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Zaskoczenie jest wpisane w codzienną egzystencję człowieka. Niespodziewane 
wydarzenia, spotkania czy rozmowy niekiedy w dużym stopniu wpływają na 
rozwój człowieka i warunkują jego przyszłość. Chociaż w życiu nie brakuje po-
zytywnych zaskoczeń, pojawiają się także takie, które przyczyniają się do dez-
integracji życia człowieka. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje nieuleczal-
na choroba dziecka oraz związane z nią cierpienie, umiejscawiające dalsze losy 
chorej osoby i jej bliskich w kontekście tanatycznym, właściwym dla przygod-
nościowego charakteru ludzkiej egzystencji [Krąpiec 2005, s. 270]. 

Wydaje się, że w powszechnym przekonaniu to właśnie destrukcyjne skut-
ki choroby i śmierci wysuwają się na pierwszy plan. J. Makselon zauważa, że 
dzieje się tak, gdy „zatrzymanie się nad faktem, problemem bądź tajemni-
cą śmierci jest niejako wymuszone, przypadkowe i w związku z tym nie ma 
siły motywującej do zasadniczych korekt we własnym życiu” [Makselon 2011, 
s. 162]. Jednak możliwa jest inna percepcja tej trudnej sytuacji. Wynika ona  
z założenia, że człowiek jest zdolny do podjęcia wysiłku, który przeciwstawi 
się dezintegracji. Jednym z warunków jest podjęcie trudu, o którym W. Chu-
dy pisze w następujący sposób: „Życie człowieka cechuje całościowość. Każdy 
fakt związany z umieraniem ma odniesienie do wymiaru życia: jest jego spo-
tęgowaniem lub osłabieniem. Osoba ludzka, mając w perspektywie moment 
śmierci, zdaje sobie sprawę, że jest on także życiem, a właściwie jego dopeł-
nieniem. Umieranie jest związane z życiem i jego podstawowym znamieniem 
– trudem. (…) Człowiek s taje  s ię  do końca życia, zwłaszcza gdy spotyka się 
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z ciężarem życia – trudem – jako podstawową składową swojego losu. Równo-
cześnie jednak nieprzerwanie jest osobą i ta wartość stanowi drogowskaz jego 
dojrzałości” [Chudy 2007, s. 30].

Trud ten jest pełen dynamiki i może pobudzić chorego człowieka do podej-
mowania działań na rzecz własnego rozwoju, a także na rzecz rozwoju swoich 
bliskich. „Stawanie się” do końca życia jest realizacją potencjału rozwojowe-
go zawartego w godności osoby ludzkiej. Cierpienie, rozwój i dojrzałość stano-
wią triadę, którą charakteryzuje dynamizm zmian rozwojowych w człowieku  
skonfrontowanym ze swoją chorobą lub z chorobą najbliższej osoby [Makse-
lon 2013, s. 41].

Na chorym skupia się uwaga wszystkich, którzy starają się mu pomóc. Gdy 
pacjentem jest dziecko, poruszenie jest tym większe, że cierpi bezbronna oso-
ba, która ma przed sobą całe życie, a nieuleczalna choroba wyznaczyła jego 
rychły kres. Nie musi ona jednak przekreślać rozwoju, tak istotnego w życiu 
człowieka. Odnosząc się do tej prawdy, J. Armata zauważa: „Każde dziecko 
dojrzewające podczas zmagania się z przewlekłą, zagrażającą jego życiu choro-
bą jest nadzwyczajną – niepowtarzalną osobą. Zdarzenia pojedynczych dzieci 
cierpiących z powodu niezawinionego nieszczęścia mogą posłużyć w wyobra-
żeniu losów liczniejszych” [Armata 1997, s. 60]. 

Do grona osób, które w zmaganiu z chorobą dziecka nie przestają się roz-
wijać, można włączyć także jego bliskich, o ile podejmują oni wysiłek spro-
stania wyzwaniom związanym z funkcjonowaniem w ekstremalnej sytuacji. 
Członkowie tych rodzin zasługują na zauważenie, a tworzone przez nich sys-
temy rodzinne na szczegółowy opis, gdyż wykraczają one poza standardy życia 
zwyczajnych rodzin. Jak zauważa L. Tołstoj, „wszystkie rodziny cieszą się tak 
samo, każda cierpi na swój sposób” [Tołstoj 2009, s. 5]. To zróżnicowanie wy-
daje się interesującym zagadnieniem badawczym, ale nie wystarczy poprzestać 
na wyjaśnieniu problematyki cierpienia rodzin. Zakładając, że szczęście i cier-
pienie koegzystują w życiu rodziny, można dostrzec kolejne obszary badawcze 
wymagające namysłu, eksploracji i wyjaśnienia.

Zagadnienie funkcjonowania rodziny nieuleczalnie chorego dziecka ob-
jętego opieką domowego hospicjum stało się fundamentalnym obszarem po-
szukiwań empirycznych podjętych w zrealizowanym projekcie badawczym. 
Spośród funkcji pełnionych przez rodzinę zostały wybrane dwie, które mają 
szczególne znaczenie pedagogiczne: funkcja opiekuńcza i wychowawcza. 
Rozwój i dojrzewanie człowieka są ściśle związane z opieką i wychowaniem, 
a realizacja tych funkcji w rodzinie nieuleczalnie chorego dziecka ma wy-
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miar tanatopedagogiczny, gdyż jest uwarunkowana przez kontekst śmier-
ci, ale jednocześnie zakłada wielowymiarowość życia człowieka [Binnebe-
sel 2013, s. 16]. 

Zagadnienie opieki i wychowania w rodzinie dziecka objętego domową 
opieką hospicyjną nie zostało do tej pory poddane wyczerpującej analizie teo-
retycznej. Nie ma także wielu badań empirycznych w tym obszarze. Niemniej 
należy zaznaczyć, iż tanatopedagogiczny wymiar funkcjonowania rodziny jest 
obecny w publikacjach autorów, spośród których można wymienić J. Binnebe-
sela, F. L. Buczyńskiego, P. P. Grzybowskiego, J. Mastalskiego, P. Krakowiaka, 
B. Sul-Antoszewską czy J. Deręgowską. Rozważania teoretyczne oraz wyniki 
badań przyczyniają się do lepszego zrozumienia funkcjonowania rodziny, któ-
ra znajduje się w ekstremalnej sytuacji. 

Wydaje się, że proces opieki i wychowania w warunkach domowej opieki 
hospicyjnej znacznie różni się od wychowania dziecka przebywającego w szpi-
talu bądź w domu, ale niekorzystającego ze wsparcia hospicjum. Dlatego po-
trzebne są badania, które choć w części wyjaśnią omawiane zagadnienie. Ich 
rolą jest nie tylko diagnoza sytuacji, ale również pomoc w lepszym rozumieniu 
„losów liczniejszych”, o których pisał J. Armata. Wnioski z badań nad funk-
cjonowaniem rodziny chorego dziecka mogą więc stanowić podstawę do zro-
zumienia przeżyć członków takich rodzin i przyczynić się do wzmocnienia 
procesu wychowania w rodzinach. W kontekście tych rozważań zagadnienie 
funkcjonowania rodziny nieuleczalnie chorego dziecka objętego opieką do-
mowego hospicjum stało się fundamentalnym obszarem poszukiwań empi-
rycznych podjętych w zrealizowanym projekcie badawczym. Uwzględnienie 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny pozwoliło na wyeksponowanie ta-
natopedagogicznego charakteru jej funkcjonowania. 

Osiągnięcie tych celów wymagało zastosowania jakościowego podejścia do 
badanej rzeczywistości i przyjęcia konstruktywistycznej interpretacji teorii 
ugruntowanej. Do badań zaproszono rodziny objęte domową opieką jednego  
z hospicjów dla dzieci działających na terenie Małopolski. Analiza uzyskanego 
materiału badawczego pozwoliła na uzupełnienie teoretycznej części mono-
grafii wynikami ukazującymi znaczenie wychowawczo-opiekuńczego funk-
cjonowania rodziny zagrożonej śmiercią dziecka. 

Praca składa się z jedenastu rozdziałów. Pierwszy z nich prezentuje teore-
tyczne założenia tanatopedagogiki, tj. definicje, system pojęć, cele, przedmiot 
i metody badań. Rozdział ten przedstawia również praktyczny wymiar tana-
topedagogiki, a także przybliża zagadnienie edukacji tanatologicznej. Drugi  



14 Wstęp

rozdział wprowadza w zagadnienie choroby i śmierci dziecka. Ukazuje proble-
matykę cierpienia i umierania, ze szczególnym uwzględnieniem indywidual-
nej i społecznej percepcji śmierci dziecka. Rozdział przedstawia modele zdro-
wia i cierpienia, koncepcję cierpienia totalnego oraz wpływ choroby na małe-
go, nieuleczalnie chorego pacjenta. Opisuje również zjawisko żałoby po śmierci  
dziecka. Trzeci rozdział został poświęcony opisowi życia rodziny nieuleczal-
nie chorego dziecka, z uwzględnieniem systemowej teorii rodziny. W tej czę-
ści pracy została zaprezentowana dynamika zmian zachodzących w systemie 
rodzinnym pod wpływem choroby dziecka oraz przeżycia poszczególnych 
członków rodziny. Poruszono także zagadnienie społecznych postaw wobec 
rodziny nieuleczalnie chorego dziecka.

W kolejnym rozdziale dokonano analizy funkcjonowania rodziny w kon-
tekście tanatopedagogicznym, z uwzględnieniem roli interakcji wewnątrzro-
dzinnych. W świetle tych założeń zostało zaprezentowane zagadnienie funk-
cjonowania rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczej. Zwrócono uwagę na rolę więzi rodzinnych i ich znaczenie dla 
procesu wychowania w rodzinie. Piąty rozdział jest próbą ukazania tanato-
pedagogicznego wymiaru opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorym dziec-
kiem i jego rodziną. Zaprezentowano w nim teoretyczne założenia i standar-
dy tej opieki. Przedstawiono również istotę opieki paliatywnej realizowanej 
w warunkach domowego hospicjum dla dzieci. Następnie omówiono wycho-
wawczy wymiar działań medycznych i pozamedycznych realizowanych w do-
mowej opiece hospicyjnej, a także zakres współpracy hospicjum z placówka-
mi oświatowymi. Na końcu rozdziału zaprezentowano pedagogiczny wymiar 
wolontariatu hospicyjnego. 

Szósty rozdział przedstawia metodologię badań własnych. W celu wyja-
śnienia tej problematyki przedstawiono założenia jakościowego podejścia do 
badań oraz podstawy teorii ugruntowanej, ze szczególnym uwzględnieniem 
konstruktywistycznego ujęcia tej teorii zaproponowanego przez K. Charmaz. 
Uwzględniono etyczny wymiar badań empirycznych, opisano problematykę 
badawczą, metody prowadzenia badań i opracowania materiału, a także grupy 
badawcze. Dopełnieniem tych treści jest opis miejsca i przebiegu badań.

Kolejne cztery rozdziały poświęcone są analizie materiału badawczego. 
Pierwszy z nich prezentuje badane systemy rodzinne w konfrontacji z chorobą 
i nieuchronną śmiercią dziecka. Zaznajamia z propozycją typologizacji syste-
mów rodzinnych zmagających się z nieuleczalną chorobą dziecka oraz opieką  
nad nim. Ósmy rozdział został poświęcony analizie problematyki cierpienia 
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poszczególnych członków rodziny chorego dziecka. Uwzględniono przeżycia 
rodziców dziecka, jego rodzeństwa oraz dziadków. Przedstawiono próbę kate-
goryzacji zakresu cierpienia, właściwego dla poszczególnych członków rodzi-
ny chorego dziecka.

W dziewiątym rozdziale przedstawiono problematykę edukacji dziecka  
w rodzinie objętej opieką hospicyjną. W związku z tym poruszono zagadnie-
nie edukacji zdrowego i chorego dziecka, a także przedstawiono uwarunko-
wania tanatopedagogicznego funkcjonowania rodziny. W tej części pracy zo-
stał zaprezentowany aksjologiczno-teleologiczny wymiar edukacji oraz zasady 
edukacyjne. Przedostatni rozdział został poświęcony problematyce samowy-
chowania dokonującego się w kontekście choroby dziecka. Wyniki badań po-
zwoliły na ukazanie szerokiego zakresu tego obszaru tanatopedagogiki. Ostat-
ni rozdział jest próbą przedstawienia implikacji wynikających z analizy ma-
teriału badawczego. Zostały uwzględnione teoretyczne i praktyczne wnioski 
oraz postulaty wynikające z badań. Odniesiono je do tanatopedagogicznego 
wymiaru funkcjonowania rodziny objętej opieką hospicjum dla dzieci.

Lektura monografii pozwala na zaznajomienie się z życiem rodzin, któ-
re na drodze swego rozwoju zostały zaskoczone przez ekstremalne trudności. 
Dzięki podjętym badaniom oddano głos osobom, które są centralnymi po-
staciami niniejszej monografii: dzieciom, rodzicom i dziadkom. Zagłębiając 
się w ich doświadczenia, można nabrać przekonania, że ich postawy są często 
bohaterskie. Nie podważając zasadności tego przekonania, należy pamiętać,  
że każdy z rozmówców, gdyby to tylko było możliwe, zamieniłby swój heroizm 
na zwyczajne życie rodzinne, które nie jest zdominowane przez myśl o choro-
bie i śmierci.

Autor niniejszej publikacji pragnie wyrazić podziękowanie jej recenzentom, 
prof. dr. hab. Stanisławowi Palce oraz ks. prof. dr. hab. Józefowi Makselonowi, 
których uwagi i sugestie przyczyniły się do obecnego kształtu książki. Szczegól-
ne wyrazy wdzięczności kieruje pod adresem chorych dzieci i ich rodzin, dzię-
ki którym badania mogły zostać zrealizowane, a także zespołu Hospicjum Do-
mowego dla Dzieci „Alma Spei”. Na drodze przygotowania i przeprowadzenia 
badań były obecne osoby, które stały się niezwykle istotnym wsparciem i inspi-
racją dla autora, za co wyraża on swą serdeczną wdzięczność.





Egzemplarz 
udostępniony repozytorium

CZĘŚĆ 
TEORETYCZNA





Egzemplarz 
udostępniony repozytorium

Toruń 2016

FUNKCJONOWANIE RODZINY DZIECKA OBJĘTEGO DOMOWĄ OPIEKĄ HOSPICYJNĄ
STUDIUM TANATOPEDAGOGICZNE

Śmierć jest zagadnieniem, którym zajmuje się medycyna, socjologia, psycholo-
gia, antropologia, prawo i inne dyscypliny nauki. Śmierć jako wydarzenie or-
ganicznie związane z ludzką egzystencją może być rozpatrywana w kontekście 
rozwoju osobowościowego człowieka, a więc na płaszczyźnie właściwej peda-
gogice. Założenie to stało się początkiem fazy koncepcyjnej w procesie tworze-
nia się tanatopedagogiki, która umiejscawia proces wychowania w kontekście 
śmierci. Podobnie jak tanatopsychologia, tanatopedagogika stanowi część ta-
natologii, czyli nauki o śmierci [Makselon 1981, s. 118]. O ile tanatologia zaj-
muje się szeroko rozumianą refleksją nad śmiercią, rozpatrywaną w złożonej, 
a zarazem konkretnie opisanej kulturze [Bortkiewicz 2007, s. 566], tanatope-
dagogika skupia się na zagadnieniu wychowania człowieka dokonującym się 
w kontekście śmierci.

1. Definicyjne ujęcia tanatopedagogiki

Jednym z pozornych paradoksów związanych z celowością wyodrębniania ta-
natopedagogiki jako subdyscypliny pedagogicznej jest jej ukierunkowanie na 
śmierć, podczas gdy pedagogika ze swej natury zajmuje się życiem i jego roz-
wojem. W tym kontekście A. Fabiś stawia zasadnicze pytania o celowość ta-
kiego zabiegu: „Rodzi się zatem pytanie o sens świadomej i celowej konfron-
tacji ze śmiercią w ciągu całego życia. Czy konsekwencją «oswojenia» śmierci 
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może być pełniejsze życie i godne umieranie? Czy można w ogóle przygotować 
się do śmierci i czy można pomóc drugiemu człowiekowi w najbardziej samot-
nej drodze w jego ostatnim etapie życia?” [Fabiś 2011, s. 133]. 

Autor odnajduje odpowiedzi na te pytania, biorąc pod uwagę znaczenie 
śmierci dla człowieka. Niezależnie od tego, czy śmierć postrzega się jako ab-
solutny kres życia czy jako kolejny etap dalszego istnienia, jest ona zjawiskiem 
tak determinującym życie człowieka, że nie można nie zauważyć jej istotności, 
także z perspektywy pedagogicznej [Ibidem]. Rozpatrywanie śmierci w kon-
tekście wychowania człowieka, a także wychowania w kontekście rozwoju wy-
daje się więc w pełni uzasadnione, a wręcz wskazane. Głębsza analiza isto-
ty wychowania wyraźnie pokazuje, że konfrontacja ze śmiercią nie przekreśla 
myślenia o życiu i rozwoju, ponieważ „uznanie realizmu śmierci jest podsta-
wowym wymogiem wychowawczym, gdyż należy do niepodważalnych prawd 
egzystencji ludzkiej” [Nieroba, Zawłocki, Niewiadomski 2010, s. 253]. Refleksja 
nad wychowaniem i śmiercią wyposaża podmiot w narzędzia ułatwiające per-
cepcję śmierci oraz sytuuje życie w kontekście celu i spełnienia.

Założenie to potwierdza również P. P. Grzybowski, zauważając, że podsta-
wową kategorią tanatopedagogiki jest „«wychowanie do cierpienia i śmierci» 
będące w istocie rzeczy wychowaniem do życia (…). Jest to w istocie wychowa-
nie do świadomego życia i (wespół) życia z tymi, którzy chorują, cierpią i prę-
dzej czy później umrą, ale trudno powiedzieć, kiedy to nastąpi. Podstawę tej 
sfery wychowania stanowi więc idea nieustannej dbałości o życie i poprawia-
nia jego jakości w każdych okolicznościach – niejako mimo wszystko” [Grzy-
bowski 2010, s. 291–292]. Przeżywanie życia ze świadomością jego przemijal-
ności nadaje nowy sens rozważaniom na temat wychowania. 

Tanatopedagogika to w pewnym sensie ars moriendi, która może być rozu-
miana jako sztuka akceptacji przemijalności, sztuka bycia i dzielenia się z innymi,  
a także sztuka własnego rozwoju. Wpływa ona na kształtowanie się tożsamości 
człowieka, która jest osadzona w kontekście życia, umierania i śmierci [Walesz-
czuk 2014, s. 35–48]. P. P. Grzybowski zwraca uwagę na zróżnicowane aspekty 
uprawiania tanatopedagogiki, takie jak „międzydyscyplinarność, międzykulturo-
wość, poprawa jakości życia, zróżnicowanie stanów zdrowia, zróżnicowanie wie-
ku, praca nauczyciela i szkoły, działalność społeczna, prawo, sztuka i rozrywka, 
rozwiązania formalno-organizacyjne” [Grzybowski 2009, s. 8–9]. Wieloaspekto-
wość tanatopedagogiki wiąże się z założeniem, że obszarami jej zainteresowania 
są płaszczyzny, na których ludzkie życie spotyka się ze śmiercią. Zestawienie tak 
przeciwstawnych rzeczywistości implikuje szerokie ujęcie tego zagadnienia. 
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211. Definicyjne ujęcia tanatopedagogiki

Wyodrębnienie tanatopedagogiki jako subdyscypliny pedagogicznej, a tak-
że jej rozwój jest w dużym stopniu związany z „toruńską” szkołą pedagogiki 
specjalnej, zwłaszcza z myślą propagowaną przez S. Kowalika, A. Nalaskow-
skiego, A. Wojciechowskiego i J. Binnebesela. Wkład tego ostatniego w roz-
wój tanatopedagogiki wydaje się szczególnie istotny. Za jego sprawą wycho-
wanie w kontekście śmierci zyskało znaczenie i rozgłos. Pojęcie i rozumienie 
tanatopedagogiki ewoluowało w ciągu ostatnich lat, czego dowodem są m.in. 
seryjne publikacje J. Binnebesela [Binnebesel 1995; 2007a; 2007b; 2008; 2009; 
Binnebesel, Krakowiak, Paczkowska 2009]. W swoim rozumowaniu autor wy-
szedł od pojęcia eutanatopedagogiki, które z biegiem czasu zostało zastąpione 
tanatopedagogiką, ze względu na redefinicję pierwszego określenia [Binnebe-
sel 2013b, s. 235–236]. 

Praca J. Binnebesela została uwieńczona monografią „Tanatopedagogika 
w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci”, będącą ukorono-
waniem dotychczasowych tanatopedagogicznych poszukiwań autora. Książka 
określa także perspektywę badawczą, której realizację autor kontynuuje w pro-
wadzonych przez siebie projektach. Monografia ta jest pierwszym opracowa-
niem, które próbuje uporządkować podstawowe założenia i pojęcia oraz struk-
turę tanatopedagogiki, dostrzegając jej związek z pedagogiką specjalną. 

