego pokolenia przez pokolenie ojców traci sens, gdyż 
wzory kulturowe, które wypracowało starsze pokolenie, są już nieadekwatne 
do świata, w którym żyje młodsze. Rodzice powinni wskazać swoim dzie-
ciom nie czego się uczyć, ale jak się uczyć. Młodzi pragną zacząć wszystko od 
nowa, ale nie wiedzą, co powinni robić dalej. Ważne jest więc odbudowanie 
zaufania między pokoleniami, by wiedzę starszych uznać za właściwe źródło 
podpowiedzi. Nowa wiedza młodych musi prowokować  pytania, na które 
wspólnie będzie się szukać najlepszej, najwłaściwszej odpowiedzi. Koncep-
cja kultury prefiguratywnej jest w  istocie apelem o  zrozumienie potrzeby 
konstruowania nowych sposobów życia i budowania tożsamości pokolenia 
w  oparciu o  charakterystyczny, właściwy mu sens egzystencji człowieka 
(Bakszański 1989). Z koncepcji M. Mead wynika, że im więcej doniosłych 
przemian społeczno-ekonomicznych i  cywilizacyjnych oddziela pokolenia, 
tym w mniejszym stopniu dzieci podobne są do rodziców.

Zauważmy za J. Rutkowiak (1992), że podtrzymywanie wspomnianego 
złudzenia o przewadze wiedzy i doświadczenia starszych działa niekorzyst-
nie i na dorosłych i na dzieci. Dorośli przeżywają frustracje, gdyż, jak wspo-
mniałem, nie potrafią wyjaśnić narastających komplikacji świata. Te frustra-
cje wywołują zachowania obronne kierowane przeciw młodzieży, która nie 
pozostaje obojętna. Rośnie dystans i  formalizują się kontakty, pojawia się 
brak autentyzmu z obu stron. Dopiero spotkanie otwartych, nie bojących się 
ujawnienia własnej niewiedzy dorosłych i autentycznej młodzieży stwarza 
szansę wymiany myśli, budowania nowych syntez, szukania owych wspól-
nych punktów dla odmiennych postaw i poglądów.

U Erika H. Eriksona (2004) można znaleźć ważne stwierdzenie, iż wy-
razem witalności wewnętrznej kultury jest taka organizacja więzi między-
ludzkich, w której witalność dzieci wspiera się dzięki interakcjom z ludźmi 
dojrzałymi, a dla ludzi dorosłych kontakt z dziećmi jest ostoją ich własnej 
witalności i zarazem oparciem dla ich tożsamości. Do takich interakcji poko-
lenia dorosłe wnoszą stabilną wiedzę, doświadczenie i własny sposób widze-
nia świata, pokolenia wstępujące zaś – ostrość spojrzenia, świeżość doznań, 
gotowość do zmiany i do poznania prawdy.

Spory i współdziałanie dorosłych i młodzieży, a także uczenie się i prze-
kazywanie doświadczeń rozpatrywane w kategoriach intelektualnych muszą 
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znaleźć odzwierciedlenie w  języku. Jest bowiem tak, że rzeczowa postawa 
wobec realnego świata i umiejętności poznawcze są kształtowane u dzieci 
należących do europejskiego obszaru kulturowego przez słowa i działania 
rodziców i  dziadków (także nauczycieli). Przyjmuję tu więc założenie, że 
proces wychowania dokonuje się głównie poprzez interakcje, w działaniach 
komunikacyjnych.

Język może umożliwiać porozumiewanie, ale może tworzyć także ba-
riery w porozumiewaniu się pokoleń. Myśląc o pozytywnych i negatywnych 
wpływach języka na przebieg interakcji w rodzinach nie można pominąć te-
orii B. Bernsteina (1980), pokazującej zależności między typem więzi spo-
łecznych i systemem komunikowania się. Autor ten wyróżnił dwa typy ukła-
dów ról w rodzinie i określił je mianem systemu pozycjonalnego i systemu 
zorientowanego na osobę.