Według J. Binnebesela tanatopedagogika jest „nauką o wychowaniu ze 
świadomością śmiertelności, wpisaną w naturę bytu ludzkiego, opartą na fun-
damentalnej zasadzie poszanowania godności każdej istoty ludzkiej oraz nie-
naruszalności i apriorycznej wartości życia ludzkiego” [Ibidem, s. 251]. Na 
podstawie definicji można wnioskować, że ta subdyscyplina pedagogiczna 
oparta jest na założeniach aksjologicznych, które warunkują wszechstronny 
rozwój człowieka. Wartość życia i godności osoby skonfrontowana ze śmiercią 
generuje napięcie, które nadaje dynamizm działaniom wychowawczym. Afir-
macja godności człowieka jest warunkiem koniecznym do podejmowania roz-
ważań nad jego rozwojem.

Kolejną istotną publikacją, pozwalającą na bardziej precyzyjne określenie 
znaczenia tanatopedagogiki, jest jej hasłowe ujęcie zamieszczone w „Encyklo-
pedii starzenia się i starości” pod redakcją A. A. Zycha [Binnebesel, Mastalski 
2016, w druku]. Publikacja J. Binnebesela i J. Mastalskiego umiejscawia tana-
topedagogikę w kontekście rozwoju myśli o człowieku, wychowaniu i śmierci.  
Autorzy proponują zdefiniowanie tanatopedagogiki jako „subdyscyplinę peda-
gogiki zajmującą się szeroko rozumianym procesem umierania i śmierci w kon-
tekście wychowania i opieki pedagogicznej” [Ibidem]. W znaczeniu szerszym 



jest więc ona wychowaniem do świadomości nieuchronności śmierci, a w węż-
szym – wychowaniem i opieką pedagogiczną nad osobami terminalnie chorymi 
i osobami u kresu życia, a także opieką nad ich bliskimi. Wydaje się, że zaakcen-
towany w definicji związek opieki i wychowania jest praktyczną wypadkową od-
działywań podejmowanych wobec chorego pacjenta i jego bliskich. 

Dalsze rozważania tanatopedagogiczne będą się w dużym zakresie odwo-
ływały do definicji tej subdyscypliny, zaproponowanej przez J. Binnebesela 
i J. Mastalskiego oraz jej bardziej rozszerzonej wersji, przedstawionej przez 
pierwszego z tych autorów.  

2. Zakres tanatopedagogiki

Rozpatrując naturę tanatopedagogiki, J. Binnebesel wyznacza obszary upra-
wiania tej subdyscypliny. Zostały one zaprezentowane w tabeli 1. 

Tabela 1. Zakres tanatopedagogiki jako nauki

Ta
na

to
pe

da
go

gi
ka

Teoria – idea
Idea człowieka

Rozumienie śmierci

Praktyka

Ogólna
Kształcenie

Wychowanie

Interwencyjna

Pedagogika hospicyjna

Teoria
Umierającego

Rodziny

Źródło: Binnebesel [2013b, s. 239].

Analizując zakres tanatopedagogiki, można zauważyć, że obejmuje ona 
szerokie spectrum działań, które są związane z opisem teoretycznym oraz 
praktyczną pomocą choremu i jego bliskim. Teoria wychowawcza jest wielo-
aspektową analizą ludzkiego życia i śmierci. Kontekst wieloaspektowości wy-
daje się szczególnie istotny w rozważaniach na temat wychowania i śmierci, 
która nie jest jedynym determinantem istnienia, jednakże stanowi ona, obok 
godności człowieka, jego apriorycznego dobra i doskonałości, istotny element 
życia człowieka. Owa czteroistność wynika z teoretycznych założeń tanatope-
dagogiki [Binnebesel 2013b, s. 235–240]. 
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Teoretyczne założenia tanatopedagogiki wiążą się z przyjętą koncep-
cją człowieka oraz z rozumieniem jego śmierci. Z perspektywy pedagogicz-
nej człowiek jest głównym przedmiotem zainteresowania, zdolnym do opa-
nowania wiedzy, kultury, techniki i systemów normatywnych [Hajduk 2003,  
s. 588]. Dla Jana Pawła II godność osoby jest wartością w znaczeniu uniwersal-
nym, której bronią ludzie różnych religii, kultur i narodowości. Człowiek jest 
podmiotem, natomiast cały widzialny wszechświat jest dla niego przedmio-
tem [Bilicki 2007, s. 57–58]. 

Rozwój człowieka jest stopniowym odkrywaniem własnego potencjału: 
„Najpierw poznaje swoje ciało, a następnie psychikę, a zwłaszcza swoje przeży-
cia emocjonalne. Później dopiero odkrywa sferę moralną, duchową, społeczną 
i religijną. Tym, co łączy wszystkie te wymiary człowieczeństwa i co nadaje im 
sens, jest właśnie osoba” [Dziewiecki 2010, s. 14]. W odkrywaniu swojego czło-
wieczeństwa pomagają młodym ludziom rodzice i wychowawcy. Godność oso-
by ludzkiej jest odniesieniem, które ukierunkowuje i określa działalność spo-
łeczną, w tym także wychowanie. Ma ono zmierzać do usamodzielnienia czło-
wieka i osiągnięcia optymalnego poziomu jego rozwoju. Wychowanie jest także 
wytwarzaniem u młodych pokoleń form i sposobów zachowania, które sprzyja-
ją rozwojowi grup, klas społecznych, narodów czy państw [Okoń 2004a, s. 70]. 

Z koncepcją człowieka i jego godności wiąże się percepcja śmierci. Stano-
wi ona klucz do zrozumienia tanatopedagogiki, ponieważ śmierć jest wielowy-
miarowym doświadczeniem ludzkiego bytu, które dokonuje się w kontekście 
przeżywania siebie, swojego ja i drogi, którą każdy ma do pokonania [Binne-
besel 2013b, s. 170]. Śmierć to zjawisko, które w naukach medycznych i bioety-
ce jest pojmowane raczej jako pewien proces niż tylko jako określony moment, 
a jej stwierdzenie jest oceną nieodwracalnego stanu, w jakim znalazło się ludz-
kie ciało. 

Przyjęcie, że kryterium śmierci jest trwałe i nieodwracalne ustanie czyn-
ności mózgu, skutkuje możliwością transplantacji narządów [Kryteria i spo-
sób stwierdzenia…, nr 1]. Generuje ono jednak dylematy filozoficzno-etyczne. 
W tanatopedagogice biologiczno-medyczny obraz śmierci wskazuje na fakt, że 
życie ludzkie jest drogą skądś ku czemuś, a jednocześnie stanowi przypomnie-
nie, że wychowując do życia, nie można zapominać o jego kresie. Proces choro-
by i umierania wydaje się zbieżny z procesem wychowania i rozwoju człowieka. 

Praktyczne aspekty tanatopedagogiki obejmują dwie formy działań: ogól-
ną i interwencyjną. Ważną rolę odgrywa edukacja, oparta na kształceniu i wy-
chowaniu w oparciu o wartości i cele tanatopedagogiczne. Wychowanie w kon-
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tekście zagrożenia życia jest więc drogą zmierzającą ku doskonałości w odkry-
waniu dobra i godności osoby ludzkiej, które stają się „perspektywą śmierci 
będącej nie tyle faktem fizycznym dezintegralności ludzkiego ciała, ile faktem 
wewnętrznej weryfikacji owej drogi” [Binnebesel 2013b, s. 235–243]. 

Wychowanie i kształcenie są ukierunkowane na odkrycie w człowieku do-
broci i doskonałości w konfrontacji z perspektywą śmierci. Wydaje się, że do-
strzeżenie nieuniknionego charakteru ludzkiej śmierci nadaje edukacji ce-
chę trwałości. Dzięki temu jest ona niejako niezależna od zmieniających się 
czynników zewnętrznych. B. Śliwerski wysuwa przypuszczenie, że „być może 
każda epoka ma swoją ulubioną teorię wychowania, preferuje ją, wzbudza-
jąc wśród odbiorców przeświadczenie o jej wyższości czy trafności” [Śliwer-
ski 2012a, s. 62]. Uwzględnienie w pedagogice problematyki tanatycznej może 
przyczynić się do tego, że nowo powstała subdyscyplina stworzy podstawy 
do kształcenia i wychowania w kontekście, który jest nierozdzielnie złączony  
z ludzką egzystencją, jednocześnie nie pretendując do miana najlepszej z sub-
dyscyplin pedagogicznych. W ten sposób tanatopedagogika podniesie jakość 
edukacji młodych ludzi.

Interwencyjny charakter działań tanatopedagogicznych polega w dużej 
mierze na podejmowaniu aktywności związanych z kreowaniem pozytyw-
nych postaw wobec hospicjum i wolontariatu hospicyjnego, a przez to wobec 
osób chorych i cierpiących. Zagadnienie edukacji społecznej na rzecz ruchu 
hospicyjnego jest coraz częściej obecne w mediach i programach edukacyj-
nych. Jak zauważa P. Krakowiak, edukacja społeczna winna być postrzegana 
jako zmiana postaw wobec fenomenu śmierci. Dlatego: 

głównym celem działań edukacyjnych jest modyfikacja postaw odnoszących się 
do poruszanej problematyki (…). Oddziaływania edukacyjne charakteryzują się 
największą efektywnością w przypadku dostarczania rzetelnej wiedzy na dysku-
towany temat. W sytuacji opieki paliatywno-hospicyjnej chodzi o wiedzę na te-
mat procesu umierania i śmierci, której posiadanie może zneutralizować lęki, oba-
wy czy strach będące integralną częścią omawianych zagadnień [Krakowiak 2012,  
s. 151].

Pedagogika hospicyjna stanowi ważny element tanatopedagogiki, który 
wpływa na społeczną percepcję ruchu hospicyjnego i przyczynia się do jego 
rozwoju. Ważnym wskaźnikiem tego rozwoju jest coraz większa popularność 
wolontariatu hospicyjnego i powiększająca się liczba wolontariuszy [Ryszka 
2013, s. 37–38]. Czynne zaangażowanie w działalność pomocową przyczynia 
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się do rozwoju osobowościowego wolontariuszy [Paczkowska 2010, s. 55–56]. 
Może się ono także przyczynić do rozwoju osobowościowego chorych i ich  
bliskich. 

Tanatopedagogika jest także formą opieki i terapii pedagogicznej nad ter-
minalnie chorymi i ich rodzinami. W pierwszym rzędzie jest ona oddziały-
waniem tanatopedagoga-terapeuty na cele wychowawcze, mniej lub bardziej 
uświadomione, realizowane w wychowaniu rodzinnym [Binnebesel 2013b, 
s. 244]. Wsparcie winno pomagać rodzicom w budowaniu hierarchii warto-
ści, która będzie zgodna z zasadami wychowania. Dzięki niej zamierzone cele 
będą uwzględniały dobro chorego człowieka i jego bliskich. Jeśli przyjąć, że 
„umieranie rozpoczyna się wraz z samotnością i opuszczeniem przez bliskich” 
[Binnebesel 2010a, s. 36], to terapia pedagogiczna winna zmierzać do przeciw-
działania temu zagrożeniu oraz pomóc choremu zrozumieć i dobrze przeżyć 
tę sytuację. 

Pedagog, posiadający odpowiednią wiedzę i warsztat działań pomocowych, 
winien wspierać także rodzinę pacjenta. Bezpośrednie oddziaływanie psycho-
wychowawcze na zdrowe rodzeństwo oraz pomoc w budowaniu więzi małżeń-
skich może stać się ważną formą towarzyszenia. Wsparcie w tej dziedzinie ży-
cia rodzinnego wymaga wielkiego taktu i profesjonalizmu. Po śmierci dziecka 
konieczna jest modyfikacja struktury rodziny i ukształtowanie nowych relacji 
wewnętrznych, a także nawiązanie nowych relacji z otoczeniem [Winch 2010, 
s. 11]. Pomoc tanatopedagoga może okazać się w tym względzie bardzo cenna.

Psychopedagogiczne wsparcie chorego i jego bliskich, będące istotną skła-
dową tanatopedagogiki, jest ostatnim z wyróżnionych obszarów tej subdyscy-
pliny pedagogicznej. Terapeutyczny wymiar pomocy wzmacnia system rodzin-
ny, co podnosi jakość życia chorego i poszczególnych członków jego rodziny.  

3. Teleologia w pedagogice życia i śmierci 

Tanatopedagogika ma swoją teleologię, zależną od przyjętych wartości. Skon-
centrowanie na życiu i rozwoju, a jednocześnie uwzględnienie problematyki 
umierania nadaje tanatopedagogice specyficzny rys, wyrażający się m.in. w ce-
lach, a także obszarach ich realizacji.  

Nadrzędnym celem tanatopedagogiki jest „wychowanie ku poszanowaniu 
godności istoty ludzkiej w każdym etapie jej rozwoju, kształtowanie szacunku 
do życia ludzkiego, wychowanie do odpowiedzialności za swoje życie w świa-
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domości śmierci jako immanentnej cechy każdego życia” [Binnebesel 2013b, 
s. 251]. Ogólne cele tej subdyscypliny podkreślają znaczenie ludzkiego życia 
i godność człowieka zmagającego się z własną chorobą bądź współcierpiące-
go z bliską osobą. W znaczeniu węższym tanatopedagogika zmierza do opra-
cowania i wdrożenia działań pedagogiczno-terapeutycznych, mających złago-
dzić cierpienie związane z przeżywaniem śmierci własnej i innych [Ibidem]. 

3.1. Obszary realizacji celów

Cele tanatopedagogiki mogą być realizowane w czterech obszarach związa-
nych z różnymi ujęciami przedmiotu badań tanatopedagogiki [Binnebesel, 
Mastalski 2016, w druku]. Są nimi: 

 – osoba cierpiąca i umierająca, 
 – osoby towarzyszące cierpiącym i umierającym,
 – szkolne wychowanie do cierpienia i śmierci,
 – tanatologiczne kształcenie nauczycieli.

Spośród wymienionych obszarów pierwsze dwa są bezpośrednio związa-
ne z funkcjonowaniem rodziny nieuleczalnie chorego dziecka w domu. Ob-
szary te łączy cierpienie i śmierć. Są one bezpośrednio związane z sytuacją ta-
natologiczną, przez co zyskują status najbardziej wrażliwych. Osoba cierpią-
ca, zwłaszcza gdy jest nią dziecko, skupia wokół sobie członków rodziny, zaab-
sorbowanych jej losem. W ten sposób tworzy się szczególne środowisko życia  
i wychowania, na którego kształt w dużej mierze wpływa choroba i wynikają-
ce z niej obciążenia. Cele tanatopedagogiki, które mogą być realizowane w tym 
środowisku, dotyczą przede wszystkim wsparcia chorej osoby oraz jej bliskich.

Wychowanie do cierpienia i śmierci dokonujące się w środowisku szkol-
nym jest związane z realizacją programów edukacyjnych, które mają na celu 
propagowanie idei tanatopedagogicznych i hospicyjnych. Takie działania wy-
magają wsparcia ze strony nauczycieli, co z kolei jest uwarunkowane posiada-
niem przez nich określonych umiejętności i kompetencji. W świetle tych roz-
ważań wyraźnie widać, jak ważne jest odpowiednie kształcenie osób mających 
udzielać wsparcia. 

Autorzy określają również cele szczegółowe tanatopedagogiki, dzięki któ-
rym przybiera ona formę konkretnych działań, dlatego kolejnym niezbędnym 
krokiem wydaje się pogłębienie rozumienia praktycznej realizacji tych celów.
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3.2. Praktyczna realizacja celów

W wyniku operacjonalizacji celów głównych powstało zestawienie szczegóło-
wych celów tanatopedagogiki, które zostały zawarte w tabeli 2. Ich analiza po-
zwala na wyodrębnienie zadań właściwych poszczególnym ideom.

Tabela 2. Cele szczegółowe tanatopedagogiki

Cele szczegółowe 
tanatopedagogiki

wychowanie do współcierpienia (cierpienia), 
współchorowania (chorowania) i współumierania 
(umierania);

tworzenie programów wychowania do cierpienia i śmierci 
dla osób w różnym wieku;

formułowanie zasad edukacyjnych pozwalających  
na kompetentne towarzyszenie osobom przewlekle  
chorym oraz umierającym;

poszukiwanie metod wychowawczych ułatwiających 
znoszenie cierpienia oraz odchodzenie z tego świata;

kształcenie pedagogów w zakresie szeroko pojętej 
tanatologii;

formułowanie zasad samowychowania poprawiających 
jakość życia osób umierających oraz im towarzyszących;

sposoby przekazywania wiedzy medycznej, prawniczej  
oraz psychologicznej dotyczącej chorowania, cierpienia  
i umierania;

opracowanie pomocy naukowych dla edukacji 
tanatologicznej;

refleksja nad rzadko opisywanymi wartościami mającymi 
duże znaczenie w przeżywaniu cierpienia czy śmierci  
(np. troska, intymność, współczucie, delikatność itp.);

poszukiwanie inspiracji w kulturze i sztuce dla kształtowania 
odpowiednich postaw wobec cierpienia, umierania i śmierci.

Źródło: Binnebesel, Mastalski [2016, w druku].

Cele tanatopedagogiki obejmują różne aspekty rozwoju chorego człowieka 
i jego bliskich oraz kształtowanie świadomości społecznej na temat choroby, 
umierania i śmierci. Zaproponowane cele otwierają szeroką perspektywę roz-
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woju tanatopedagogiki i wyznaczają kierunki badań, które pozwolą na uzu-
pełnienie płaszczyzn tej subdyscypliny pedagogicznej, która jest wciąż in sta-
tu nascendi.

Pierwszy ze wskazanych celów szczegółowych jest związany z kształtowa-
niem postaw opartych na empatii, która pozwala współcierpieć, współchoro-
wać, a nawet współumierać. Przedrostek podkreślający uczestniczenie zdro-
wych osób w procesie choroby i umieraniu członka rodziny sugeruje, że moż-
liwe jest tak bliskie współuczestniczenie w trudnych doświadczeniach, że ich 
ciężar jest dzielony, a przez to mniejszy. Założenie to wydaje się szczególnie 
istotne w perspektywie umierania, która towarzyszy zmaganiom z nieuleczal-
ną i postępującą chorobą. Towarzyszenie choremu człowiekowi może być po-
mocą w przygotowaniu go do śmierci, a dla osób, które sprawują opiekę nad 
chorym członkiem rodziny, jest ono także przygotowaniem się do własnej 
śmierci: „Samo obcowanie ze śmiercią w dzieciństwie, młodości czy dorosło-
ści jest szkołą umierania. Czuwanie przy umierającym, rozmowa z nim, wy-
słuchiwanie jego przemyśleń wyposaża w wiedzę, której nie można wyczytać 
z książek, wyposaża w cenne doświadczenie” [Fabiś, Fabiś 2014, s. 178]. To do-
świadczenie, nabywane w trudzie i cierpieniu, może stać się wartością wpły-
wającą na rozwój osobowościowy. 

Pierwszy z wymienionych celów jest ściśle związany z refleksją nad warto-
ściami, które często pomija się w dyskursie społecznym, a które mają duże zna-
czenie w przeżywaniu cierpienia i śmierci. Wychowanie do okazywania troski 
i delikatności, a także do zachowania prawa do intymności podnosi jakość ży-
cia chorego człowieka. Przyczynia się ono także do lepszej percepcji sytuacji, 
w której znajduje się chory człowiek. A. A. Zych zauważa, że „intymność, bli-
skość, spokój oraz godność, która jest nienaruszalna – to istotne zasady opieki 
nad pacjentami terminalnie chorymi” [Zych 2014, s. 216]. Refleksja nad warto-
ściami związanymi z przeżywaniem cierpienia ma uwrażliwiać nie tylko oso-
by, które są najbliżej chorego człowieka, ale także osoby z dalszych kręgów 
jego znajomości i osoby postronne. Podejmowanie społecznej dyskusji na te-
mat wrażliwości, delikatności i empatii jest konieczne, by przełamywać stereo-
typy dotyczące sytuacji tanatologicznej. Zaznajomienie się z nią wymaga od-
powiedniego nastawienia, ponieważ jest wkroczeniem „na teren pedagogiki 
umierania i śmierci, obszar kruchy niczym wczesna tafla lodu i delikatny jak 
skrzydło motyla” [Ibidem, s. 209]. Pedagogiczny wymiar przeżywania choro-
by zakłada realizację celów, które wynikają z refleksji nad wartościami, które 
są szczególnie delikatne.
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Pogłębienie znaczenia wartości otwiera perspektywę poszukiwań inspiracji 
dla tanatopedagogiki w kulturze i sztuce. Oddziaływanie tych dziedzin ma szcze-
gólne znaczenie w kształtowaniu odpowiednich postaw wobec choroby, cierpie-
nia i śmierci. Trudno jest zmierzyć się z sytuacją graniczną, ale cenną pomocą  
w tym względzie może się okazać sięgnięcie do zasobów kultury i sztuki:

Obcowanie z czymś pięknym też może spowodować, że poczujemy nagły przy-
pływ chęci do życia i polepszy się nasze samopoczucie. To może spowodować 
także sztuka. Obcowanie ze sztuką również możemy postrzegać w kategoriach  
sacrum. Nie tylko kontemplacja dzieł sztuki, ale także ich tworzenie może mieć 
terapeutyczny wpływ na człowieka. Zatem sztuka przenika do medycyny [Cybul-
ska, Młudzik, Kula et al. 2012, s. 170].

Przenikanie sztuki do medycyny i odwrotnie pozwala na wyznaczenie 
płaszczyzn wzajemnej wymiany. Jedną z nich jest płaszczyzna aksjologicz-
na, dzięki której poszukiwanie inspiracji poszerza zakres wartości istotnych  
w przeżywaniu cierpienia oraz współuczestniczeniu w nim. Leczenie przez 
sztukę, zwane arteterapią, stanowi szczególny wymiar edukacji aksjologicz-
nej, w której chory człowiek tworzy dzieła sztuki, wyrażając przez nie swo-
je odczucia i przekazując ważne komunikaty [Ibidem]. Postawy kształtowane 
przy wykorzystaniu zasobów kulturowych dostępnych dla chorego człowieka 
i społeczności go otaczającej są pełne humanizmu.

Celem szczegółowym tanatopedagogiki jest także formułowanie zasad sa-
mowychowania, które wpływają na rozwój osobowościowy pacjentów oraz 
osób im towarzyszących. Warunkiem określenia zasad samowychowania jest 
umiejętność dokonania rzetelnej diagnozy całego systemu rodzinnego oraz 
sytuacji poszczególnych członków rodziny, zwłaszcza osoby chorej. 

F. Nightingale zauważa, że „o dobrej obserwacji chorego, również przeby-
wającego w domu, decyduje świadomość, że celem skutecznej obserwacji nie 
jest gromadzenie rozmaitych informacji o dziwnych, osobliwych faktach, ale 
dobro ratowanego życia i poprawa zdrowia oraz komfortu i wygody pacjenta” 
[Nightingale 2011, s. 140]. Samorozwój chorego człowieka oraz jego bliskich 
jest zjawiskiem, które przekracza powszechne przekonania na temat skutków 
choroby. Określenie ogólnych norm służących refleksji i działaniom mającym 
ułatwić konfrontację z chorobą zwiększa ich skuteczność. Samowychowa-
nie, będące kontynuacją procesu wychowania umożliwia refleksję nad własną 
śmiertelnością. Pozwala także przygotować się do godnego odejścia. Śmierć 
staje się wtedy ostatnim etapem rozwojowym [Fabiś 2011, s. 144].
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Ważnym celem tanatopedagogiki jest także tworzenie programów wycho-
wania do cierpienia i śmierci. Winny one zawierać cele, treści, opis założonych 
osiągnięć, a także sposoby osiągania tych celów. Programy te są niezbędne do 
realizacji wychowania w kontekście śmierci. Istotne jest, by w ich tworzeniu 
brali udział nie tylko teoretycy, ale również osoby na co dzień zajmujące się 
opieką nad chorymi. Jak podkreśla P. Krakowiak, konieczne jest opracowanie  
i wdrożenie profesjonalnego programu edukacyjnego oraz odpowiednich pod-
ręczników i materiałów służących edukacji społecznej. Są one potrzebne edu-
katorom, a także wszystkim zaangażowanym w proces edukacji. Dzięki tym 
inicjatywom  zakres edukacji znacznie się powiększa. Otwierają się także nowe 
perspektywy badawcze [Krakowiak 2012, s. 96–97].

Istotnym uzupełnieniem celów, zasad i programów edukacyjnych jest 
opracowanie metod służących przekazywaniu wiedzy medycznej, prawniczej 
oraz psychologicznej, zwłaszcza dotyczącej chorowania, cierpienia i umiera-
nia. Jedną z metod realizacji celów tanatopedagogicznych jest analiza dzieł 
sztuki związanych ze śmiercią. Może ona stanowić cenną pomoc w przygo-
towaniu i przeprowadzeniu rozmowy na temat choroby i śmierci. Jak zauwa-
ża N. M. Ruman, nawet „cmentarz posiada pewne walory artystyczne i może 
być cennym zabytkiem sztuki rzeźbiarskiej. Obserwując plastykę nagrobną na 
cmentarzach wielowyznaniowych, można wskazać wiele motywów religijnych 
i egzystencjalnych” [Ruman 2015, s. 140]. Wykorzystanie znanych motywów 
sztuki, a także elementów sztuki bliskiej wychowankowi pomaga przekazać 
trudne treści.

W tym kontekście J. Binnebesel zwraca uwagę na kwestię percepcji śmierci 
przez osoby, które zawodowo zajmują się bądź w przyszłości będą zajmowały 
się osobami wymagającymi wsparcia. Warto zauważyć, że wciąż brakuje od-
powiedniego podejścia do tego problemu, także wśród lekarzy [Wyatt 2015]. 
Opracowany przez J. Binnebesela arkusz metody CCJ pozwala zbadać i opisać 
psychopedagogiczny kontekst doświadczania śmierci w percepcji siebie [Bin-
nebesel 2013b, s. 252–254]. Z danych uzyskanych za pomocą tego formularza 
wynika m.in., że jakość przekazywania trudnych treści jest zależna nie tylko 
od zastosowanych metod, ale także od percepcji śmierci przez osoby przeka-
zujące te informacje.  

Ostatnim z celów tanatopedagogiki opisanym przez J. Binnebesela i J. Ma-
stalskiego jest poszukiwanie metod wychowawczych ułatwiających znoszenie 
cierpienia oraz odchodzenie z tego świata. Wydaje się, że cel ten jest jednym  
z najtrudniejszych do zrealizowania, zwłaszcza gdy pacjentem jest dziecko.
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Jednym ze sposobów przeciwdziałania tym trudnościom jest dowartościo-
wanie znaczenia rozmowy. Rozmowy z umierającym małym pacjentem cha-
rakteryzują się kilkoma prawidłami. Umierające dziecko nie wybiera rozmów-
cy przypadkowo, a wybrana przez niego osoba winna starać się sprostać temu 
zadaniu na miarę swoich możliwości. Mądrość życiowa, której wymaga się od 
rozmówców dziecka, nie wynika ze zdanych egzaminów, dlatego rozmów-
cą może być każdy człowiek, który w ocenie dziecka jest wystarczająco mą-
dry. Jeśli to możliwe, to prośby umierającego dziecka należy spełniać jak naj-
szybciej. Nie należy odkładać trudnych rozmów, gdyż czas życia jest wartością  
reglamentowaną. Odchodzenie bliskiej osoby jest zawsze trudne, a jej strata 
niepowetowana, ale można sprawić, że okres ten będzie przeżyty dobrze za-
równo przez dziecko, i jak przez jego rodziców i opiekunów [Binnebesel, Boh-
dan, Wojciechowska 2012, s. 246–247]. Określenie celów tanatopedagogiki jest 
ściśle związane ze środowiskiem, w którym dokonuje się proces wychowania. 

4. Środowisko cierpienia i wychowania 

Choroba znacznie ogranicza przestrzeń życia pacjenta. Konieczność bycia w sta-
łym kontakcie z lekarzami i korzystania ze specjalistycznej aparatury powodu-
je, że środowiskiem funkcjonowania chorego człowieka najczęściej jest szpital. 
Gdy pozwalają na to warunki, chory może przebywać w domu i korzystać z od-
powiedniej opieki. Miejsce pobytu chorego człowieka określa warunki jego egzy-
stencji i rozwoju. Staje się więc elementem środowiska wychowawczego.

Środowisko wychowawcze może być rozumiane jako element otoczenia, bę-
dącego strukturą zewnętrzną wobec człowieka, z którym pozostaje on w dyna-
micznych oddziaływaniach. F. Znaniecki określił je jako odrębne środowisko 
społeczne, wytwarzane przez grupę dla jej nowego członka. W najprostszym 
ujęciu „środowisko wychowawcze jest środowiskiem, w którym wychowuje 
się człowiek” [Wiszowaty 2007, s. 766]. Jest źródłem bodźców powodujących 
zmiany w psychice i osobowości jednostki. Przystosowuje ją ono do harmonij-
nego współistnienia z otoczeniem. W węższym znaczeniu środowisko wycho-
wawcze obejmuje kilka czynników środowiskowych, takich jak rodzina, śro-
dowiska lokalne, grupy rówieśnicze, szkoła, organizacje społeczne czy parafia.

Kontekst tanatopedagogiczny pozwala na przyjęcie, że środowisko wycho-
wawcze dziecka jest w dużym stopniu określone przez miejsce jego przebywa-
nia związane z leczeniem. J. Binnebesel i Z. Bohdan wskazują na trzy środo-
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wiska tanatowychowawcze: pierwotne, wtórne i wspólne [Binnebesel, Bohdan 
2012, s. 287–293]. Pierwsze z nich jest związane ze środowiskiem życia dziecka 
przed rozpoznaniem choroby i leczeniem. W tym czasie działania wychowan-
ka i wspierających go osób realizują cele wychowawcze związane z codzien-
nym funkcjonowaniem rodziny. Ważnym czynnikiem wspierającym jest od-
działywanie przedszkola bądź szkoły.

Wtórne środowisko wychowawcze to szpital, w którym dziecko przebywa 
w czasie diagnozy i leczenia. W porównaniu z poprzednim jest ono nienatu-
ralne i często stresujące. W kontekście choroby środowisko określa nowe cele, 
wyznaczone przez rozpoznanie, terapię, niepewne rokowania i stan ogólny pa-
cjenta. Trzecim środowiskiem jest postulowany przez autorów wspólny obszar 
wychowania w otoczeniu przyjaznym dziecku. Winien on uwzględniać dotych-
czasowe cele oraz ograniczenia wynikające z choroby. Powstaje wtedy indywidu-
alny profil rozwoju osobowościowego dziecka. Mogą temu służyć wewnętrzne 
działania pedagogiczne, podejmowane przez personel bezpośrednio na oddziale 
oraz działania zewnętrzne, podejmowane przez personel szpitala we współpra-
cy z placówkami edukacyjnymi [Binnebesel, Sul-Antoszewska 2010, s. 46–50].

Rola szpitala i placówek edukacyjnych we wspomaganiu rozwoju dziecka 
i jego bliskich jest nie do przecenienia, jednak na pierwszy plan działań ta-
natopedagogicznych wysuwa się środowisko rodzinne nieuleczalnie chorego 
dziecka. Powrót do domu wiąże się często z koniecznością zapewnienia dziec-
ku i jego rodzinie opieki hospicyjnej, która powinna uwzględniać także aspekt 
pedagogiczny. Określenie celów i zasad, wartości i norm realizowanych przez 
system rodzinny objęty opieką stacjonarnego hospicjum dla dzieci wydaje się 
ważnym zadaniem, które pogłębi i poszerzy rozumienie zakresu tanatopeda-
gogiki. Dla podjęcia takich badań konieczne jest przybliżenie zagadnienia wy-
chowawczego uczestniczenia w ekstremalnej sytuacji zagrożenia życia.

5. Zasady współuczestniczenia w sytuacji tanatologicznej 

Potrzeba określenia ogólnych norm postępowania sprzyja realizacji założeń 
zmierzających do rozwoju osobowościowego chorego człowieka i członków 
jego rodziny. Towarzyszenie choremu nie jest jedynie spontanicznym dzia-
łaniem. Dzięki refleksji nad nim powstały zasady kształtujące postawy osób 
współuczestniczących w sytuacji tanatologicznej, które opracowali J. Binnebe-
sel i J. Mastalski [Binnebesel, Mastalski 2016, w druku]: 
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•	 zasada nienarzucającej się rozmowy
Opiera się ona na zaufaniu pomiędzy rozmówcą i pacjentem. Odgrywa ono 

szczególną rolę w przypadku, gdy pacjentem jest dziecko. L. Szczepaniak za-
uważa, że zdobycie zaufania dziecka ma wpływ na jego postawę wobec wła-
snej choroby, a okazanie mu miłości zmniejsza lęk i wzmacnia siły duchowe 
[Szczepaniak 2008, s. 166]. Dziecko bardzo szybko wyczuwa fałsz i sztucz-
ność, a lekarz może bezpowrotnie utracić narzędzie komunikowania się z cho-
rym. Krótka rozmowa z zaufaną osobą ma dla niego większą wartość niż cią-
gła obecność osób obojętnych. 

•	 zasada poszanowania godności
Godność pacjenta zostaje niejednokrotnie naruszona przez sposób trakto-

wania ludzi chorych i u schyłku życia. Jak zauważa Z. Bohdan, „wiele spotkań 
z chorymi i ich bliskimi odbywa się w sposób bezrefleksyjny, niemal automa-
tyczny. Pacjent tak traktowany staje się towarem, procedurą (mniej lub bar-
dziej opłacalną), rozpoznaniem… w sumie kłopotem” [Bohdan 2014, s. 147]. 
W przypadku choroby dziecka lub młodego człowieka, który jest szczególnie 
wrażliwy na punkcie swojej oceny, wymagany jest takt, szacunek i dobór od-
powiednich słów.

•	 zasada troski o intymność
Zasada ta broni prywatnej sfery pacjenta, która zostaje naruszona pod-

czas zabiegów oraz rozmów, z konieczności odnoszących się do osobistych do-
świadczeń. Przekroczenie granicy intymności wywołuje lęk. Jest on potęgo-
wany przez chorobę oraz poczucie tajemnicy własnego ciała, które „staje się 
nieposłuszne, groźne i tajemnicze” [Kępiński 2002a, s. 299]. Troska o zacho-
wanie intymności w przypadku chorego dziecka wyraża się m.in. w zwiększe-
niu udziału pacjenta w czynnościach samoobsługowych, przeznaczeniu na nie 
odpowiedniej ilości czasu czy zapewnieniu warunków ułatwiających zacho-
wanie poczucia niezależności i samodzielności.

•	 zasada troski o dobrą atmosferę
Jest ona ściśle związana z opieką nad chorym dzieckiem, ponieważ atmos-

fera panująca wokół niego wpływa na jego samopoczucie i może zmniejszyć 
poziom lęku. Ciepły klimat emocjonalny ułatwia dziecku przeżycie trudnych 
chwil oraz zachowanie poczucia sensu przeprowadzania kolejnych zabiegów 
medycznych. 
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•	 zasada empatycznego trwania
Przeciwstawia się ona tendencjom niektórych rodziców do izolowania 

dziecka oraz lękom przed kontaktem z dzieckiem onkologicznie chorym. In-
nym zagrożeniem jest „zespół wypalenia się”, który przejawia się zniechęce-
niem, spadkiem motywacji do pomocy dziecku, a niekiedy jawnym odtrące-
niem [Antoszewska 2006, s. 85]. Empatyczne trwanie wymaga dużo wysiłku, 
ale jest ono warunkiem rozwoju osobowości dziecka i przeciwstawia się po-
czuciu smutku i izolacji. Kluczowym pojęciem w tej kwestii jest towarzyszenie 
dziecku w jego cierpieniu. 

•	 zasada kompetentnej interwencji
Interwencja jest skuteczna, jeśli opiera się na kompetencjach społecznych, 

zawodowych, komunikacyjnych i moralnych. Posiadanie tych kompetencji 
warunkuje prawidłową opiekę nad dzieckiem. Warto podkreślić, iż „każdy 
rodzaj pomocy – merytorycznie odmienny – wymaga innego przygotowania 
przez udzielających pomocy” [Hajduk, Hajduk 2006, s. 23]. Od rodziców cho-
rego dziecka nie wymaga się profesjonalizmu, ale w przypadku osób zawodo-
wo wspierających chore dziecko i jego rodzinę postulat ten jest nieodzowny.

•	 zasada skutecznego korzystania z osobowych zasobów
Dostrzeżenie i wykorzystanie zasobów osobowych rodziny pozwala na 

zwiększenie jej samodzielności w zakresie rozwiązywania problemów [Kra-
kowiak, Starkel 2012, s. 301]. Niezbędna do tego jest odpowiednia jakość wię-
zi rodzinnych i komunikacji, a także umiejętność włączania poszczególnych 
członków rodziny w zadania pomocowe.

•	 zasada powiększania kompetencji
Część potrzebnych im kompetencji rodzice mogą nabyć pod opieką pra-

cowników szpitala [Bohdan 2012b, s. 26], lecz zdobyte umiejętności muszą być 
nieustannie pomnażane. Domaga się to postawy otwartości i gotowości nie-
ustannego samorozwoju.

Założenia tanatopedagogiki pomagają dowartościowywać chorego człowieka 
i jego bliskich. Personocentryzm tkwiący u podstaw tej subdyscypliny pedago-
gicznej przejawia się w kształtowaniu postaw skoncentrowanych na dobru cho-
rego człowieka i jego bliskich. Jednak w społeczeństwie osoba chora często trak-
towana jest jako ktoś obcy. Człowiek chory i umierający jest charakterystycznym 
typem „obcego”, gdyż utożsamia się go z określoną sytuacją oraz pewnymi wzo-
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rami myślenia i zachowania. Za P. P. Grzybowskim można stwierdzić, że „chodzi 
tu bowiem o dopuszczenie Obcego do osobistej sfery doświadczeń (często przy-
krych), strachu (wręcz fobii), własnego światopoglądu; o gotowość do zaakcep-
towania nieuniknionych przemian w życiu bliskich osób, a w konsekwencji także 
w życiu własnym; jak również o danie innym prawa do przeżywania tych spraw 
w ich intymny, niepowtarzalny sposób” [Grzybowski 2010, s. 294].

Powyższa zasada dotyczy bliskich chorej osoby, którzy szanując chorego 
członka rodziny, dopuszczają go do współuczestniczenia w życiu rodziny na 
miarę jego możliwości. Od osób udzielających profesjonalnego wsparcia ocze-
kuje się podejmowania takich działań, które nie będą naruszały godności czło-
wieka [Wroński 2008, s. 35–36]. 

Tanatopedagogika jest dyscypliną trudną i wymagającą odpowiednich 
kompetencji. Z drugiej strony życie wymusza konfrontację ze śmiercią, a oso-
by i systemy rodzinne znajdujące się na różnych poziomach rozwoju stawia  
w sytuacji granicznej. Zagrożenie śmiercią sprawia, że funkcjonowanie cho-
rego i jego bliskich ulega zasadniczym przemianom. Celem tanatopedagogiki 
jest nadanie im wymiaru rozwojowego.

6. Metodologia badań w zagrożeniu życia 

Tanatopedagogika spełnia kryteria naukowości i ma własną metodologię ba-
dań, w której posiłkuje się zasobami pedagogiki, socjologii i psychologii. Do 
metod stosowanych w tanatopedagogice można zaliczyć metody ilościowe, 
tj.: sondaż diagnostyczny, metodę indywidualnych przypadków, metody pro-
jekcyjne, monografię pedagogiczną, obserwację oraz metody jakościowe, np. 
wywiad pogłębiony, obserwację uczestniczącą i inne. Warto podkreślić, że 
przedmiot badań w tanatopedagogice jest szczególny, gdyż stanowią go zjawi-
ska trudne, intencjonalne, dotyczące egzystencji człowieka. Wydaje się, że ze 
względu na przedmiot badań w analizach tanatopedagogicznych nastąpi do-
wartościowanie podejścia jakościowego. Należy zaznaczyć, że badania te mają 
znaczenie wychowawcze, a także terapeutyczne [Kubinowski 2011, s. 150], co 
nie pozostaje bez wpływu na jakość życia chorego człowieka i jego bliskich.  

Podjęcie badań dotyczących obszaru właściwego tanatopedagogice wyma-
ga znajomości uwarunkowań procesu wychowania, dokonującego się w kon-
tekście zagrożenia życia. Świadomość empiryczna badacza, a także jego kom-
petencje mają istotny wpływ na efekty badań [Bauman 2013, s. 95–96]. Jeśli 
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przyjąć, że wychowanie dokonuje się, gdy „wychowawca idzie z wychowan-
kiem, tłumaczy, prowadzi za rękę, nie unika trudnych tematów” [Binnebesel 
2013a, s. 430], niezbędne jest dostosowanie badacza oraz wykorzystywanych 
metod zbierania materiału do tempa i uwarunkowań tego marszu. Wniknię-
cie w specyfikę tych uwarunkowań otwiera szeroką perspektywę badawczą.

Istotne jest również zwrócenie uwagi na etyczny wymiar badań, którego 
wymagania winny być przestrzegane z najwyższą dokładnością. „Stąd też za-
równo narzędzie badawcze, jak i sposób prowadzenia badań nie mogą naru-
szać godności człowieka oraz jego prawa do prywatności i intymności. Me-
todologia badań musi uwzględniać dobro zarówno pacjenta, jak i osób mu  
towarzyszących, a także personelu medycznego” [Binnebesel, Mastalski 2016, 
w druku]. Profesjonalizm w prowadzeniu badań domaga się zapewnienia moż-
liwości wsparcia osobom zaangażowanym w proces badawczy. 

Badania stosowane w tanatopedagogice umożliwiają eksplorację obszarów, 
które wciąż wymagają wyczerpującej diagnozy. Dzięki badaniom empirycz-
nym możliwy jest opis rzeczywistości, jej wyjaśnienie, a także prognozowanie 
nowego stanu rzeczy [Kuc 2012, s.154], co dla rozwoju tej nowej subdyscypliny 
pedagogicznej ma istotne znaczenie. 