W pierwszym układzie, każdy członek rodziny zajmuje ściśle określo-
ną pozycję i ma ściśle określony status. Wydawanie decyzji, dozwolone lub 
konieczne zachowania werbalne, poglądy i opinie są przypisywane poszcze-
gólnym osobom (rodzicowi, dziecku, dziadkowi i in.) w zależności od ich for-
malnego statusu, wieku, płci. W rodzinach pozycjonalnych kontakty mowne 
często mają charakter określony mianem rytuału językowego, gdzie każdy 
uczestnik danej sytuacji komunikacyjnej albo dokładnie wie, co ma powie-
dzieć, albo nie posiada możliwości wyboru. Nie ma tu miejsca na racjonalną 
argumentację zachowań, ani na prezentację własnych poglądów, gdyż racja 
związana jest z  pozycją, autorytetem („rodzice mają zawsze rację”), a  nie 
z argumentami. Dziecko ma jedynie możliwość akceptacji, wyrażania pro-
testu, bądź wycofania się. Taki system komunikowania się, który ogranicza 
zakres możliwych sposobów reakcji werbalnych i uniemożliwia międzypo-
koleniowy dialog, nazywa się systemem zamkniętym. Ten typ kontaktów, 
gdzie mamy do czynienia z pewną stałością kontekstów, kształtuje sposób 
mówienia o prostych strukturach formalnych, dający niewielkie możliwości 
werbalizacji punktów widzenia.

W systemie zorientowanym na osobę o pozycji członka rodziny decy-
duje nie jego status, formalna rola, ale indywidualne cechy psychiczne, do-
świadczenie życiowe itd. W procesie komunikacji znaczące miejsce zajmują 
sądy i  ich uzasadnienie. Mają do nich prawo wszyscy członkowie rodziny. 
Dzieci uzyskują w trakcie kontaktów mownych rolę odpowiadającą ich indy-
widualnym właściwościom poznawczym i uczuciowym. Uczą się one w ten 
sposób odrębności swojej roli oraz językowego wyrażania nawet bardzo sub-
telnych odcieni emocjonalnych. Proponowane reguły postępowania są za-
zwyczaj uzasadniane, sygnalizuje się intencje poleceń. Sprzyja to rozwijaniu 
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szczegółowych znaczeń koniecznych przy racjonalnej argumentacji. Podle-
gając socjalizacji w  obrębie tego systemu ról i  takiej komunikacji (zwanej 
komunikacją otwartą), dzieci uczą się radzić sobie z wieloznacznością i am-
biwalencją, przygotowują się do dialogowania z dorosłymi.

Ale komunikacja w rodzinie, którą nazwaliśmy tu otwartą, nie jest wol-
na od zakłóceń. Zwróćmy chociażby uwagę na niektóre aspekty sytuacji, gdy 
młodzi lub dorośli nie mogą zaaprobować któregoś ze sposobów mówienia 
jako wspólnego, naturalnego. Brak wspólnej płaszczyzny komunikowania 
się, to małe szanse na porozumienie, a nawet groźba przerwania między-
pokoleniowego dyskursu. Bez takiej właśnie płaszczyzny trudno oczekiwać 
klimatu zaufania, pozwalającego młodym ludziom „mówić własnym gło-
sem”, aktywnie ustosunkowywać się do informacji uzyskiwanych od doro-
słych. Chodzi tu m.in. o przypadki, gdy młodzi tworzą subjęzyk i związaną 
z  nim młodzieżową subkulturę. Czyniąc tak, celowo tworzą bariery unie-
możliwiające porozumienie się ze starszymi. Zostaje wtedy odrzucony nie 
tylko wspólny sposób komunikowania, ale i prezentowane za jego pomocą 
treści i wartości. Jest to, jak się wydaje, odzwierciedlone w języku naturalne 
dążenie młodych do buntu. Jednakże nie tylko młodzi budują „językowe za-
pory”. Dość często czynią to także dorośli. Przyczyny tego faktu mogą mieć 
różnorodny charakter. Pewna część rodziców zdaje się nie rozumieć, bądź 
nie doceniać szans, jakie dają w konstruktywnych kontaktach z dzieckiem 
warianty mówienia, które uważa ono za naturalne i zmusza je do posługi-
wania się językiem literackim. Wykazywana w takich przypadkach dbałość 
o to, aby dzieci stosowały sposób mówienia aprobowany przez szkołę, jest 
motywowana troską o ich dobro. Bywa też tak, że rodzice, przywiązani do 
swej tradycyjnie rozumianej roli społecznej, nie chcą wychodzić poza język 
literacki i zwracają się do młodych w stylu mowy, mającym zapewnić im pre-
stiż, autorytet, a nade wszystko będącym elementem ich władzy. Wtedy jak-
by świadomie rezygnują z szansy porozumienia.