7. Edukacja tanatologiczna 

W kontekście rozważań nad teorią i praktyką tanatopedagogiczną warto zwró-
cić uwagę na społeczny wymiar tej subdyscypliny. Jest on związany z edukacją, 
która coraz częściej jest doceniana i wdrażana w instytucjonalnych placówkach 
edukacyjnych. Istotę tej edukacji określa anglosaskie pojęcie death education, 
tłumaczone jako edukacja o śmierci, edukacja tanatologiczna czy tanatoeduka-
cja. Jest ona formą instytucjonalnych działań edukacyjnych, uwzględniających:

potrzeby i specyfikę pracy dydaktycznej z poszczególnymi grupami wiekowymi, 
zawodowymi czy społecznymi, a których głównym tematem jest śmierć człowie-
ka. Może być także ofertą edukacyjną skierowaną do wąskiej grupy adresatów ta-
kich jak: osieroceni, hospicjanci, pracownicy szpitali. Death Education jest zapla-
nowanym, ewaluowanym, nastawionym na osiągnięcie określonych kierunko-
wych celów przedsięwzięciem edukacyjnym [Fabiś 2011, s. 136]. 

Głównym celem edukacji o śmierci jest zrozumienie i zaakceptowanie 
śmierci jako zjawiska społecznego oraz zaakceptowanie śmierci własnej. Naj-
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częstszą płaszczyzną realizacji tego celu jest edukacja instytucjonalna, obej-
mująca poszczególne etapy edukacyjne. Umiejscowienie realizacji death edu-
cation na terenie placówki oświatowej pozwala na wskazanie jej szczegóło-
wych celów. Można do nich zaliczyć [Gatliffe 1998, s. 28]: 

 – Informowanie uczniów na temat zjawiska śmierci i udzielanie im pomo-
cy w zrozumieniu znaczenia tych informacji. 

 – Pomoc uczniom w nabyciu umiejętności formułowania społeczno- 
-etycznych zagadnień związanych ze śmiercią oraz określania wartości 
sformułowanych treści.

 – Zapoznanie uczniów i pomoc w zrozumieniu licznych wierzeń i przeko-
nań związanych ze śmiercią.

 – Umożliwienie uczniom zrozumienia istoty różnych dostępnych działań 
medycznych i przekazanie informacji na temat pogrzebu ludzkiego ciała.  

Założenia edukacji tanatologicznej wymagają od nauczycieli i wychowaw-
ców odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Jak pokazują badania 
przeprowadzone wśród nauczycieli przez E. Sielicką, „świadomość potrze-
by wsparcia ucznia ma charakter tylko deklaratywny: wielu nauczycieli koń-
czy swoje zainteresowanie tymże tematem na przekonaniu, że szkoła powinna 
udzielać uczniowi wsparcia, i, jakby nie zauważając problemu, oceniają swoją 
wiedzę oraz umiejętności tanatologiczne jako przeciętne, jednocześnie w ogra-
niczony sposób sięgają po profesjonalne źródła wiedzy” [Sielicka 2015, s. 162]. 

Przygotowanie merytoryczne jest podstawowym warunkiem edukacji ta-
natologicznej, gdyż „nauczyciel odpowiednio przygotowany w zakresie tana-
topedagogiki może wzbogacić poglądy swoich uczniów na temat cierpienia  
i śmierci, rozszerzając treści stanowiące przedmiot potocznej refleksji, zazwy-
czaj opartej na przesądach i stereotypach” [Nieroba, Zawłocki, Niewiadomski 
2010, s. 253]. 

Oprócz przygotowania merytorycznego niezbędne jest ukształtowanie wśród 
nauczycieli odpowiednich postaw wobec śmierci. Wymaga to podjęcia osobiste-
go trudu, wyjścia poza komfortowe status quo, dostrzeżenia roli własnej osoby 
w procesie wsparcia ucznia oraz podjęcia wyzwania, jakim jest edukacja tanato-
logiczna. Dlatego niezbędne jest bardziej całościowe ujęcie zagadnienia rozwoju 
człowieka w kontekście śmierci. Taką możliwość stwarza tanatopedagogika, któ-
ra ujmuje to zagadnienie w szerokiej perspektywie. Realizacja celów tanatopeda-
gogiki, które obejmują również edukację tanatologiczną, łączy w sobie refleksję 
nad jej teoretycznymi przesłankami i działania praktyczne, podejmowane przez 
osoby i środowiska, które troszczą się o chorego człowieka i jego bliskich.
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* * *
Podsumowując dotychczasowe rozważania, można przyjąć, iż tanatopeda-
gogika spełnia warunki stawiane subdyscyplinom pedagogicznym. Spełnia 
ona postulat mówiący, że „konieczne jest spojrzenie na chorobę jako na swo-
isty element ustawicznego procesu wychowawczego i działań terapeutycznych  
podejmowanych przez pedagogikę” [Binnebesel, Bohdan 2012, s. 285–286]. 
Jednocześnie analiza literatury pokazała, że istnieją obszary, w których ta na-
uka wciąż się „staje”, dążąc do pełniejszego opisu swej tożsamości i perspek-
tyw rozwoju. 

Wydaje się, że potrzebne jest dokładniejsze sprecyzowanie założeń tana-
topedagogiki obowiązujących w przypadku opieki nad nieuleczalnie cho-
rym dzieckiem i jego rodziną. Szczególnego znaczenia nabiera wtedy środo-
wisko rodzinne, w którym realizowane są założenia opieki i wychowania. 
By zgłębić zagadnienia wynikające z teoretycznych założeń tanatopedagogi-
ki, niezbędne jest podjęcie badań empirycznych, które zweryfikują te założe-
nia i wniosą nowe treści, niezbędne do dalszego rozwoju tej dziedziny wiedzy  
pedagogicznej.

Rozdział I. Tanatopedagogika jako subdyscyplina in statu nascendi38



Egzemplarz 
udostępniony repozytorium

Toruń 2016

FUNKCJONOWANIE RODZINY DZIECKA OBJĘTEGO DOMOWĄ OPIEKĄ HOSPICYJNĄ
STUDIUM TANATOPEDAGOGICZNE

Choroba i śmierć są wydarzeniami, które łączą osobiste przeżycia jednostki  
z kontekstem społecznym. W globalnym świecie, gdzie wiele podstawowych 
zasad funkcjonowania społecznego uległo redefinicji, choroba i śmierć są wy-
darzeniami, które pozbawione spersonalizowanych i społecznych odniesień, 
stają się niezrozumiałe. A. Ostrowska zauważa:

Każda śmierć ma swoją biologiczną przyczynę, na ogół odpowiednio zdiagnozo-
waną przez lekarza. Śmierć biologiczna odnosi się jednak tylko do śmierci ciała, 
a przecież umierający człowiek jest istotą myślącą, odczuwającą, funkcjonującą  
w określonych układach społecznych. (…) Nawet najbardziej osobiste przeżycia 
ludzkie kształtowane są jednak przez kontekst sytuacyjny, społeczny. Umierają-
cy wchodzi w interakcje z innymi ludźmi, proces jego umierania dokonuje się za-
zwyczaj w instytucjach spełniających określone funkcje społeczne i podlegających 
określonym prawidłowościom [Ostrowska 2005, s. 7–8].

Indywidualno-społeczne znaczenie choroby i śmierci człowieka opiera się 
na założeniu, że społeczeństwo nie stanowi prostego zbioru jednostek, które 
są rozmieszczone pod względem statystycznym. Trafnie puentuje tę prawdę  
J. Aleksandrowicz: „Las nie jest wyłącznie sumą drzew” [Aleksandrowicz 
1982, s. 61–62]. Wspólnota współżycia i współumierania jest czymś więcej niż 
codzienną egzystencją jednostki w społeczeństwie. Można więc założyć, iż po-
między jednostką a społeczeństwem istnieje więź, która jest efektem uspołecz-
nienia relacji międzyludzkich [Gajewska 2008, s. 126]. Życie i śmierć człowie-

Indywidualny i społeczny wymiar  
choroby i śmierci dziecka
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ka posiada więc wymiar społeczny pod warunkiem, że przed śmiercią biolo-
giczną nie nastąpiła społeczna śmierć jednostki. A. Kępiński pisał przed laty, 
że „wykluczenie ze świata społecznego, śmierć społeczna, równa się dla czło-
wieka śmierci biologicznej” [Kępiński 1973, s. 170]. W takim przypadku bio-
logiczna śmierć człowieka jest jedynie często niezauważonym etapem społecz-
nego obumierania jednostki i elementem wymiany międzypokoleniowej.

Aby ukazać indywidualne i społeczne znaczenie choroby i śmierci człowie-
ka, potrzebne jest przybliżenie tematyki nieuleczalnej choroby dziecka oraz jej 
wpływu na jego rozwój. Kluczowe jest przedstawienie śmierci dziecka zarów-
no w kontekście dziecięcej percepcji tego zjawiska, jak i związanych z nią do-
świadczeń rodziny i społeczeństwa.

1. Dziecko nieuleczalnie chore 

Nieuleczalna choroba i śmierć dziecka są wydarzeniami na tyle szokującymi, 
że często stają się powodem ogromnego zainteresowania społecznego, kształ-
towanego w dużym stopniu przez mass media. Wydaje się jednak, że zain-
teresowanie sytuacją chorego dziecka nie zawsze skutkuje pokazywaniem jej  
w obiektywnym świetle, co przyczynia się do niewłaściwego rozumienia tego 
tematu. Z tego względu konieczne jest pogłębienie percepcji zjawiska choro-
by i śmierci dziecka rozważanych w kontekście społecznym. Do tego potrzeb-
ne będzie odwołanie się do modelowego ujęcia zagadnienia zdrowia i choroby. 

1.1. Modelowe ujęcie zdrowia i choroby

Opisanie pojęć zdrowia i choroby sprawia dużo trudności, ponieważ nie są 
one jednoznaczne. Zdrowie może być rozpatrywane jako brak objawów cho-
roby i cierpienia, dobrostan biospychospołeczny, potencjał i właściwości czło-
wieka, proces czy wartość [Heszen, Sęk 2012, s. 46–52]. Ewolucja w rozu-
mieniu zdrowia, która dokonała się w ostatnich latach, pokazała, że zdrowie  
posiada złożony charakter i obejmuje znacznie szerszy zakres niż tylko dobry 
stan i sprawność poszczególnych narządów. Zdrowie jest także stanem dobre-
go samopoczucia psychicznego i społecznego, co wyraża się w poczuciu zado-
wolenia, satysfakcji i aktywności [Kawczyńska-Butrym 2008, s. 52]. We współ-
czesnej definicji zdrowia można zauważyć połączenie problematyki zdrowia 
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z życiem wewnętrznym i społecznym człowieka, a także z jego rozwojem fi-
zycznym [Leśniewski 2006, s. 8]. W tym znaczeniu można mówić o zdrowiu 
fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Interdyscyplinarne ujęcie 
zagadnienia zdrowia pozwala na rozpatrywanie go na kanwie psychologii, so-
cjologii czy pedagogiki [Kawczyńska-Butrym 2008, s. 52].

W literaturze przedmiotu odnaleźć można próby modelowego opisu zdro-
wia i choroby, które ułatwiają zrozumienie poruszanego problemu. Ich znacze-
nie jest uzależnione od przyjętego paradygmatu dotyczącego rozumienia czło-
wieka i zjawisk, których doświadcza. 

Interesujący jest rozwój rozumienia zdrowia i choroby, jaki dokonał się  
w przeciągu ostatnich wieków. W XIX wieku i dużej części XX wieku obowią-
zywał biomedyczny model choroby, który pozwolił zwalczyć wiele epidemii  
i innych chorób [Maciarz 2001, s. 9]. Model biomedyczny zakłada, że ludzki or-
ganizm można całkowicie wytłumaczyć w kategoriach procesów empirycznych  
i że jest on podobny do działania mechanizmu. W biomedycznym modelu tera-
peutycznym ludzki umysł i życie duchowe uznaje się za wyższe funkcje materii, 
które można zredukować do jakości empirycznych [Hołub 2007]. Takie ujęcie 
zagadnienia zdrowia i choroby opiera się na postulacie bezosobowych stosun-
ków panujących pomiędzy chorym, jego bliskimi a lekarzem. Pominięcie całe-
go kontekstu konsekwencji emocjonalnych, duchowych czy społecznych znacz-
nie ogranicza, jak się wydaje, możliwości pomocy pacjentowi i jego rodzinie.

Niewystarczalność modelu medycznego zainicjowała poszukiwania konse-
kwencji zaburzeń somatycznych nie tylko w sferze czynników biologicznych, 
ale także psychicznych i społecznych. Podejście biopsychospołeczne stanowi 
podstawowe założenie współczesnego rozumienia zdrowia [Juczyński, Kalem-
brik 2001, s. 71]. Jako podstawowy wyznacznik zdrowia przyjęto dobre samo-
poczucie człowieka, a jego obniżenie – za wczesny przejaw, a niekiedy przy-
czynę rozwijającej się choroby [Maciarz 2001, s. 10]. Holistyczne podejście do 
omawianych zagadnień jest oparte na założeniach personalizmu, który doma-
ga się traktowania człowieka jako podmiotu wszelkich działań [Hołub 2007]. 
Holistyczny model zdrowia zakreślił perspektywę zdrowia opartą na następu-
jących płaszczyznach: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej [Ostrzy-
żek, Marcinkowski 2012, s. 683]. W dziedzinie chorób przewlekłych podejście 
holistyczne wnosi dużo nadziei na poprawę losu pacjenta i pozwala spojrzeć 
na jego chorobę w szerszym kontekście. Warto podkreślić, iż „biomedyczne 
i holistyczne obrazy zdrowia – mimo że zawierają skrajnie odmienne propo-
zycje definiujące zdrowie (i chorobę) oraz wskazują na inne ich uwarunkowa-
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nia – uzupełniają się nawzajem” [Kowalski 2006, s. 25]. Owo uzupełnienie po-
zwala na podejmowanie skutecznych działań medycznych i pozamedycznych. 

Nawiązując do zagadnienia relacji medycyny, lekarza i pacjenta, A. Kępiń-
ski pisał: „Stosunek lekarza do chorego nie jest tylko stosunkiem przyrodni-
czym – obserwującego podmiotu do obserwowanego przedmiotu – ale przede 
wszystkim stosunkiem człowieka do człowieka, a więc stosunkiem humani-
stycznym” [Kępiński 2002b, s. 14]. Humanistyczne ujęcie tej relacji otwiera 
całą gamę oddziaływań, mogących stać się dla pacjenta nieocenionym wspar-
ciem. K. Leśniewski zauważa, że humanistyczne tendencje w konwencjonal-
nej medycynie są odpowiedzią na wołanie o model leczenia człowieka przyja-
zny mu, liczący się z wielowymiarowością ludzkiej egzystencji. Autor zwraca 
jednak uwagę, że wymaga to uwzględnienia duchowego wymiaru życia czło-
wieka, gdyż leczenie człowieka jedynie na płaszczyźnie biologicznej i psychicz-
nej jest przejawem redukcjonizmu antropologicznego [Leśniewski 2006, s. 9]. 
J. Makselon dopowiada, że niemożliwe jest całkowite zapanowanie nad kru-
chością życia ludzkiego, jednak można „wpisać ten los w świat duchowych 
przeżyć i miłości, która wieńczy nadzieję. Dlatego szansą na zdynamizowanie 
i ubogacenie działań prozdrowotnych jest zintegrowanie działań medyczno-
psychologicznych z duchowością człowieka” [Makselon 2009, s. 49–50]. Wła-
śnie o takie holistyczne spojrzenie na pacjenta zabiegał A. Kępiński. 

W rozważaniach na temat zdrowia i choroby warto nawiązać do modelu 
socjologicznego, stworzonego przez T. Parsonsa. Model ten ukazuje chorobę 
jako formę dewiacji społecznej. T. Parsons uznał, że choroba jest stanem nega-
tywnym, niepożądanym, a pojawiające się w związku z jej wystąpieniem przy-
wileje są rodzajem rekompensaty za dyskomfort i cierpienie oraz stanowią za-
chętę do szybkiego powrotu do zdrowia [Wieczorkowska 2013, s. 84–85].

Z kolei model psychologiczny, zwany salutogenetycznym, zaproponowany 
przez A. Antonovsky’ego [Gaweł 2003, s. 11], opiera się na holistyczno-funk-
cjonalnym ujęciu zdrowia, czyli powiązaniu ciała (gr. soma) i ducha (gr. psy-
che). W modelu tym zdrowie jest stopniowalne i rozumiane jako proces za-
chowywania równowagi procesów życiowych. Zależy ono od relacji między  
stresorami a zasobami i możliwościami poradzenia sobie, jakimi człowiek dys-
ponuje [Heszen, Sęk 2012, s. 75–78]. Jak zauważa H. Wrona-Polańska, „w uję-
ciu salutogenetycznym zdrowie jest procesem utrzymywania równowagi mie-
dzy wymaganiami otoczenia a możliwościami człowieka” [Wrona-Polańska 
2009, s. 22]. Stąd też promocja zdrowia jest procesem mającym na celu utrzy-
manie równowagi w osobistym i społecznym funkcjonowaniu człowieka. 
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Ujęcie holistyczne zagadnienia zdrowia i choroby stało się pod koniec ubie-
głego wieku podstawą do systemowego potraktowania choroby oraz osób jej 
doświadczających. Jak zauważa M. Kowalski, „zajmowanie się samym człowie-
kiem, w oderwaniu od jego otoczenia, jest bowiem czystą abstrakcją. W związ-
ku z tym, aby człowiek mógł się rozwijać odpowiednio do własnych możliwo-
ści, niezmiernie istotna jest troska nie tylko o niego samego, ale również o oto-
czenie, w którym żyje” [Kowalski 2006, s. 22].

Dzięki temu możliwe stało się odniesienie zjawiska choroby do przeżyć pa-
cjenta oraz jego bliskich. Spojrzenie systemowe i holistyczne na pacjenta i jego 
cierpienie stało się podstawą do stworzenia koncepcji bólu totalnego, tkwią-
cego u podstaw pomocy paliatywno-hospicyjnej. Ze względu na powszech-
ne praktyczne zastosowanie, koncepcja ta zasługuje na bardziej szczegóło-
we omówienie. Wcześniej jednak konieczne jest zwrócenie uwagi na chorobę 
dziecka, która towarzyszy mu od chwili wystąpienia i bezpośrednio przyczy-
nia się do przedwczesnej śmierci.

1.2. Nieuleczalna choroba dziecka 

Dyskusja wokół pojęcia choroby toczy się tak długo, jak długo człowiek zma-
ga się ze złym samopoczuciem i różnego rodzaju dolegliwościami. Nie każda 
choroba prowadzi do śmierci, nie każda też wymaga stosowania radykalnych 
środków leczniczych. Są jednak takie zaburzenia zdrowia, których wystąpie-
nie pociąga za sobą konieczność podjęcia działań medycznych oraz wszel-
kich innych, których oczekuje pacjent. Przykładem tego jest choroba przewle-
kła. Według Amerykańskiej Komisji ds. Chorób Przewlekłych (Commission 
on Chronic Illness) choroba przewlekła to „wszelkie zaburzenia lub odchyle-
nia od normy, które posiadają jedną lub więcej z następujących cech charak-
terystycznych: są trwałe; pozostawiają po sobie inwalidztwo; spowodowane są 
przez nieodwracalne zmiany patologiczne; wymagają specjalnego postępowa-
nia rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą dłu-
giego nadzoru, obserwacji czy opieki” [Shontz 1972, s. 300]. 

Definicja zakłada, iż do zakwalifikowania choroby jako przewlekłej wystar-
czy zaistnienie jednego z wymienionych elementów. Ich wspólnym mianow-
nikiem jest trwałość, nieodwracalność i nieuleczalność [Choroba przewlekła. 
Chronic…, dostęp: 10.07.2015]. Przymiotnik „przewlekła” może sugerować, że 
jest to choroba o długotrwałym przebiegu i umiarkowanym nasileniu objawów, 
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jak np. cukrzyca. Jednak chorobą przewlekłą określa się także, zwłaszcza w przy-
padku dzieci, m.in. choroby nowotworowe, które mają zwykle ostry przebieg, ale 
program ich leczenia jest zwykle rozciągnięty w czasie i w odbiorze pacjenta  
i jego rodziny jest procesem przewlekłym [Wielgosz 2008, s. 417–419]. Choro-
bę nowotworową uważa się więc za swoisty rodzaj choroby przewlekłej. 

Pomimo że istnieje wiele różnic indywidualnych związanych z wiekiem  
i płcią pacjenta, symptomami choroby, diagnozami czy terapią, można wyod-
rębnić wspólne cechy chorób przewlekłych, rozpatrywanych pod kątem wy-
woływanych skutków. Są one związane przede wszystkim z bólem, lękiem  
i ograniczeniem aktywności [Antoszewska 2006, s. 19]. Istotnym pojęciem 
związanym ze zjawiskiem przewlekłej choroby jest jej trajektoria, czyli kon-
tinuum stanów biologicznych, wywołujące reakcje w chorym człowieku oraz 
jego otoczeniu [Tobiasz-Adamczyk 2009, s. 115]. 

W wielu przypadkach cechą choroby przewlekłej jest jej nieuleczalność, 
co oznacza, że możliwe jest tylko łagodzenie objawów i hamowanie postępu 
choroby. Choroby nieuleczalne ograniczają życie i nie dają uzasadnionej na-
dziei na wyleczenie i poprawę stanu zdrowia. Mogą to być choroby, w któ-
rych nie jest możliwe leczenie przyczynowe i które powodują przedwczesną 
śmierć dziecka lub też choroby, których przyczyny można leczyć, ale leczenie 
może okazać się nieskuteczne i wtedy następuje zgon [Korzeniewska-Ekstero-
wicz 2011b, s. 16–17]. 

Gdy proces rozwoju nieuleczalnej choroby postępuje, wkracza ona w ostat-
nią fazę, określaną jako okres terminalny, który poprzedza śmierć [de Wal-
den-Gałuszko 2008, s. 15]1. Z medycznego punktu widzenia stan terminal-
ny to sytuacja, w której niemożliwe jest przywrócenie zdrowia przy pomo-
cy dostępnych metod leczenia lub wydłużenie życia [Szczepaniak 2008, s. 81].  
W przypadku człowieka dorosłego trwa on zwykle ok. 6–8 tygodni. W przy-
padku dzieci może obejmować znacznie dłuższy okres. Zwrócenie uwagi na 
terminalny, czyli ograniczony czasowo okres życia generuje implikacje filo-
zoficzno-teologiczne, wynikające z holistycznego spojrzenia na życie ludzkie 
[Kaczkowski 2010, s. 282]. Terminalność życia jest zakorzeniona w doświad-
czeniu ontologicznym człowieka, a w perspektywie choroby nabiera głębszego 
znaczenia. Jest to widoczne w założeniach koncepcji cierpienia totalnego, któ-
ra powstała na gruncie doświadczeń opieki w stanie terminalnym.

1 Niektórzy autorzy proponują zmianę zakresu pojęć używanych na opisanie ostatniego 
odcinka życia człowieka, sugerując, że stan terminalny winien obejmować nie tylko krótką 
ostatnią „fazę” życia, ale również dłużej trwający jego „stan” [Dangel 2011, s. 39].
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1.3. Koncepcja cierpienia totalnego

C. Saunders, twórczyni współczesnego modelu pomocy hospicyjnej, opraco-
wała i wprowadziła pojęcie bólu totalnego (total pain) [Saunders 1959, s. 1032]. 
Koncepcja ta na początku spotkała się z żywą krytyką ze względu na nowa-
torskie podejście do umierającego pacjenta [Aleksandrowicz 1982, s. 227].  
Z biegiem czasu dojrzewała i była weryfikowana przez praktyczną działal-
ność w Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie [Clark 2014], przez co osiągnę-
ła status naukowości. Jej istotą było zwrócenie uwagi na fakt, że ból w sta-
nach terminalnych choroby jest doświadczany nie tylko w sferze czynników 
fizycznych, ale także poprzez gniew, niepokój i depresję [O’Neill, Fallon 1998,  
s. 66]. Ból terminalny może być uznawany za totalny, gdy dominuje utrata sen-
su i znaczenia życia, brak nadziei i wiary w jakąkolwiek pomoc, doświadcze-
nie bezsensowności i izolacji [Saunders 1972, s. 12–18]. C. Saunders podkre-
ślała, że ów ból nie jest wydarzeniem, lecz przede wszystkim sytuacją, w której 
pacjent znajduje się nie z własnej woli i na którą zwykle nie ma wpływu. Kon-
tynuując tę myśl, B. Winkler ujmuje ból totalny w czterech wymiarach, jednak  
w innych koncepcjach semantycznych: ból fizyczny, cierpienie socjalne, cier-
pienie duchowe i cierpienie emocjonalne [Winkler 1996, s. 70]. 

Wielopłaszczyznowe rozumienie cierpienia w kontekście jego odniesień 
społecznych pozwoliło J. Binnebeselowi na lingwistyczną i semantyczną mo-
dyfikację koncepcji total pain, czego efektem jest, sugerowane przez autora, 
określenie „cierpienie totalne”, „wszechogarniające” [Binnebesel 2003, s. 20]. 
Obejmuje ono sferę fizyczną, uczuciową, myśli chorego, odgrywane role i kon-
takty społeczne, a także pojawiające się pytania egzystencjalne [Kowalczyk 
2010, s. 40]. Pojęcie cierpienia posiada więc szerszy zakres semantyczny niż 
sam ból. J. Binnebesel, rozwijając koncepcję cierpienia totalnego, proponuje 
schemat dzielący cierpienie na wymiar somatyczny, psychiczny, socjalny i du-
chowy [Binnebesel 2003, s. 20]. Na podstawie tych założeń można przyjąć, iż 
„cierpienie totalne stanowi traumatyczne, wszechogarniające doświadczenie 
związane z przeżywaniem trwogi z powodu cierpienia całym sobą w obliczu 
zbliżającej się śmierci, procesu leczenia, diagnozowania (…), wpływające na 
całokształt funkcjonowania człowieka, na jego sferę fizyczną, psychiczną, spo-
łeczną i duchową, mające wpływ na obraz siebie i jakość życia” [Adamska-Pie-
trzak, Balwicka-Szczyrba, Binnebesel et al. 2012, s. 17].

Cierpienie totalne obejmuje swoim zasięgiem wszystkie wymiary egzy-
stencji chorej osoby. Można nawet przyjąć, że zakres jego oddziaływania nie 
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ogranicza się jedynie do człowieka dotkniętego chorobą. Sięga bowiem znacz-
nie dalej, gdyż cierpienie dotyka wszystkie osoby będące w bliskim kontakcie  
z osobą chorą [Godawa 2012b, s. 288]. Oddziaływanie to nabiera szczególnej 
intensywności, gdy pacjentem jest dziecko. 

Somatyczny wymiar cierpienia wyraża się w odczuwaniu dolegliwości  
i bólu związanego z chorobą. Według definicji Międzynarodowego Towarzy-
stwa Badań Bólu jest to „nieprzyjemne doznanie uczuciowe i emocjonalne, 
związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisy-
wane w kategoriach takiego uszkodzenia” [za: Bohdan, Damps-Konstańska, 
Jankowska et al. 2012, s. 38]. W innym ujęciu zwraca się uwagę na fakt, iż ból 
jest związany z psychiczną interpretacją zmian zachodzących w organizmie 
człowieka, modyfikowaną przez wcześniejsze doświadczenia i uwarunkowa-
nia psychosomatyczne [Wordliczek, Dobrogowski 2012, s. 13]. Definicje bólu 
stają dzisiaj w ogniu krytyki [Durkier 2013, s. 481], która ma na celu m.in. po-
szerzenie zakresu jego rozumienia oraz podkreślenie indywidualizmu w jego 
przeżywaniu: „Nikt nie może poczuć bólu drugiej osoby, dlatego należy przy-
jąć, że «bólem jest to, co osoba go odczuwająca określa jako ból»” [Bohdan, 
Damps-Konstańska, Jankowska et al. 2012, s. 39].

Ból konstytuują przynajmniej trzy składniki: zmiany fizyczne w obszarze 
organizmu, działania diagnostyczno-terapeutyczne oraz dolegliwości zwią-
zane z konsekwencjami leczenia i chorobami współistniejącymi [Kowalczyk 
2010, s. 41]. W przypadku dziecka można powiedzieć, że percepcja bólu „jest 
zjawiskiem niezwykle złożonym, wręcz tajemniczym” [Pilecka 2011a, s. 229]. 
Dziecko jest szczególnie narażone na rozmaite doświadczenia bólowe, zwią-
zane ze zdobywaniem pierwszych doświadczeń życiowych: „Dodatkowo każ-
de dziecko doznaje bólu z powodu drobnych urazów, upadków, skaleczeń pod-
czas nauki chodzenia, posługiwania się różnymi przedmiotami oraz nawią-
zywania kontaktów z otoczeniem” [Bohdan, Damps-Konstańska, Jankowska  
et al. 2012, s. 37]. Chociaż w życiu dziecka nie brakuje chwil, gdy płacze z bólu, 
jego wystąpienie w chorobie terminalnej wywołuje szczególne reperkusje. Są 
one silnie odczuwane, gdyż ból fizyczny jest potęgowany cierpieniem wywoła-
nym na różnych płaszczyznach funkcjonowania człowieka i niejednokrotnie 
tworzy spiralę bólu [Białożyt, Haftek 2014, s. 183].

Relacja bólu i cierpienia jest trudna do określenia ze względu na różnice 
definicyjne. Silny związek bólu i cierpienia jest łatwo zauważalny, szczegól-
nie u dziecka [Ryżanowska 2011, s. 246], jednak nie oznacza to ich tożsamości.  
J. Makselon zauważa: „W literaturze fachowej, a przede wszystkim w języku 
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potocznym, utożsamia się chorobę z bólem czy cierpieniem. Nie są to jednak 
rzeczywistości tożsame. Cierpienie jest intelektualnie nieprzeźroczyste, bar-
dziej należy na nie patrzeć jako na tajemnicę niż fenomen medyczny” [Makse-
lon 2009, s. 46]. Tajemniczość cierpienia zwraca uwagę na potrzebę zastosowa-
nia szczególnych sposobów poznania go i odkrycia jego istoty. 

Rożne są źródła bólu i cierpienia: „Ból jest doświadczeniem ze sfery fi-
zycznej, cierpienie natomiast jest domeną psychiki” [Solecka 2013, s. 502].  
W tym znaczeniu można przyjąć, iż cierpienie jest emocjonalną reakcją na do-
znanie bólu. To fenomenologiczne ujęcie związku bólu i cierpienia nie ozna-
cza jednak, że zachodzi między nimi proste wynikanie: „Cierpienie niewąt-
pliwie bywa skutkiem bólu, lecz przecież (…) niekoniecznym. Nie ma też  
koniecznego związku zachodzącego w drugą stronę: ból nie jest jedyną przy-
czyną, która może wywołać cierpienie” [Durkier 2013, s. 483]. Pamiętając o za-
lecanej ostrożności w upraszczaniu opisu źródła cierpienia totalnego, można 
przyjąć, że stopień intensywności cierpień somatycznych w dużej mierze wa-
runkuje cierpienie w innych płaszczyznach funkcjonowania. Warto podkre-
ślić, że różnica pomiędzy bólem i cierpieniem polega również na tym, że cier-
pienie może mieć sens lub go nie mieć. W bólu nie szuka się sensu, lecz się go 
uśmierza [Szabat 2013, s. 88]. 

Cierpienie emocjonalne jest związane ze światem uczuć i myśli. Jak pisał 
V. E. Frankl: „Postawiony nad przepaścią człowiek spogląda w otchłań i na jej 
dnie dostrzega tragiczną strukturę bytu ludzkiego. Tam w głębi objawia mu 
się prawda, że byt ludzki jest ostatecznie cierpieniem i że istotnym przeznacze-
niem człowieka jest – cierpieć: być homo patiens” [Frankl 1976, s. 71].

To odkrycie powoduje, że w umyśle osoby chorej dokonuje się swoiste prze-
formatowanie sposobu myślenia o sobie i o chorobie. Jest ono związane z po-
jęciem kryzysu, który charakteryzuje się dysproporcją i niezrównoważeniem 
elementów składających się na codzienne funkcjonowanie [Sęk 1991, s. 487]. 
Przebieg adaptacji do choroby obejmuje kolejne stadia: „kryzys nowości”, cha-
rakteryzujący się szokiem emocjonalnym, w którym osoba chora ogranicza 
swoją aktywność; „kryzys osobistych wartości”, w którym występują trud-
ności w zachowaniu właściwego obrazu samego siebie, a ambiwalentne uczu-
cia skutecznie uniemożliwiają jego zobiektywizowanie; „kryzys rzeczywisty”, 
oparty na sytuacji społecznej i ekonomicznej, związany z izolacją i poczuciem 
opuszczenia [Kowalik 2005, s. 282, za: Ziółkowska 2010, s. 94–95]. Najczęst-
szymi stanami emocjonalnymi towarzyszącymi poszczególnym etapom są 
smutek, lęk i poczucie bezradności. 
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Odwołując się do trudnych doświadczeń chorej osoby, A. Kępiński pisał: „Lęk 
jest uczuciem negatywnym, o ujemnym znaku, wiąże się on z postawą «od» i na-
leży do uczuć koncentrujących się wokół pierwszego celu biologicznego, tj. za-
chowania własnego życia. Pierwsze bowiem prawo biologiczne wyraża się w for-
mule: «zniszczę lub zostanę zniszczony». Lęk jest sygnałem zagrażającego nie-
bezpieczeństwa, sygnałem, że «mogę być zniszczony»” [Kępiński 2002a, s. 46].

J. Makselon zauważa, że antycypując możliwość własnej śmierci, człowiek 
może doświadczyć zaniepokojenia zawierającego w sobie całą gamę przeżyć, 
które oscylują pomiędzy lękiem przed umieraniem, bólem, cierpieniem, znisz-
czeniem ciała, pozorną lub przedwczesną śmiercią, aż do lęku przed zapomnie-
niem przez innych [Makselon 1988, s. 17–19]. Autor zauważa, że niepokój i lęk 
przed śmiercią jest postrzegany jako podstawowa emocja doświadczana przez 
osoby, które spotkały się z jakąś formą śmierci. Lęk pojawia się głównie dlatego, 
że w ustosunkowaniu się człowieka do śmierci następuje konfrontacja z tajem-
nicą. Jest nią bliżej czasowo nieokreślona śmierć, której doświadcza się zawsze 
pośrednio, dlatego lęk opiera się nie na rzeczywistym doświadczeniu własnej 
śmierci, lecz na jej prawdopodobieństwie [Makselon 2012, s. 27].

Lęk związany z wystąpieniem i leczeniem choroby nowotworowej objawia 
się w: lęku przed rozpoznaniem raka, lęku związanym z rozpoczęciem terapii 
oraz lęku przed bólem [Binnebesel 2003, s. 35–38]. Niepokój związany z ba-
daniami diagnostycznymi połączony z długim czasem oczekiwania na wyniki 
wywołuje u chorego niepokój o własną przyszłość. Poczucie zagrożenia życia,  
a także niejasne rokowania sprawiają, że chory zaczyna sam poszukiwać po-
trzebnych informacji. Ich najczęstszym źródłem są obiegowe mity bądź nie za-
wsze prawdziwe wiadomości umieszczone w Internecie, niejednokrotnie potę-
gujące przerażenie. 

Lęk związany z rozpoczęciem terapii dotyczy jej przebiegu, często niezrozu-
miałego dla pacjenta. Stres zostaje wzmocniony przez konieczność pozostania 
w szpitalu i brak wiedzy na temat schorzenia. Perspektywa bólu zaburza jasność 
oceny sytuacji, w jakiej znajduje się chory i ogranicza możliwości opanowa-
nia emocji. Warte przytoczenia są wciąż aktualne słowa S. Kierkegaarda: „Gdy 
śmierć jest największym niebezpieczeństwem, człowiek ma nadzieję na życie, 
ale kiedy poznaje większe niebezpieczeństwo, ma nadzieję na śmierć. Kiedy nie-
bezpieczeństwo tak się wzmaga, że śmierć staje się nadzieją, rozpacz jest bez-
nadziejnością niemożliwej śmierci” [Kierkegaard 2008, s. 171]. Rozpacz, która 
może się pojawić w kontekście bólu, stanowi bardzo istotny czynnik destrukcyj-
ny. Niebezpieczeństwo większe od śmierci, które pozbawia człowieka nadziei, 
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staje się zagrożeniem, z którym trudno sobie poradzić. Generuje ono istotne 
zmiany w człowieku i jego otoczeniu. 

K. Charmaz zwraca uwagę, że choroba przewlekła niejako wymusza ko-
nieczność przedefiniowania koncepcji własnej osoby. Osoba weryfikuje do-
tychczasowe doświadczenia życiowe, znaczenia przypisywane chorobie oraz 
wiedzę na jej temat i włącza je w dialog, jaki przeprowadza sama ze sobą. Ce-
lem tych zabiegów jest zrozumienie swego stanu fizycznego i zmian tożsamo-
ści społecznej, jakie nastąpiły w wyniku choroby [Charmaz 1983, s. 190–191]. 

Socjalna płaszczyzna cierpienia odnosi się do społecznego funkcjonowa-
nia osoby i związanymi z tym rolami. Choroba wywołuje konieczność doko-
nania licznych zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania jednostki. 
Pojawiają się ograniczenia własnej samodzielności, konieczność utrzymania  
rodziny, poszukiwania środków na leczenie, pobytów w szpitalu. Można przy-
jąć, że zmiany zachodzące w sferze socjalnej obejmują zasadniczo trzy płasz-
czyzny: rodzinną, społeczną i szpitalną. Pierwsza z nich dotyczy zmian zacho-
dzących w relacjach rodzinnych, które są modyfikowane w zależności od roli, 
jaką odgrywał chory przed pojawieniem się choroby. Zaburzenie relacji spo-
łecznych, obiektywnie obserwowalne lub subiektywnie odczuwalne, staje się 
czynnikiem dodatkowo zwiększającym cierpienie. Ograniczenie aktywności 
chorego wraz z pogorszeniem samopoczucia somatopsychicznego powodują, 
że chory może odczuć, że traci swoją pozycję w rodzinie i w środowisku lokal-
nym [Kowalczyk 2010, s. 40]. 

Zmiany następują także w życiu zawodowym, a w przypadku dzieci i mło-
dzieży w realizacji procesu szkolnej edukacji. Poczucie zależności od innych 
powoduje, że następuje izolacja społeczna chorego. Niekiedy jest ona wyni-
kiem decyzji pacjenta, innym razem staje się rzeczywistą weryfikacją wartości 
dotychczasowych przyjaźni. Czynnikiem dodatkowo wzmacniającym odczu-
cie samotności jest bierność [Pawłowska, Jundziłł 2000, s. 23], która może wy-
stąpić wraz ze stresem towarzyszącym pojawieniu się choroby. Zaniżenie sa-
mooceny oraz dolegliwości utrudniają nawiązanie nowych kontaktów. Cier-
pienie na płaszczyźnie socjalnej często wiąże się z pogorszeniem poziomu ma-
terialnego rodziny, co staje się powodem dodatkowego stresu. W przypadku 
choroby dziecka, często jedno z rodziców musi zrezygnować z pracy zawodo-
wej, by móc się opiekować dzieckiem. Dodatkową trudnością jest obciążenie 
finansowe spowodowane terapią i opieką. 

Chory, doświadczający deficytu w przestrzeni socjalnej, odczuwa trudno-
ści w adaptacji do warunków szpitalnych i czuje się w nich wyobcowany. Izola-
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cja związana z diagnostyką i leczeniem może być odbierana przez pacjenta jako 
forma jego uprzedmiotowienia i marginalizacji [Modlińska 2008, s. 241]. Cier-
pienie socjalne, będące brakiem odczucia bliskości drugiego człowieka i oka-
zanej przez niego akceptacji, przyczynia się do osłabienia skuteczności działań 
medycznych podejmowanych wobec pacjenta. 

Duchowy wymiar cierpienia wyraża się w pytaniach o charakterze eg-
zystencjalnym, duchowym i religijnym, stawianych przez chorego. Dotyczą 
one między innymi sensu życia, cierpienia, istnienia Boga i życia po śmierci.  
A. Szczeklik ujmuje tę prawdę w słowach: „Człowiek nieuleczalnie chory, 
zwłaszcza gdy zbliża się ku śmierci, nie tylko cierpi fizycznie, lecz doznaje także 
cierpień duchowych, egzystencjalnych. Narasta uczucie osamotnienia (…), po-
czucie tak wielkie, iż nawet wierzącym zdaje się, że Bóg ich w takiej chwili opu-
ścił” [Szczeklik 2007, s. 206]. To opuszczenie może być rozumiane jako „noc 
wiary”, którą jest trudno przetrwać [Muszala 2016, s. 67].

Jan Paweł II zwraca uwagę na zawarte w ludzkich pytaniach poszukiwanie 
sensu: „W głębi każdego z osobna cierpienia doświadczanego przez człowie-
ka, a zarazem u podstaw całego świata cierpień, nieodzownie pojawia się «py-
tanie: dlaczego?» Jest to pytanie o powód, o rację, zarazem pytanie o cel (po 
co?), w ostateczności zaś zawsze pytanie o sens” [Jan Paweł II, Salvifici doloris. 
11 II 1984, nr 9]. 

Drążące pytania dotyczą obecności zła, jakim jest cierpienie, ale także sen-
su egzystencji, gdy jest ona utrudniona przez ból. Szczególną wagę ma pytanie 
o sens życia, gdyż choroba może spowodować jego zagubienie [Jundziłł, Paw-
łowska 2010, s. 36]. Według A. Einsteina „człowiek, który uważa swe życie za 
pozbawione sensu, jest nie tylko zwyczajnie nieszczęśliwy, ale i niezdolny do 
życia” [Frankl 2010, s. 71]. Odkrycie sensu życia ma związek z samooceną czło-
wieka i wpływa na obraz samego siebie. Człowiek jako osoba nieustannie po-
szukuje, ale i tworzy sens swojego istnienia. Ten sens wyrasta z głębi ludzkie-
go bytu i jest osadzony w świadomości, rozumności, wolności oraz sumieniu 
[Stala 2013, s. 28–29]. Każda z uzyskanych odpowiedzi na te trudne pytania 
wpływa na jakość życia chorego i ukierunkowuje jego aktywność duchową.  
Uczuciem, które może wzmagać intensywność stawianych pytań, jest lęk tana-
tyczny, wyrażający niepewność co do dalszych losów pacjenta [de Walden-Ga-
łuszko 1992, s. 55]. 