Wydaje się, że taką wspólną płaszczyzną komunikowania się pokoleń 
rodzinnych mogłaby być tzw. mowa potoczna, w ramach której realizuje się 
większość naszych zachowań językowych. Niektórzy językoznawcy uważa-
ją, że mowa potoczna odznaczająca się dużą różnorodnością specjalnych 
środków leksykalnych i syntaktycznych stanowi swoisty wariant tej odmia-
ny języka ogólnonarodowego, którą określa się jako język literacki. Z socjo-
lingwistycznego punktu widzenia język potoczny może stać się wspólnie 
usankcjonowanym podłożem sporów, wnioskowania i działania wtedy, gdy 
rozmówcy przyjmują następujące założenia:
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1) o wspólności sposobu komunikowania się za pomocą języka potocz-
nego, który musi być traktowany jako naturalny, 2) o zdolności partnera do 
rozumienia i dopełniania znaczeń w kontekście potocznym, jako wspólnym 
i jednakowo odczuwanym, 3) o wspólności celów i przekładalności punktów 
widzenia1.

Może być więc tak, że mowa potoczna będzie pozwalała mówiącemu 
na emanację własnego „ja” w twórczych kontaktach z innym człowiekiem. 
Przyjęcie przez dialogujących dziadków, rodziców i  dzieci takiej właśnie 
płaszczyzny porozumienia może sprzyjać formowaniu się klimatu zaufania, 
pozwalającego na rzetelną ocenę informacji uzyskanych od współrozmówcy 
i na aktywne ustosunkowanie się do nich.

Myślę, że w  tym miejscu warto poruszyć problem szukania wspólnej 
płaszczyzny porozumiewania się młodych z dziadkami posługującymi się wy-
łącznie etnojęzykiem lub gwarą. Istniejący w danym środowisku regionalnym 
język i  sposób komunikacji kształtuje umysłowość, nastawienia społeczne 
i emocjonalne. Wchodząc w świat znaczeń symbolicznych społeczności regio-
nalnej, w której żyją dziadkowie, dziecko nabywa specyficzną językową i kul-
turową tożsamość. Jak wykazały badania przeprowadzone wśród społeczności 
kaszubskiej, dziadkowie pozostający w kontaktach z rodziną przy etnojęzyku 
odgrywają znaczącą rolę w przekazywaniu tradycyjnych wartości i w kształto-
waniu kulturowej tożsamości (korzeni) swoich wnuków.

Istniejące teorie działalności komunikacyjnej skupiają uwagę bądź to 
na składnikach aktu komunikacyjnego, bądź na wzajemnych powiązaniach 
między nimi (np. na związku formy językowej z kontekstem sytuacyjnym). 
Pomijają natomiast to, co jest istotne i podstawowe w kontakcie językowym, 
mającym za cel współdziałanie ludzi, a mianowicie zasady zgodne z kodek-
sem ludzkiego współdziałania, w tym wymóg prawdy i szczerości.

Wydaje się, że powyższe aspekty uwzględnia teoria racjonalnego współ-
działania językowego H.P. Grice’a (1980) znana w polskich przekładach pod 
nazwą Zasady Kooperacji. Punktem wyjścia są tu cztery kategorie, z których 
każda reprezentuje szczegółową zasadę. Naśladując Kanta, autor nazwał te 
kategorie: Ilością, Jakością, Stosunkiem i Sposobem. Stąd powstały: 1) za-
sada ilości informacji, której w wypowiedzi nie może być ani za dużo, ani za 
mało; 2) zasada jakości, w myśl której wypowiedzi mają być prawdziwe, nie 
mogą zawierać nieprawdy, ani tego, czego nie uważamy za udowodnione;  

1 Bardziej szczegółowo mowę potoczną charakteryzuję w opracowaniu: Język potocz-
ny jako płaszczyzna porozumiewania się pokoleń, w: J. Rutkowiak (red.), Pytanie – Dialog – Wy-
chowanie, Warszawa 1992.
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3) zasada relewancji, w myśl której mówimy tylko to, co istotne dla danego 
tematu; 4) zasada sposobu, która zaleca przejrzystość i zwięzłość wypowie-
dzi, unikanie zaś niejasności i wieloznaczności.