Pytania wiążące się z wiarą w Boga są stawiane bezpośrednio Stwórcy oraz 
osobom, które zdobyły zaufanie pacjenta. Jak zauważają B. L. Block i I. Nie-
wiadomska: 
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Człowiek umierający nie przechodzi obojętnie wobec religii. W takiej sytuacji albo 
całkowicie odrzuca wiarę, albo dokonuje zasadniczych przewartościowań dotych-
czasowego życia religijnego. System wartości, w którym występuje zaangażowanie 
religijne umożliwia akceptację przemijania, zwiększa aprobatę śmierci jako sytuacji 
sakramentalnej, pomaga również uporządkować wymiary czasowe ludzkiego życia 
z tego względu, że rozgrzesza przeszłość, teraźniejszemu cierpieniu nadaje wartość 
ofiary, natomiast na przyszłość budzi nadzieję [Block, Niewiadomska 2011, s. 17]. 

Budzenie nadziei jest niezbędne w chorobie i cierpieniu. Chociaż jej poszu-
kiwanie wiąże się z dużym trudem [Makselon 2013, s. 46], jest ona niezbęd-
na w zmaganiu z chorobą. Wiara nie pozbawia człowieka przemyśleń i egzy-
stencjalnych lęków, ale jednocześnie wskazuje na nadzieję ukrytą w jej prze-
słaniu. Pogodzenie z chorobą i zbliżającą się śmiercią niejednokrotnie posia-
da motywację religijną i jest wyrazem wiary pacjenta w Boga [Zastawnik 2012, 
s. 51–52]. Bunt wobec trudnych do akceptacji wydarzeń generuje pytania, na 
które niekiedy nie ma prostych odpowiedzi. Nie znaczy to, że wyklucza sens 
poszukiwań. Cierpiący człowiek pyta o wolę Boga, która w kontekście choroby 
bywa różnie odczytywana. Bóg może być postrzegany jako ktoś uzdrawiają-
cy, testujący bądź karzący człowieka [de Walden-Gałuszko 2012, s. 212]. Trud-
ność w odnalezieniu odpowiedzi, mimo że jest dodatkowym cierpieniem pa-
cjenta, stanowi wyzwanie dla niego i osób mu towarzyszących.

Szczegółowe analizy każdego z wymiarów cierpienia totalnego mogą wie-
le wnieść do rozumienia złożonego problemu cierpienia. Dotyczą one w głów-
nej mierze chorych osób dorosłych, znajdujących się w stanie terminalnym. 
Powyższy model można zastosować, chcąc przyjrzeć się sytuacji nieuleczalnie 
chorych dzieci. Konieczne jest założenie, że nie może się to dokonać w spo-
sób automatyczny. Trzeba także uwzględnić specyfikę przeżywania cierpienia 
przez dzieci [Dangel 2011, s. 52]. Cierpienie totalne nie omija również ma-
łych pacjentów i realizuje się na tych samych płaszczyznach [Binnebesel 2003,  
s. 148]. Warto podkreślić, iż w przypadku dziecka należy wziąć pod uwagę 
istotny czynnik, jakim jest jego dynamiczny rozwój. Analiza zjawiska choroby 
musi uwzględnić jej wpływ na przebieg procesu rozwojowego małego pacjenta.
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1.4. Wpływ choroby na rozwój dziecka

Choroba, jakkolwiek zawsze utrudnia funkcjonowanie człowieka, to w przy-
padku, gdy doświadcza jej dziecko, wywołuje szczególnie bolesne konsekwen-
cje, ponieważ „jest jednym z najbardziej niepożądanych zjawisk w życiu dziec-
ka, gdyż zaburza jego rozwój i szeroko rozumiane zdrowie między innymi 
poprzez frustrację istotnych potrzeb” [Ziółkowska 2010, s. 45]. Niezaspoko-
jenie potrzeb odczuwanych przez dziecko jest istotnym skutkiem wystąpie-
nia choroby. Obok źródła deprywacji potrzeb choroba może być postrzegana 
jako stresor, zjawisko traumatyzujące czy zdarzenie w procesie rozwoju dziec-
ka [Maciarz 2001, s. 15–18]. Każda koncepcja postrzegania choroby akcentuje 
wybrany element oddziaływania choroby na małego pacjenta. 

Wydaje się, że spojrzenie na cierpienie dziecka pod kątem frustracji i de-
prywacji potrzeb pozwoli na klarowne przedstawienie specyfiki cierpienia 
dziecka. Zostanie ona odniesiona do koncepcji cierpienia totalnego, co pozwo-
li na bardziej precyzyjne określenie zarówno potrzeb, jak i cierpienia obecnego 
we wszystkich obszarach aktywności życiowej dziecka. 

W chorym dziecku powstaje stan napięcia, czyli „zakłócenia optimum ży-
ciowego jednostki”, która dąży do osiągania stanu optymalnego dla swego ży-
cia [Szewczuk 1998, s. 434]. Frustracja potrzeb doświadczana przez dziecko 
jest tak mocna, że może stać się czynnikiem dezaktywującym bądź motorem 
do podejmowania wielu działań. 

W ujęciu psychologicznym potrzeby najczęściej wiążą się ze sferą biologicz-
ną człowieka, z psychiką albo też funkcjonowaniem społecznym [Skłodowska 
2005, s. 761]. Ważna jest także płaszczyzna duchowa, która również jest nośni-
kiem potrzeb człowieka. Konieczność odwołania się do duchowości staje się 
coraz bardziej powszechnym przekonaniem badaczy zajmujących się proble-
matyką tanatologii [Makselon 2005, s. 57]. K. Leśniewski zauważa, że w świe-
cie materializmu i konsumpcjonizmu „rzeczywistości duchowe często trakto-
wane są jako iluzje przemęczonego umysłu, które są niebezpieczne dla zdro-
wia psychicznego” [Leśniewski 2015, s. 128], a tymczasem potrzeby duchowe 
przypominają o istotnej płaszczyźnie życia człowieka.

H. A. Murray zwrócił uwagę na potrzebę jako siłę fizykochemiczną mó-
zgu, która organizuje percepcję i określone grupy reakcji autonomicznych, 
słownych, motorycznych oraz wyobrażeniowych w celu zmiany sytuacji na-
pięcia. Autor zwrócił uwagę na siłę fizykochemiczną działającą w mózgu, któ-
ra organizuje percepcję, napęd do działania w celu zmiany sytuacji niezado-
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walającej, wywołującej stan napięcia w osobowości jednostki [Murray 2008, 
s. 123–124]. 

Od strony psychologicznej potrzeba jest „stanem powstającym w wyniku 
zakłócenia optimum życiowego organizmu, inicjującym jego aktywność ukie-
runkowaną na osiągnięcie czegoś, co przywraca owo optimum” [Szewczuk 
1998, s. 434]. W potrzebie zawarty jest potencjał działania, który w odpowied-
nich okolicznościach może zostać zrealizowany. Często działania te są zwią-
zane ze środowiskiem, w którym żyje człowiek, dlatego należy podkreślić re-
lacyjny charakter potrzeb, jaki zawiera się w stanowisku reprezentowanym 
przez J. Nuttina. Sama potrzeba zawiera jedynie ukierunkowanie preferen-
cyjne, które nie wystarcza do jej zaspokojenia, dlatego autor sugeruje sposób  
zaspokajania potrzeb oparty na konieczności kontaktu jednostki ze społecz-
nością [Nuttin 1983, s. 78–89]. Sama potrzeba nie wystarcza do tego, aby decy-
dować o działaniu. Jednak w podejmowaniu go trzeba odwoływać się do tego 
cennego źródła energii [Cencini, Manenti 2002, s. 76].

W klasycznym ujęciu potrzeb, jakie zaprezentował A. Maslow, są one usze-
regowane według określonego porządku, tworząc hierarchię. Najniżej znajdu-
ją się w niej potrzeby niedoboru (fizjologiczne, bezpieczeństwa, afiliacji), a wy-
żej potrzeby rozwoju (szacunku do siebie, wiedzy) oraz samorealizacji (rozu-
mienia świata, estetyczne i religijne) [Krzysteczko 1995, s. 178–180].

Potrzeby chorego dziecka są takie same jak dzieci zdrowych, lecz obok nich 
pojawiają się potrzeby specyficzne, związane z chorobą, zwłaszcza z chorobą 
nowotworową [Poulain 2004, s. 198]. Rozpatrując potrzeby chorego pacjenta  
w sferze psychologicznej, uważa się, że ma trzy podstawowe potrzeby: kom-
fortu, bezpieczeństwa i wsparcia [Thomas 2003, s. 45]. Tak ogólne określenie 
potrzeb nie opisuje w sposób wyczerpujący potrzeb chorego dziecka. Moż-
na przyjąć, że chore dziecko doświadcza deprywacji potrzeb na wszystkich 
płaszczyznach swojej aktywności życiowej: somatycznej, psychicznej, socjalnej  
i duchowej. Zaprezentowanie poszczególnych płaszczyzn pozwoli na pełniej-
sze ujęcie tego istotnego zagadnienia. 

Potrzeby odnoszące się do sfery somatycznej można w dużym stopniu 
utożsamić z potrzebami biologicznymi. Zaspokajanie tych potrzeb chorego 
dziecka bywa dość często odroczone i przebiega w innym niż zwykle rytmie, 
związanym z trajektorią choroby i procesem leczenia. Potrzebą, która pomimo 
wielu starań nie zostaje zaspokojona, jest zdrowie. Trudną sytuację wzmaga  
u dziecka silne ukierunkowanie na rekompensatę potrzeb biologicznych, któ-
re ma większe znaczenie niż dla człowieka dorosłego. 
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Potrzeba opieki lekarskiej wynika z naruszenia przez chorobę integralno-
ści sfery biologicznej. Dziecko oczekuje, że jego potrzeba opieki medycznej zo-
stanie zrealizowana w stopniu, który umożliwi mu funkcjonowanie w dobro-
stanie, bez bólu. Jest to istotne oczekiwanie zarówno ze strony dziecka, jego 
rodziny, jak również lekarzy. Można powiedzieć, że są w życiu wydarzenia 
gorsze niż umieranie, a nieopanowany ból do nich należy. W stopniu, w ja-
kim uda się uśmierzyć ból, można oczekiwać pełnego otwarcia się dziecka na 
potrzeby wyższe. Działania lekarsko-pielęgniarskie, poprawiające jakość życia 
dziecka, są czasem odbierane przez nie jako niechciana interwencja, ale z bie-
giem czasu dziecko staje się coraz bardziej świadome faktu, że dzięki bolesnym 
czy niewygodnym zabiegom może żyć. 

Gdy w życiu dziecka pojawia się ból, jest on odczytywany jako agresor i sta-
nowi radykalne zaprzeczenie potrzeb dziecka: „Należy zauważyć – według  
B. Antoszewskiej – że nieuśmierzony ból stanowi ogromne obciążenie dla 
dzieci, które stają się drażliwe, bojaźliwe i niespokojne. Mogą one doświad-
czać nocnych koszmarów, retrospekcji, zaburzeń snu i problemów z jedze-
niem” [Antoszewska 2006, s. 22]. Uśmierzenie bólu jest więc podstawową po-
trzebą chorego dziecka, dlatego leczenie bólu powinno być podjęte od mo-
mentu postawienia pierwszego rozpoznania i kontynuowane przez cały prze-
bieg choroby. Ważna jest obecność bliskich osób, zwłaszcza matki, która po-
trafi „przebić krąg” bólu: „Uśmiech i pocałunek mamy jest niekiedy równie 
skuteczny, jak wiele środków przeciwbólowych” [Bójko 2003, s. 61]. 

Cierpienie na płaszczyźnie emocjonalnej wiąże się w dużym stopniu z od-
czuwaniem lęku. Jest on wywołany frustracją potrzeby bezpieczeństwa, a więc 
jednej z podstawowych potrzeb psychicznych. Najczęściej niepokój dziecka 
jest związany z konkretnym zagrożeniem, a więc strachem przed zabiegami, 
izolacją, zmianą wyglądu, a także śmiercią [Ziółkowska 2010, s. 114]. Pojawia 
się również lęk, który nie wiąże się z konkretnym zagrożeniem, czyli lęk przed 
nieznanym. Lęk, podobnie jak ból, może być bardzo ważnym sygnałem infor-
mującym o naruszeniu dobrostanu człowieka. Jednak o wiele częściej jest po-
strzegany jako stan przeszkadzający w funkcjonowaniu. 

Warto podkreślić, iż w kształtowaniu tego lęku istotną rolę odgrywa bo-
gata wyobraźnia dziecka, podsuwająca niepokojące myśli. Długotrwały lęk 
u dziecka jest czynnikiem silnie destrukcyjnym, prowadzącym do zaburzeń 
emocjonalnych [Pilecka 1999, s. 17–18]. Duży wpływ na jego eskalację ma 
postawa rodziców, zwłaszcza okazywana bezradność i przerażenie [Wielgosz 
2008, s. 421]. 
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Lęk chorego dziecka może wyzwalać, podobnie jak u dorosłego człowieka, 
mechanizmy obronne, tj. wypieranie lęku, przemieszczanie, dramatyzowanie, 
racjonalizowanie, reakcje upozorowane, zaprzeczanie i izolację oraz uciecz-
kę w fantazję [Ziółkowska 2010, s. 118]. Cechą charakterystyczną większości 
mechanizmów jest bierność i odsunięcie się od sytuacji stresowej, np. w sen 
[Wielgosz 2008, s. 421]. Obok lęku u chorego dziecka może pojawić się wie-
le innych emocji, tj. smutek, przygnębienie, poczucie bezsilności, bezradności  
i opuszczenia, złość, gniew, zazdrość, wina, wstyd i żal [Kostek 2010, s. 48–50]. 

Na szczególną uwagę zasługuje smutek chorego dziecka [Godawa 2013b, 
s. 436–439]. Przygnębienie, jakiego doświadcza dziecko świadome zagroże-
nia związanego z chorobą, może przyjąć postać normalną lub patologiczną [de 
Walden-Gałuszko 2008a, s. 199–200]. Pierwsza z nich stwarza szansę na odpo-
wiednie przygotowanie się chorego do końca swego życia poprzez stopniowe 
oswajanie się ze stratą, którą ponosi w związku z chorobą. Formy patologiczne 
przygnębienia pogłębiają natomiast nieprzystosowanie chorego do swego sta-
nu [Ibidem, s. 200]. Wpływają również na frustrację kolejnych potrzeb chore-
go dziecka, będących pochodną braku równowagi zdrowotnej dziecka i spo-
wodowanych nią utrudnień. 

W hierarchii potrzeb A. Maslow zwraca uwagę na potrzebę poznawczą  
i związaną z nią potrzebę aktywności. Pierwsza z nich wyraża się w zaintereso-
waniach dziecka, a druga jest zaspokajana przez realizację zamiłowań. W nor-
malnych warunkach dziecko zaspokaja te potrzeby bawiąc się i ucząc. W sytu-
acji, gdy dziecko jest chore, ograniczenie bądź brak możliwości swobodnego po-
ruszania się czy też uczęszczania do szkoły mogą wywołać bardzo niekorzystne 
zmiany w jego psychice. Dziecko, które się mało porusza, odczuwa psychiczne 
zmęczenie, jest bierne i smutne, maskując przy tym objawy zespołu depresyjne-
go [Ziółkowska 2010, s. 119].

Dziecko chce posiadać wiadomości dotyczące swojej choroby i rokowań, 
jednak nie zawsze ta potrzeba spotyka się z należytym traktowaniem. Można 
przedstawić kilka poziomów uświadomienia choroby przez dziecko w kontek-
ście postaw osób je otaczających [ACT 2011, s. 14]: 

•	 zamknięta świadomość (closed awareness)
Funkcjonuje, gdy dziecko jest nieświadome diagnozy i tego, co się za nią 

kryje. Odnosi się do etapu, w którym dziecko odczuwa obciążenia związa-
ne z dolegliwościami i badaniami, ale jego świadomość nie wykracza poza 
przekazywane mu informacje. Nieświadomość dziecka może być stanem za-
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mierzonym przez jego opiekunów i osiąganym w przekonaniu o konieczno-
ści uchronienia dziecka przed złymi informacjami. Owa „zastrzeżona świa-
domość” pociąga za sobą wiele negatywnych konsekwencji w świadomości pa-
cjenta [Strauss 1975, s. 117–121].

•	 Podejrzewająca świadomość (suspected awareness)
Występuje ona, gdy dziecko dostrzega, że w diagnozie lekarskiej jest coś, 

co wywołuje niepokój bliskich. Dziecko podejrzewa, że diagnoza jest nie-
korzystna, ale sposób komunikacji w otaczającym go środowisku nie jest na 
tyle otwarty, by pozwolił dziecku uzyskać stosowne informacje. Dziecko in-
tuicyjnie wyczuwa istnienie „sekretu”, a podejrzenia rodzą się z podsłucha-
nych strzępów rozmów, niedomówień, niespójności przekazywanych infor-
macji, przekazów niewerbalnych [Wójcik-Krzemień 2011, s. 207–208]. Mały 
pacjent, otoczony milczeniem dorosłych, przyjmuje podobną postawę, rezy-
gnując z werbalizacji rodzących się w nim pytań. 

•	 Wzajemne udawanie (mutual pretence)
Ma miejsce, gdy zarówno dziecko, jak i jego rodzice oraz pracownicy me-

dyczni znają złe wyniki badań dziecka, ale nie rozmawiają ze sobą na ten te-
mat. Znajomość diagnozy choroby jest przez dziecko i jego bliskich ukrywana 
na zasadzie umowy, której złamanie byłoby naruszeniem wewnętrznych reguł 
panujących w rodzinie. 

•	 otwarta świadomość (open awareness)
Występuje, gdy wszyscy wiedzą o terminalnym charakterze choroby dziec-

ka i otwarcie o tym ze sobą rozmawiają. Taka sytuacja obciąża dziecko i jego 
bliskich, jednak w rzeczywistości posiada również walory terapeutyczne w po-
staci możliwości uzyskania wystarczającej wiedzy, wypowiedzenia własnych 
odczuć czy stawiania pytań.

W tym kontekście dobitnie brzmią słowa J. Kaczkowskiego, które można 
odnieść także do sytuacji chorych dzieci: 

My, chorzy, od najbliższych wcale nie potrzebujemy głupiego pocieszactwa. Po-
trzebujemy, żebyście się nie bali z nami o tym rozmawiać. Tak często u zdrowych 
jest strach: jak ja mu to powiem? Tylko proszę zwrócić uwagę, że wtedy zawsze je-
stem «ja», nigdy ten drugi (…). Potrzebujemy od was takiego przekazu: «Boję się  
o ciebie, jak nie wiem co. To jest trudna sytuacja, zrobimy wszystko, żebyś wy-
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zdrowiał, będziemy walczyć, ale nie bój się. Wszystko jedno jak będzie, czy dobrze, 
czy źle, ja będę z tobą, nie zostawię cię, bo cię kocham» [Kaczkowski 2016, s. 72].

Nie zawsze osoby troszczące się o dziecko potrafią stworzyć model komu-
nikacji opartej na prawdzie, delikatności i aktywizowaniu chorego pacjenta. 
Powoduje to cierpienie i wzmacnia przygnębienie. Smutek dziecka, które wiele 
dni spędza w łóżku, jest w pełni zrozumiały i uzasadniony. Ograniczone moż-
liwości poznawania świata wiążą się również z frustracją potrzeby samodziel-
ności, tak ważnej dla dorastającego dziecka. Nie bez znaczenia jest również po-
trzeba seksualna, związana ze sferą samorealizacji człowieka. 

Można przyjąć, że prawie każda niezaspokojona potrzeba w przestrzeni 
emocjonalnej generuje samotność. Jest to wyraźnie widoczne także w przypad-
ku potrzeb przynależności, akceptacji i kontaktu. Osamotnienie dziecka, które 
nie rozumie mechanizmu alienacji wywołanego przez chorobę, stanowi dodat-
kowy powód cierpienia i smutku. Zdaniem W. Pileckiej najczęściej problemy 
w funkcjonowaniu społecznym napotykają osoby dotknięte dolegliwo ściami 
ograniczającymi możliwości ruchowe i powodującymi zmiany w wyglą dzie ze-
wnętrznym. Obok symptomów choroby silny wpływ na poziom osamotnienia 
posiadają stopień ciężkości choroby, czas trwania, reżim leczenia i prognoza 
[Pilecka 1999, s. 20]. Wszystko to sprawia, że dziecko odczuwa potrzebę kon-
taktu z innymi ludźmi, zwłaszcza bliskimi. 

Dla małego pacjenta rodzina jest środowiskiem, z którym zwykle się iden-
tyfikuje i którego potrzebuje dla swego rozwoju. To ona zapewnia mu podsta-
wową opiekę i więzi społeczne, niezbędne do właściwego rozwoju. Odczucie 
bliskości ważnych osób, ich dyspozycyjności i chęci pomocy jest bardzo waż-
ne, gdyż nie mogą go w pełni zapewnić osoby spoza środowiska rodzinnego 
[Skłodowska 2005, s. 764]. Dziecko posiada potrzebę wyrażania swoich emo-
cji, nawet gdy są one trudne do przyjęcia. Potrzeba komunikacji z otaczającym 
je światem domaga się obecności osób, które potrafią nawiązać ten kontakt, 
nawet jeśli jest on utrudniony z racji choroby. Wykorzystując dostępne kana-
ły komunikacyjne, dziecko stara się utrzymać kontakt nawet wtedy, gdy jedy-
ną formą porozumienia jest dotyk. 

Potrzebą, która w omawianym kontekście choroby nabiera szczególnego 
znaczenia, jest pragnienie miłości. Świadomość bycia kochanym stanowi pod-
stawowe doświadczenie człowieka, bez którego nie może on poprawnie funk-
cjonować, a nade wszystko kochać. Owo pierwotne doświadczenie miłości 
[Franciszek, Lumen fidei. 29 VI 2013, nr 28] jest potrzebne w sposób szczegól-
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ny choremu dziecku, które doświadcza zła, jakim jest choroba. Jednocześnie 
pragnie wiedzieć i czuć, że jest kochane, gdyż tylko w ten sposób jest w stanie 
zachować poczucie własnej godności, odwagę posiadania marzeń, wyrażania 
emocji czy po prostu znoszenia cierpienia. 

Rozważając naturę potrzeby bycia kochanym, należy zwrócić uwagę na jej 
realizację w przestrzeni duchowej. Potrzeby duchowe wyrażają się między in-
nymi w formie pytań stawianych otoczeniu. Część z nich nawiązuje do obec-
ności Boga w życiu dziecka, przyczyn cierpienia i perspektyw życia po śmier-
ci. Pamiętając, że wiara dziecka może przekraczać wyobrażenia dorosłych 
[Szczepaniak 2008, s. 164], należy zwrócić uwagę na doniosłość tej kwestii. 
Zakres duchowego rozwoju dziecka jest niemożliwy do zbadania i określenia.  
Z tego względu potrzeby duchowe i religijne dziecka są bardzo trudnym wy-
zwaniem stawianym najbliższej rodzinie. Niekiedy bowiem pytania dziecka 
wyrażają wątpliwości rodziców, a wtedy szczera odpowiedź na nie wymaga 
namysłu, a niekiedy konsultacji ze specjalistą. Zaistniałe trudności mogą sta-
nowić źródło odnowy zaangażowania religijnego bądź odejścia od wiary, za-
równo dziecka, jak i jego bliskich. 

W życiu chorego dziecka można wyróżnić poszczególne płaszczyzny cier-
pienia totalnego, co znacznie ułatwia opis rzeczywistości. Należy jednak pa-
miętać, że schemat ten jest w pewnym stopniu sztuczny, bo doświadczenia cier-
piącego człowieka nie można w pełni opisać za pomocą ograniczonych treścio-
wo pojęć [Ryżanowska 2011, s. 245]. Jak pokazano, chore dzieci doświadczają 
cierpienia, które w dużym zakresie można zmniejszyć lub zniwelować. Warto 
podkreślić, iż „o przebiegu rozwoju jednostki decyduje cała konstelacja czynni-
ków wzajemnie ze sobą powiązanych. Najogólniej mówiąc, są to: potencjał roz-
wojowy, z którym przychodzi ona na świat, jej sytuacja rodzinna, szkolna i kon-
takty rówieśnicze, a później aktywność zawodowa i społeczna [Pilecka 1999,  
s. 20]. Zasoby te stwarzają szansę na kreatywną adaptację dziecka, która wy-
maga odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza ze strony rodziny [Wrona-Polańska 
2008, s. 15–21]. Można więc przyjąć, iż pomimo wielu trudności występują-
cych w sytuacji zagrożenia życia, istnieją działania które przynoszą realne ko-
rzyści dziecku i jego bliskim. Niezaspokojone potrzeby chorego dziecka wciąż 
są wyzwaniem dla osób udzielających wsparcia jemu i rodzinie. Każda z po-
trzeb dziecka winna być zauważona i, jeśli to możliwe, zaspokojona. Podob-
ny postulat dotyczy także potrzeb, których doświadczają rodzice i bliscy cho-
rego dziecka.
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2. Społeczna i indywidualna percepcja śmierci dziecka

Śmierć jest jednym z najbardziej uniwersalnych, a jednocześnie najmniej zna-
nych wydarzeń z ludzkiego życia. W ujęciu encyklopedycznym śmierć to „pro-
ces prowadzący do ustania wszelkich funkcji życiowych organizmu w wyni-
ku nieodwracalnego zahamowania reakcji biologicznych w jego komórkach” 
[Śmierć, dostęp: 18.05.2015]. Najlepiej znane są biologiczne aspekty śmierci, 
gdyż każda śmierć ma swoją przyczynę, zwykle zdiagnozowaną przez lekarza. 
Warto jednak pamiętać, że „umieranie jest elementem życia człowieka, a nie 
chorobą. Choroba jest jedną z możliwych przyczyn umierania” [Umiastow-
ski 2007], dlatego na zjawisko śmierci należy popatrzeć z szerszej perspekty-
wy. Śmierć nie odnosi się tylko do śmierci ciała, gdyż każdy człowiek jest isto-
tą myślącą, odczuwającą, funkcjonującą w określonych układach społecznych 
[Ostrowska 2005, s. 7]. 

M. Żelichowska stawia interesującą diagnozę społecznej świadomości zna-
czenia śmierci w życiu człowieka: 

Mówienie albo pisanie o śmierci jest kłopotliwe i budzi czujność, gdyż jest to temat 
z działu «drażliwe», poruszany jedynie w zmuszających do tego okolicznościach, 
wzbudzający odruch niechęci, uczucie strachu i pragnienie ucieczki od tej «nie-
przyzwoitej» kwestii. Jest przecież tyle innych, jakże ciekawych, wątków do omó-
wienia! Dlaczego więc ktoś miałby nas zmuszać do rozprawiania o tym, co się źle 
kojarzy? [Żelichowska 2004, s. 76].

Niechęć związana z tematyką śmierci jest uwarunkowana wieloma czyn-
nikami, z których część związana jest ze społecznym milczeniem na temat 
śmierci. Owa tabuizacja wynika z lęku przed tym nieznanym doświadczeniem 
egzystencjalnym: „Obawa przed śmiercią jest reakcją zrozumiałą i ludzką. Jed-
nak w dzisiejszych czasach postawa obronna wobec śmierci, unikanie mówie-
nia o niej jest coraz częstsza. Sprawy związane ze śmiercią stały się w znacz-
nym stopniu tabu” [Kwiecińska 2008, s. 250]. Są obszarem wiedzy zakazanej  
i zastrzeżonej tylko dla określonej kategorii osób [Makselon 1988, s. 7]. Zjawi-
sko tabuizacji utrudnia oswojenie się z tematyką śmierci oraz przygotowanie 
na spotkanie z nią.

Pomimo trudności występujących w mówieniu, pisaniu czy po prostu my-
śleniu o śmierci nie sposób zupełnie pominąć tej tematyki. Wręcz przeciwnie, 
idąc za wskazówką J. Aleksandrowicza, „sprawom umierania należy poświęcić 
nie mniejszą uwagę niż sprawom istnienia, sprawom jakości zdrowego życia. 
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Należy mówić o nich bardziej otwarcie” [Aleksandrowicz 1988, s. 27]. Z tego 
względu potrzebne jest przybliżenie zjawiska śmierci człowieka w holistycz-
nym spojrzeniu na jego egzystencję oraz doświadczenia jego bliskich.

Śmierć bliskiej osoby, zwłaszcza gdy jest nią dziecko, pociąga za sobą kon-
sekwencje, których nie sposób uniknąć. Należy do nich konieczność ustosun-
kowania się do tego wydarzenia, a jednocześnie odniesienia się do własnej 
śmierci, co bywa niekiedy niemniej trudne. Tak więc czynne zainteresowa-
nie tematyką tanatyczną jest nie tyle wyrazem odwagi, ile potrzebą, a niekie-
dy wręcz koniecznością.

2.1. Śmierć dziecka

Śmierć jest wpisana w ludzką egzystencję tak wyraziście, że można stwierdzić, 
iż śmierć nie istnieje bez życia, podobnie jak życie nie istnieje bez śmierci [Że-
lichowska 2004, s. 78]. Jej obecność rodzi jednak duży sprzeciw, gdyż, jak pisał 
A. Siemianowski: „…śmierci nie można uznać żadną miarą za zjawisko natu-
ralne i normalne dla osobowej egzystencji człowieka. Bo czyż jego unicestwie-
nie może być czymś naturalnym i normalnym? Wtedy bowiem niebyt musiał-
by być przeznaczeniem człowieka jako osoby” [Siemianowski 1992, s. 69]. 

Śmierć nabiera szczególnego wymiaru, gdy jest końcem życia dziecka. Dra-
matyzmu dodaje fakt, że choroba i zbliżająca się śmierć małego pacjenta stano-
wią zaprzeczenie nadziei, którą dziecko przynosi na świat: „Dzieci są cennymi 
darami. Oczekujemy, że będziemy obserwować, jak rosną i czekamy na te mo-
menty i wspomnienia, które składają się na rodzicielstwo” [Orloff, Huff 2010, 
s. 413]. Śmierć dziecka jest zjawiskiem niepożądanym, ale niekiedy nieunik-
nionym. Gdy zbliża się jej czas, wywołuje wiele reperkusji w samym dziecku, 
jak i w otoczeniu.

Śmierć dziecka jest zagadnieniem budzącym duże zainteresowanie spo-
łeczne, m.in. ze względu na zakres i przyczyny występowania: „Szacuje się, że 
co roku na świecie umiera 10 milionów małych dzieci. Częstą diagnozą, któ-
ra powoduje taką śmiertelność, jest biegunka, zapalenie płuc, malaria i odra. 
Mogą to też być przyczyny okołoporodowe” [Mtaweh, Traskas, Su et al. 2013, 
s. 641]. W Unii Europejskiej corocznie rozpoznaje się nowotwór złośliwy u po-
nad 15 tys. dzieci i młodzieży, a co roku około 3000 dzieci umiera z tej przy-
czyny. W Polsce w 2011 r. do Krajowego Rejestru Nowotworów zgłoszono nie-
wiele ponad 1000 zachorowań na nowotwory u dzieci (12,2 na 100 tys. po-

Rozdział II. Indywidualny i społeczny wymiar choroby i śmierci dziecka60



Egzemplarz 
udostępniony repozytorium

pulacji), co stanowiło 0,8% ogółu zachorowań nowotworowych [Szymborski, 
Dzidkowska 2014, s. 117]. Warto zaznaczyć, iż główną przyczyną zgonów nie-
mowląt w 2012 r. były stany chorobowe powstałe w okresie okołoporodowym 
(52%) i rozwojowe wady wrodzone (40%). Najczęstszą nowotworową przyczy-
ną zgonu wśród dzieci są nowotwory układu nerwowego (ponad 30%), bia-
łaczki (prawie 30%), nowotwory tkanek miękkich (około 8%) i kości (około 
8%) [Ibidem, s. 122]. Pomimo znaczącego postępu w diagnozowaniu i lecze-
niu chorób nowotworowych u dzieci, zachorowania wciąż stanowią poważ-
ny problem. 

W latach 1990–2012 nastąpił znaczny spadek umieralności dzieci; współ-
czynnik zgonów niemowląt zmniejszył się o ponad 76%, a wśród osób do 14. 
roku życia współczynnik zgonów zmniejszył się o 50% lub więcej. Jednak z bie-
giem czasu tempo spadku cząstkowych współczynników zgonów się zmniej-
szało, a w latach 2010–2011 współczynniki dla dzieci w wieku 1–14 lat prak-
tycznie się nie zmieniły [Rządowa Rada Ludnościowa 2013, s. 164]. 

Przyczyny i liczba zgonów dzieci wciąż stanowią zmienne, które inspirują 
do poszukiwania rozwiązań, mających na celu ich zmniejszenie. Nigdy jednak 
nie uda się w pełni wyeliminować tego przykrego zjawiska, dlatego człowiek 
zawsze będzie zmuszany do przyjmowania postawy wobec choroby i śmierci 
najmłodszych. Problem ten dotyczy również dzieci.

2.2. Dziecięca percepcja choroby i śmierci

W obiegowej świadomości funkcjonuje wiele mitów na temat choroby i śmier-
ci. Dotyczą one m.in. przekonań na temat percepcji tych zjawisk przez dzieci: 
„Czasem wydaje się, że dorośli wierzą, że małe dzieci nie mają żadnej świadomo-
ści utraty i śmierci. To nieprawda” [Corr 2010, s. 21]. Percepcja choroby i śmier-
ci stanowi często wielką trudność. Nie oznacza to jednak, że dziecko nie ma wła-
snego sposobu postrzegania i rozumienia tych zjawisk. Jest ono uwarunkowane 
aktywną poznawczą funkcją umysłu [Malone 1987, s. 166], związaną m.in. z wie-
kiem dziecka. Jest to istotne założenie, gdyż wiele dzieci umiera, nie osiągnąwszy 
wystarczającej dojrzałości umysłowej. Wśród terminalnie chorych dzieci więcej 
umiera w pierwszym roku, a zwłaszcza w pierwszym miesiącu życia niż w jakim-
kolwiek późniejszym wieku [Seyda, Fitzsimons 2010, s. 83].

Postrzeganie przez dziecko zjawiska choroby opiera się na jego pierwszych 
doświadczeniach związanych ze spotkaniem z chorym człowiekiem bądź z wła-
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sną chorobą. Rodzi to pytania, które dziecko stawia swoim bliskim. Gdy dziecko 
choruje, pojawiają się w nim różne reakcje na zaistniały stan. Najczęściej choro-
ba jest traktowana przez dziecko jako [Ziółkowska 2010, s. 100]:

 – trudna sytuacja, którą przynosi życie. Jest ona przeszkodą w swobod-
nym korzystaniu z jego dobrodziejstw, stabilizacji i odczuwaniu bezpie-
czeństwa,

 – strata, która uniemożliwia realizację planów i spełnienie marzeń,
 – ulga, przynosząca usprawiedliwienie wobec innych i wobec siebie. Dzię-

ki chorobie można się uwolnić od przykrych obowiązków i odpowie-
dzialności,

 – korzyść, która służy do zaspokajania potrzeb, wyzwalania w innych 
współczucia i chęci pomocy,

 – wartość, która może korzystnie wpłynąć na rozwój człowieka, zmienić 
jego niewłaściwe postępowanie oraz postawy wobec ludzi. 

Podejmując analizę zagadnienia rozumienia choroby przez dzieci i mło-
dzież, należy odwołać się do badań przeprowadzonych przez J. Binnebesela 
wśród dzieci i młodzieży hospitalizowanych z powodu nowotworu [Binnebesel 
2003]. Wyniki badań pokazały, że cierpienie dzieci posiada charakter totalny  
i obejmuje ból fizyczny, cierpienie socjalne, duchowe i emocjonalne. Autor za-
waża, że problem poszczególnych elementów cierpienia przebiega w różny spo-
sób, zależny m.in. od grupy wiekowej. Zwraca uwagę na traumatyzujący cha-
rakter pierwszej hospitalizacji oraz konieczność udzielania pacjentom wsparcia 
adekwatnego do odczuwanych potrzeb [Ibidem, s. 148–151].

Choroba jest więc zjawiskiem, nad którym spostrzegawcze z natury dziec-
ko nie przechodzi obojętnie. Również śmierć rodzi wiele odczuć, pytań i do-
świadczeń. Rozumienie śmierci przez dziecko ulega zasadniczym przemianom 
związanym z jego rozwojem, zwłaszcza umysłowym [Piaget 1966, s. 8–47]. 
Konceptualizacja śmierci może więc być rozpatrywana w kontekście rozwoju 
umysłowego, choć niekiedy wykracza poza koncepcję rozwoju poznawczego 
[Rusek 2015, s. 162–163]. Opierając się na klasycznym podziale M. Nagy [1959, 
s. 79–98], można przedstawić trzy stadia rozumienia śmierci przez dzieci:

•	 Stadium I 
W pierwszych pięciu latach życia dziecko nie rozumie, że śmierć ma cha-

rakter ostateczny i oznacza konieczność pożegnania się z ciałem. Wyobraże-
nia dotyczące losów po śmierci są ściśle związane z ciałem, które wciąż funk-
cjonuje. Dziecko jest ciekawe zjawiska śmierci i tego, jak śmierć zmienia ludz-
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kie ciało [Stelcer, Binnebesel 2011, s. 150]. Dla dziecka czas ma charakter koli-
sty, w którym wiele rzeczy powtarza się z dnia na dzień. Podobnie traktuje ono 
śmierć: „Żyjemy, umieramy i potem znowu żyjemy” [Dyregrov 2008, s. 17]. 
Posługując się myśleniem magicznym, dziecko może ją rozpatrywać w katego-
riach snu bądź odejścia. W każdym z możliwych rozumień śmierci nie jest ona 
pojmowana jako ostateczna. Dziecko nie postrzega jej jako koniec życia [Corr 
2010, s. 26]. Odwracalność procesu umierania jest dla dziecka oczywista, stąd 
też cierpienie przeżywane z powodu rozłąki jest ograniczone. Z drugiej stro-
ny małe dziecko stosunkowo szybko zapomina o zmarłej osobie, chociaż zda-
rzają się przypadki zaskakującej pamięci dziecka [Way 2010, s. 129]. Niemoż-
ność posługiwania się myśleniem abstrakcyjnym powoduje, że małe dziecko 
jest niezdolne do zrozumienia istoty umierania, co nie znaczy, że nie reaguje 
na śmierć bardzo mocno. 

•	 Stadium II
Dotyczy dzieci w wieku od 5. do 10. roku życia. Dziecko w tym okresie roz-

wija się społecznie, w związku z tym rozumienie śmierci jest zbliżone do rze-
czywistego, jest bardziej personalne. Magiczny komponent jest wciąż obecny  
i wiąże się z wyobrażeniem śmierci jako konkretnej osoby, takiej jak anioł, 
duch bądź zmarła osoba. Dziecko zdaje sobie sprawę z ostatecznego zakończe-
nia życia w spotkaniu ze śmiercią, ale jednocześnie ma przekonanie, że moż-
na jej uniknąć, podejmując swoistą grę, w której zwycięża ten, kto jest bar-
dziej przebiegły. Dziecko uświadamia sobie, że śmierć człowieka jest związana 
 z ciałem, w którym rozpoczyna się i kończy proces umierania. Tak rozumiana 
śmierć jest definitywna i dotyka wszystkich ludzi. Zrozumienie istoty śmier-
ci nie wyklucza trudności w pojmowaniu niektórych jej aspektów, np. krema-
cji ludzkiego ciała [Excell 1991, s. 95]. Dziecko, uświadamiając sobie, że śmierć 
jest zakończeniem życia, może odczuwać współczucie i empatycznie trak-
tować kolegę lub koleżankę, która utraciła kogoś bliskiego [Dyregrov 2008, 
s. 19]. Może także czuć się winne, że nie zrobiło czegoś, by zapobiec śmierci 
[Turner 2006, s. 14–15].

•	 Stadium III
Do tej grupy M. Nagy włączyła dzieci w wieku miedzy 9. a 10. rokiem ży-

cia. Myślenie starszego dziecka posiada charakter abstrakcyjny, który pozwa-
la pełniej zrozumieć zjawisko śmierci oraz utratę bliskiej osoby, która odeszła 
na zawsze. Dziecko w tym wieku podejmuje ocenę śmierci w kategoriach spra-
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wiedliwości i jej braku [Dyregrov 2008, s. 20]. Pozostałości myślenia magicz-
nego wyrażają się w mniej lub bardziej świadomym personalnym traktowa-
niu śmierci, wobec której najlepiej zachować dystans. Rozwój biologiczny, spo-
łeczny, a przede wszystkim umysłowy powoduje, że młody człowiek chce uzy-
skać odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania, które dotyczą umierania,  
losów po śmierci oraz sensu życia. Odniesienie zjawiska śmierci do samego sie-
bie może wywoływać niepokój, zwłaszcza gdy dziecko spotkało się ze śmiercią 
kogoś bliskiego [Bending 1993, s. 20]. Wtedy wśród wielu trudności związa-
nych z przeżywaniem żałoby pojawia się niepokój o własną przyszłość, zwłasz-
cza gdy zmarło jedno z rodziców. Uczucia, które wywołuje śmierć, są dzielone 
z przyjaciółmi w grupie rówieśniczej, rzadziej z dorosłymi [Kenny 1998, s. 47]. 

Sposób postrzegania własnej śmierci jest oparty na zaprezentowanych prze-
działach wiekowych, jednak trzeba podkreślić, iż intensywność przeżyć jest 
spotęgowana dodatkowymi czynnikami, związanymi z osobistym doświad-
czeniem choroby i cierpienia. Uzupełnieniem do schematu zaproponowanego 
przez M. Nagy jest zwrócenie uwagi na przeżycia dzieci powyżej 10. roku życia.  
W wieku 10–13 lat dzieci postrzegają swoją śmierć jako definitywny koniec życia. 
Dziecko odwołuje się do znanych sobie praw przyrody, uważając śmierć za natu-
ralny proces, obejmujący także je samo [Buczyński 1996, s. 177–178]. U chorych 
może wystąpić strach przed własną śmiercią, a także niepokój o swoich bliskich. 