Z  powyższego wynika, że Grice wychodzi poza utożsamianie dobrego 
współdziałania partnerów aktu mownego z samym tylko adekwatnym rozu-
mieniem wypowiedzi. Bywa niewątpliwie tak, że przestrzeganie niektórych 
z tych zasad jest mniej istotne, niż przestrzeganie innych. Szczególnie ważna 
wydaje się jednak zasada jakości, gdyż pozostałe mają zastosowanie tylko przy 
założeniu, że ta zasada jest spełniona. Współpraca może mieć miejsce tylko 
wtedy, gdy partnerzy interakcji mówią prawdę. Uwzględniona tu zostaje do-
bra wola uczestników dialogu. J. Puzynina (1997) trafnie jednak zwraca naszą 
uwagę na to, że powyższy zestaw zasad może być uważany jedynie za model 
wzorcowy, nie do końca odpowiadający nawykom nadawców, ani założeniom 
odbiorców komunikatów językowych. Jest oczywiste, że są ludzie, którzy nie 
umieją, lub nie chcą postrzegać poszczególnych zasad współdziałania języko-
wego. Odbiorcy ich wypowiedzi dość szybko zdają sobie z tego sprawę i doko-
nują indywidualnych korekt owych idealnych założeń.

Przy takich indywidualnych modyfikacjach mogą zdarzyć się kompli-
kacje, gdyż współrozmówcy niekiedy mylą się, wprowadzają te korekty zbyt 
pochopnie, zbyt łatwo uogólniają, bądź zbyt szybko ulegają opiniom innych. 
I tak, np. młodzież doświadczywszy, że ojcowie przekraczają poszczególne 
zasady językowej kooperacji tworzy założenia, że dorośli nie mówią w kon-
taktach z dziećmi wszystkiego, że wypowiadają nieprawdziwe i niesprawied-
liwe opinie (np. na temat wartości estetycznych poszczególnych elementów 
młodzieżowej subkultury), że w  wielu sytuacjach niepotrzebnie zrzędzą 
(czyli łamią zasadę relewancji) i nie wykładają swoich racji zwięźle i jedno-
znacznie. Jeśli prawidłowość przyjętych założeń potwierdzą (na podstawie 
podobnych doświadczeń) rówieśnicy – dialog pokoleń może być utrudniony. 
Będzie też tak wtedy, gdy wcześniejsze spostrzeżenia skłonią rodziców do 
uogólnienia, że dziecko często łamie zasadę jakości lub sposobu (czyli „za-
wsze kłamie” lub „zawsze kręci, mówi niejasno”).

Sam Grice uważa, że uczestnik aktów porozumiewania się może naru-
szać zasadę m.in. w sposób następujący:

1. Może nieostentacyjnie nie stosować się do zasady i  jeśli tak czyni, 
wprowadza współrozmówcę w błąd. Jest tak wtedy, gdy starsi, kierując się 
rzekomym dobrem młodych, z  różnych powodów łamią zasadę ilości, nie 
podając wszystkich wiadomości na dany temat („lepiej żeby nie wiedzieli”). 
Ukrytym naruszeniem zasady ilości, a  nawet zasad jakości i  sposobu jest 
sytuacja, gdy zataja się przed dziećmi ostry konflikt małżeński, lub konflikt 
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między rodzicami a  dziadkami (teściami). Atmosfera przemilczeń, niejas-
ności, niezrozumiałych zachowań, gdy nie można ani niczego rozumieć ani 
uporządkować – wywołuje lęki, które mogą prowadzić do blokady rozwoju 
(1980, s. 23).

2. Może otwarcie wypowiedzieć się przeciwko jakiejś zasadzie współ-
działania językowego, czyli po prostu stwierdzić lub okazać, że nie zamie-
rza współdziałać w sposób zalecany przez daną zasadę. Jeżeli jest rodzicem, 
może na przykład oświadczyć „Nie mogę powiedzieć więcej, dowiesz się 
wszystkiego, gdy dorośniesz” (tamże).

3. Może wreszcie w sposób ostentacyjny zlekceważyć zbiór zasad, lub 
tylko niektóre z nich. Postępuje tak wspomniana wcześniej młodzież two-
rząca subjęzyk po to, aby łamać zasadę, którą można ująć krótko „bądź zro-
zumiały” (tamże).

Przedstawione tu problemy porozumiewania się pokoleń rodzinnych 
w oparciu o teorię komunikacji, wynikają z dbałości o adekwatność wypo-
wiedzi i uwzględnianie pewnych zasad ludzkiego współżycia.

Dbałość o jednoznaczność w procesie komunikowania się jest ważna, 
a nawet niezbędna, aby rozmawiający wiedzieli o czym mówią.

Ale na język można patrzeć nie tylko jako na narzędzie skutecznej ko-
munikacji. Bywa on też postrzegany jako medium, gdzie spotykają się czło-
wiek i świat. Mówienie jest tu zawsze nawiązaniem lub kontynuacją dialogu, 
zwracaniem się do kogoś innego. Sam zaś dialog jest procesem dynamicznym, 
wymagającym od uczestników otwarcia się na to, o czym się mówi. Jak twier-
dzi H. G. Gadamer „każdy dialog z cudzą myślą, prowadzony z intencją zrozu-
mienia drugiego człowieka jest sam w sobie rozmową nigdy nie mającą końca 
(...). W rozmowie tej usiłujemy otworzyć się na partnera, tzn. dotrzeć do tej 
wspólnej sprawy, w której razem się znajdujemy” (Gadamer 2000, s. 121). 

Taki dialog, w którym przez ciągłą wymianę myśli uzyskuje się rozwią-
zania znaczące dla wszystkich, kiedy żadna ze stron nie dominuje nad dru-
gą, a każdy uczestnik ma prawo do ostatniego słowa – może stać się szeroko 
pojętym sposobem bycia dziadków, rodziców i dzieci. Może być też uznany 
za wartość, do której warto wychowywać. 

J. Rutkowiak (1992) trafnie zauważa, że dialogowanie jako sposób 
bycia jest obecnie dla ludzi szansą przetrwania i dlatego powinno stać się 
powszechną ludzką postawą wypracowaną także w życiu rodzinnym. Stając 
się uczestnikami dialogu występujemy wobec kogoś (rodzica, dziecka) jako 
osoba wobec osoby. Uznanie statusu osobowego partnera jest równoznacz-
ne z  uznaniem prawa każdego człowieka do tworzenia własnego świata, 
może być też równoznaczne z uznaniem, że każda osoba jest tyle samo war-
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ta właśnie dlatego, że jest osobą. Wiek i status w rodzinie nie upoważnia do 
zajmowania wyjątkowej pozycji w dialogu. Jest to warunek konieczny i wy-
starczający, aby interakcje między osobami były dialogowe. Gdy się będzie 
przekonanym o wyłącznej trafności własnych poglądów, dialog przybierze 
postać pozorną. Należy cenić własne poglądy skoro mają stanowić argumen-
ty w rozmowie, nie można jednak oczekiwać, by pozostały one tożsame z re-
zultatem sporu czy negocjacji.

Dla J. Tischnera (2002) w autentycznym dialogu, Drugi (np. rodzice, 
dziecko) daje do myślenia niezależnie od tego, że pierwotnie może drażnić 
swoimi poglądami, ale mimo to jest się zapłodnionym jego ideą.

M. Buber (1992) twierdzi, iż prawdziwy dialog oznacza akceptację in-
ności. Dwoje ludzi dzieli się ze sobą swoimi odmiennymi poglądami, każ-
dy z zamiarem przekonania drugiego o słuszności swojego stanowiska, to 
z  perspektywy ludzkiego bytu wszystko zależy od tego, czy każdy z  nich 
odnosi się do drugiego jako tego, kim on jest naprawdę i  przy całej chęci 
wpłynięcia na niego, przyjmuje go i potwierdza takim, jakim on jest. Chęć 
wpływania nie oznacza wówczas dążenia do uczynienia partnera kimś in-
nym, do zaszczepienia mu własnej „słuszności”, lecz jest dążeniem, aby to, 
co rozpoznaliśmy jako słuszne i prawdziwe „mogło zakiełkować i rozwinąć 
się w postaci odpowiedniej do indywidualności”. To oznacza, że dialog jako 
sposób bycia pokoleń rodzinnych wymaga układu ról w rodzinie określone-
go wcześniej za B. Bernsteinem mianem „systemu skierowanego na osobę”.
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