Doświadczenia młodzieży w wieku 14 lat i powyżej pod wieloma względa-
mi przypominają dorosłych. Dla młodych ludzi śmierć jest zaprzepaszczeniem 
wszystkich życiowych planów, co może wywołać bunt i smutek. Jednocześnie 
mogą oni zachowywać nadzieję, która może stanowić duże obciążenie dla 
bliskich, świadomych stanu zdrowia młodego człowieka [Szczepaniak 2008,  
s. 71]. Młodzież niepokoi się o losy członków rodziny i przyjaciół, jednocześnie 
wysoko ceniąc sobie ich obecność i pomoc. Cechą charakterystyczną dla dzieci 
w starszym wieku szkolnym jest nieujawnianie wprost swoich lęków związa-
nych ze śmiercią, co nie oznacza, że nie poszukują innych sposobów na wyra-
żenie swoich emocji, np. rysują, piszą wiersze, posługując się przy tym specy-
ficzną symboliką. Zauważalne jest również zjawisko pogłębienia świadomości  
emocjonalnej i religijnej [Ibidem, s. 72]. 

Powyższe koncepcje ukazujące stadia rozwoju rozumienia śmierci przez 
dziecko wyraźnie wskazują na proces przechodzenia od nierealistycznego do 
coraz bardziej dojrzałego pojmowania tego zjawiska. W świetle współczesnych 
osiągnięć psychologii należy dopowiedzieć, że chociaż powyższy schemat po-
zostaje aktualny, to każde dziecko uczestniczy indywidualnie w procesie kon-
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ceptualizacji śmierci i umierania. Wpływają na niego między innymi indy-
widualne doświadczenia dzieci, takie jak częstotliwość występowania w jego 
otoczeniu choroby czy śmierci oraz ich wrażliwość duchowa. Wiek dziecka nie 
jest więc jedynym i jednoznacznym wskaźnikiem poziomu rozumienia przez 
niego zjawiska umierania [Corr 2010, s. 28–29], stanowi jednak ważne odnie-
sienie, gdy podejmuje się próby opisania tego zjawiska.

2.3. Postawy wobec śmierci dziecka

Wobec cierpienia i śmierci człowiek przyjmuje postawę tanatyczną, która jest 
jego poznawczym, emocjonalnym i motywacyjno-dążeniowym ustosunkowa-
niem do fenomenu śmierci [Makselon 1983, s. 4]. Jest ona wyrazem jego oso-
bistych doświadczeń, wiedzy oraz zdolności percepcji śmierci i umierania. Po-
stawa wobec śmierci posiada trzy ukierunkowania, które ją określają: posta-
wa wobec śmierci obcego, wobec śmierci osoby bliskiej, wobec śmierci własnej 
[Matuszewski 2002, s. 33–34]. Wydaje się, że w przypadku śmierci dziecka po-
stawa tanatyczna zyskuje szczególny wymiar, wszak chodzi o koniec życia ko-
goś, kto powinien żyć i rozwijać się. 

J. Makselon zauważa, iż w postawie wobec śmierci należy wyróżnić na-
stępujące komponenty: myślenie o śmierci, lęk wobec śmierci i mechanizmy 
obronne [Makselon 1983, s. 42]. Pierwszy z nich jest związany m.in. z koncep-
tualizacją śmierci, jej percepcją i intensywnością myślenia o odejściu. Autor 
zwraca uwagę na trzy cechy, którymi charakteryzuje się, z punktu widzenia 
psychologicznego, pojęcie śmierci. Jest ono relatywne, „co oznacza, że jest ono 
zawsze odniesione do szerszej struktury sieci poznawczej typowej dla danej 
jednostki” [Makselon 1981, s. 114]. Pojęcie śmierci jest zawsze złożone i wystę-
puje jako różnorodna, niejednolita struktura psychologiczna, której nie da się 
określić jednym słowem. Wreszcie pojęcie śmierci charakteryzuje się ambiwa-
lentnością, co oznacza zróżnicowany wpływ uznawanej koncepcji śmierci na 
zachowanie człowieka [Ibidem, s. 115]. Mechanizmy obronne są nierozerwal-
nie związane z problemem śmierci, a wśród niech centralne miejsce zajmuje 
zaprzeczanie [Makselon 1988, s. 43]. Z kolei lęk wobec śmierci dotyczy w głów-
nej mierze lęku przed własną śmiercią, przed śmiercią innego człowieka, przed 
umieraniem własnym i umieraniem innych ludzi [Makselon 1983, s. 55–57]. 

Dokonując skrótowej analizy postaw wobec śmierci dziecka, trzeba pamię-
tać, że człowiek w ciągu całego swego życia doświadcza chorób i śmierci in-
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nych. Zasób egzystencjalnych doświadczeń powiększa się radykalnie, gdy czło-
wiek spotyka się z chorobą i śmiercią bezpośrednio, stając się jej świadkiem. 
Szczególnie bolesnym spotkaniem ze śmiercią jest doświadczenie umierania bli-
skiej osoby. Może ono nadać rozumieniu śmierci nowe znaczenie, niekiedy jed-
nak powoduje, że człowiek traci sens życia. Po konfrontacji z odejściem kogoś 
bliskiego wypracowany sposób postrzegania śmierci ulega przeformułowaniu 
bądź znika na długi czas [Wheeler 2001, s. 52–53]. 

W dobie powszechnej tabuizacji śmierci stanowi ona tajemnicę, o której 
coraz mniej się mówi i którą coraz rzadziej się wyjaśnia. Lęk przed śmiercią 
nie dotyczy samego faktu jej zaistnienia, ale w dużej mierze procesu umiera-
nia i jego konsekwencji, np. w życiu rodziny [Kowalczyk 2010, s. 42]. Dorosły 
człowiek, z konieczności skonfrontowany ze śmiercią, umiejscawia to zjawisko 
w kontekście swego światopoglądu. Jeśli nie jest mu obcy kontekst religijny, 
śmierć nabiera znaczenia w życiu codziennym i eschatologicznym, stąd „reli-
gijność zaktualizowana, z Bogiem przeżywanym aktualnie «teraz», jest w sta-
nie pełnić pozytywne funkcje w osobowości człowieka” [Jarosz 2005, s. 246]. 
Brak odniesień religijnych nie ogranicza możliwości percypowania śmierci  
w sferze duchowej. Niewielki wydaje się odsetek ludzi, którzy postrzegają 
śmierć jedynie jako zjawisko czysto biologiczne. 

Śmierć jest zaprzeczeniem indywidualnego i społecznego wysiłku rozwojo-
wego, gdyż jest „końcem życia, końcem wielu ideałów i pragnień, stawianych 
życiowych celów, wzajemnych wpływów między jednostką a środowiskiem” 
[Naumiuk 2010, s. 176]. Z punktu widzenia rozwoju człowieka śmierć jest więc 
zjawiskiem niechcianym, zakłócającym proces wychowania i dekonstruują-
cym osobowość człowieka. Szczególną sytuację stanowią okoliczności związa-
ne z koniecznością konfrontacji dorosłego człowieka z własną śmiercią. Jest to 
bardzo trudne wyzwanie. Aby mu sprostać, człowiek musi pokonać wiele wła-
snych ograniczeń. M. Adamkiewicz pisze: 

Grozę śmierci wywołują stany ją poprzedzające. Perspektywa oczekiwania na 
kres w stadium przewlekłej choroby terminalnej jest bodaj wizją najgorszą. Nie 
wiemy, jak spiszemy się w trakcie owego ponurego doświadczenia, czy potrafi-
my odejść z godnością, czy też kurczowo trzymając się niemożliwego, ukażemy 
słabość naszego charakteru i śmieszność daremnych wysiłków powstrzymania 
konieczności. Przeraża nas też możliwość zdania się na łaskę innych, bycia dla 
nich ciężarem, uzależnienia, które może rodzić poczucie wstydu i niezadowolenia  
z własnej niemocy [Adamkiewicz 2004, s. 5]. 
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Śmierć jest postrzegana jako swoisty egzamin, który należy zdać na koń-
cu życia. Jak każdy egzamin, także ten szczególny budzi niepokój związa-
ny z trudnością zdobycia odpowiedzi na pojawiające się pytania. Przed laty  
E. Kübler-Ross pisała na temat trudności w percepcji śmierci:

Sądzę, że wiele jest powodów, dla których nie chcemy podejść do śmierci spo-
kojnie. Jedną z ważniejszych przyczyn jest fakt, że śmierć stała się pod wieloma 
względami znacznie bardziej przerażająca, zwłaszcza bardziej samotna, zmecha-
nizowana i zdehumanizowana; czasem nawet z medycznego punktu widzenia 
trudno określić kiedy nastąpiła. Umieranie stało się samotne i anonimowe, po-
nieważ chory często zostaje wyrwany ze swojego przyjaznego otoczenia i śpiesz-
nie zawieziony do szpitala [Kübler-Ross 1998, s. 25]2. 

Wyobcowanie i samotność jednostki powodują, że śmierć stała się zjawi-
skiem na tyle traumatycznym, że wywołuje skrajne uczucia i postawy [Troyer 
2014]. Konfrontacja z własną śmiercią jest więc bardzo trudnym wyzwaniem, 
nierozłącznie związanym z egzystencją człowieka. 

Śmierć bliskiej osoby, zwłaszcza gdy jest nią dziecko, może wydawać się 
jeszcze trudniejszym zadaniem. Dramat umierania i śmierci, związany z na-
turą życia człowieka, w przypadku śmierci dzieci często staje się niezrozumia-
ły. Sprzeciw wobec końca życia nabiera szczególnego znaczenia w przypadku 
śmierci dziecka [Camus 1965, s. 165]. Wiąże się on z pojęciem cierpienia nie-
zawinionego, które od zarania towarzyszy ludzkości. L. Szczepaniak zauwa-
ża, że „analiza tego problemu jest przeglądem dziejów teologii, filozofii, re-
ligii i literatury” [Szczepaniak 2008, s. 40]. Staje się również treścią życia po-
szczególnych osób, które bezpośrednio zetknęły się z tym trudnym proble-
mem. Pytania pełne bólu i niezrozumienia zaistniałej sytuacji towarzyszą wie-
lu rodzicom i bliskim chorych dzieci3. Czasem reakcją na śmierć dziecka jest 

2 Warto podkreślić uwagę autorki dotyczącą problemów z określeniem momentu śmier-
ci. Pomimo upływu lat, tematyka ta wciąż jest dla badaczy interesująca i wzbudza kontrower-
sje [Biesaga 2006; Sobczak, Janaszczyk 2012].

3 Świadectwem tego są między innymi strony internetowe czy liczne profile społeczno-
ściowe skupiające członków rodzin dzieci, które są nieuleczalnie chore bądź zmarły. Adresy 
stron są sprofilowane pod kątem przeżywanych doświadczeń, np. www.dlaczego.org.pl [Dla-
czego. Serwis dla Rodziców…, dostęp: 12.04.2016], www.stratadziecka.pl [Wspólnota Rodzi-
ców po Stracie… dostęp: 12.04.2016], www.poronienie.pl [Poronienie.pl…, dostęp: 12.04.2016]. 
W ten sposób mass media służą nie tylko wzajemnej wymianie doświadczeń miedzy rodzina-
mi, ale są również formą edukacji społecznej. Są także sposobem wyrażania społecznego zain-
teresowania problematyką cierpienia i śmierci dziecka, o czym świadczy ilość odsłon blogów 
prowadzonych przez rodziców chorych dzieci i zamieszczanych tam komentarzy.
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bunt, który może być skierowany przeciwko Bogu, innym i samemu sobie: 
„Trzeba uznać to uczucie buntu. Udawanie, że bunt nie istnieje, nie ma sen-
su i nie przyniesie nic dobrego. W istocie bunt ten jest owocem, a może nawet 
obliczem miłości, gdyż – choć brzmi to paradoksalnie – bunt jest zbudowany  
z energii afektywnej i nie pojawiłby się, gdyby nie ten silny związek emocjo-
nalny z osobą, której już nie ma” [Cencini 2009, s. 123].

Odejścia dzieci, nawet jeśli są przewidywane, zawsze zaskakują i stanowią 
źródło ogromnego cierpienia. Analizy przyczyn śmierci dziecka posiadają głę-
boki sens, jednak z egzystencjalnego punktu widzenia są one drugorzędne. Na 
pierwsze miejsce wysuwa się sam fakt odejścia kogoś, kto narodził się po to, aby 
żyć: „O ile śmierć kogoś starszego, niepełnosprawnego czy niedołężnego jest  
w naszym społeczeństwie postrzegana jako «błogosławieństwo», to śmierć dziec-
ka czy nastolatka jest uważana za wielką tragedię” [Waechter 1987b, s. 190].

Nielogiczność tej śmierci jest szczególnie bolesna i utrudnia jej percepcję. 
Według J. McLarena najczęstsze reakcje to niedowierzanie i oburzenie, które 
są formami wyrażenia sprzeczności śmierci dziecka z prawami biologii, zgod-
nie z którymi osoby starsze winny umrzeć przed młodymi [McLaren 2005, 
s. 82]. Bolesny zawód odnośnie do oczekiwanego szczęśliwego życia dotyka 
członków rodziny, ale w sposób pośredni również osoby, które nie zetknęły się 
z dzieckiem bezpośrednio. Szczególnie trudną konsekwencją śmierci dziecka 
jest wywołana tym faktem żałoba dotykająca jego bliskich. 

Żałoba jest psychiczną reakcją na śmierć bliskiej osoby [Ostrowska 2005, 
s. 222], a więc nie jest chorobą [Kędzierska, Cynker-McCarthy 2011, s. 435]. 
Reakcja ta obejmuje zmiany zachodzące w przestrzeni fizycznej, psychicznej, 
emocjonalnej, socjalnej i duchowej [Barrera, D’Agostino, Schneiderman et al. 
2007, s. 146]. Jedną z charakterystycznych cech żałoby jest jej przeżywanie  
w indywidualny sposób, co staje się szczególnie widoczne w przypadku ża-
łoby po dziecku: „Śmierć dziecka może mieć różny wpływ, zależny od oso-
by. Ludzie nie przeżywają żałoby w ten sam sposób, w tym samym tempie czy  
w tym samym czasie” [McLaren 2005, s. 82]. Jest wiele czynników, które okre-
ślają profil przeżywanej żałoby. Można wśród nich wymienić: uwarunkowa-
nia osobowościowe, wiek, zdrowie, wcześniejsze straty bliskich, jakość więzi 
rodzinnych, stadium rozwoju rodziny, czynniki ekonomiczne, kulturowe, et-
niczne czy religijne [Ibidem]. 

Śmierć dziecka powoduje spustoszenie w bliskich mu osobach, „jest jedną  
z największych strat, o ile nie największą, której może doświadczyć rodzina. 
Dotknięci są wszyscy – rodzice, żyjące rodzeństwo, przyszłe rodzeństwo, dziad-
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kowie, dalsza rodzina, przyjaciele, społeczność, a nawet osoby zaangażowane  
w profesjonalną opiekę zdrowotną, które pomagały dziecku” [Seyda, Fitzsimons 
2010, s. 83]. Wpływ śmierci na rodzinę, przyjaciół czy też innych bliskich wyma-
ga bardziej szczegółowych analiz. Można jednak założyć, że śmierć nie pozostaje 
bez wpływu na obecne życie rodziny, a niekiedy także na jej dalsze losy. Dramat 
śmierci dziecka przebija w wypowiedziach rodziców, którzy je utracili. Ból jest 
widoczny w zachowaniu rodzeństwa, dziadków i pozostałych bliskich. 

Żałoba pozostaje niejednokrotnie wieloletnim dowodem tego, czego do-
świadczyło umierające dziecko i jego bliscy. Jak zauważa B. Antoszewska: „Ba-
dania dowodzą, że większość rodzin po śmierci jednego z członków wewnętrz-
nie się integruje, ale są też i takie sytuacje, w których śmierć powoduje ich  
destrukcję” [Antoszewska 2014, s. 231]. Stąd istotne jest zwrócenie uwagi nie 
tylko na naturę żałoby, ale także jej przebieg. Jest to szczególnie ważne w kon-
tekście działań pomocowych. Spośród różnych kategoryzacji etapów żałoby 
można przytoczyć fazy podane przez M. Herberta [Herbert 2005, s. 35–36]:

•	 Faza I. otępienie
Następuje zaraz po śmierci bliskiej osoby. Pozornej obojętności towarzyszy 

niekiedy wstrząs psychiczny powodujący brak reakcji żałoby, gdy osierocony 
zachowuje się tak, jakby śmierci nie było. Jest to stan całkowitego zaprzecze-
nia śmierci [Stelcer 2014, s. 215]. Im mniej spodziewana była śmierć, tym szok 
jest większy, a co za tym idzie, większa skłonność do zaprzeczania. Wstrząs 
może być łagodniejszy, jeżeli śmierć poprzedzała długa, nieuleczalna choroba. 

•	 Faza II. tęsknota i żal
Osoba pogrążona w żałobie tęskni za zmarłym. Żal wyraża się w płaczu, 

szukaniu zmarłej osoby, wspominaniu jej. Niekiedy osobie osieroconej wydaje 
się, że ją spotyka. Jednocześnie odczuwa gniew na siebie i los za zaistniałą sy-
tuację, a także poczucie winy, że nie zrobiła wszystkiego, co możliwe, by rato-
wać bliską osobę [Antoszewska 2013, s. 267]. Bywa, że poczucie winy jest wy-
razem braku kontroli nad wydarzeniami, które zaistniały – łatwiej bowiem 
przyznać się do winy niż do bezradności [de Walden-Gałuszko 2012, s. 169]. 
Ta faza wiąże się często z intensywnym smutkiem, który według M. Keirse 
można porównać do „linii papilarnych – są właściwe dla każdego z nas, nigdy 
się nie powtarzają, tworzą jedyny w swoim rodzaju wzór” [Keirse 2005a, s. 9]. 
Smutek jest potęgowany przez odczucie osamotnienia, zwłaszcza gdy osoba 
musi się samotnie borykać z trudnościami życia codziennego. 
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•	 Faza III. Dezorganizacja i rozpacz
Człowiek pogrążony w żałobie nie potrafi powrócić do normalnego życia. 

Dręczy go uczucie beznadziejności, bezradności, osamotnienia, lęku i smutku. 
Żałoba pozbawia go poczucia bezpieczeństwa i sensu życia. Naruszona równo-
waga biologiczna i psychiczna wyraża się w przeżywaniu dolegliwości soma-
tycznych i psychologicznych, a nade wszystko w reakcji ostrego żalu [Ostrow-
ska 2005, s. 225]. Społeczne konsekwencje tej fazy żałoby wyrażają się w izo-
lacji, zaburzeniu relacji interpersonalnych czy rezygnacji z ich nawiązywania.

 
•	 Faza IV. reorganizacja

Na tym etapie ludzie zwykle akceptują stratę i powoli powracają do rów-
nowagi. Ból jest już mniej dotkliwy, więc poczucie straty staje się możliwe do 
zniesienia, zarówno na poziomie intelektualnym, jak i emocjonalnym [Ibidem,  
s. 226]. Człowiek powoli wraca do aktywności, układa sobie na nowo życie, jed-
nocześnie pielęgnując w pamięci wspomnienia związane ze zmarłą osobą. Pro-
ces ten może być trudny i bolesny. C. S. Lewis, przeżywając śmierć ukochanej 
żony, pisał: „Myślałem, że potrafię opisać jakiś stan, narysować mapę smutku. 
A tymczasem smutek to nie stan, lecz proces. Nie wymaga mapy, ale historii, 
i jeżeli nie przestanę opisywać tej historii w dowolnie wybranym momencie, 
nie ma powodu, bym kiedykolwiek zaprzestał. (…) Smutek przypomina długą, 
krętą dolinę, gdzie za każdym zakrętem może się ukazać zupełnie inny krajo-
braz” [Lewis 2009, s. 97]. Faza reorganizacji jest uwarunkowana zaprzestaniem 
opisywania historii smutku po to, by odkryć na nowo krajobraz życia. 

Żałoba nie zawsze przebiega zgodnie z przedstawionymi fazami. Niekie-
dy przybiera charakter patologiczny, jak to ma miejsce np. w żałobie nieroz-
wiązanej [Stelcer 2014, s. 215], która zawiera w sobie komponent zaprzecza-
nia stracie lub odmowy. Z kolei żałoba powstrzymana polega na dopuszczeniu 
do świadomości części pełnej reakcji żałoby, co wyraża się m.in. w idealizo-
waniu zmarłej osoby. Odroczenie reakcji żałoby dokonuje się najczęściej pod 
wpływem oddziaływania czynników społecznych, które nie zezwalają na wy-
rażenie bólu. Z kolei żałoba chroniczna nie słabnie pomimo upływu czasu od 
śmierci [Doyle, Jeffrey 2000, s. 134]. Każda z patologicznych form żałoby po-
woduje konsekwencje w życiu osoby osieroconej, które mogą stać się w przy-
szłości obciążeniem trudniejszym do zniesienia niż sama żałoba. 

W kontekście rozważań nad naturą i przebiegiem żałoby istotne wyda-
je się pojęcie żałoby antycypowanej [Krakowiak, Paczkowska, Starkel 2010,  
s. 27–28]. Jest ona formą spodziewanego żalu związanego ze świadomością 
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zbliżającej się straty. Opłakiwanie, które zaczyna się przed śmiercią stwarza 
szansę oswojenia się ze świadomością odejścia bliskiej osoby i pozwala na zin-
tensyfikowanie kontaktu z umierającym, a także umożliwia częściowe przygo-
towanie się do życia bez niego. Żałoba antycypowana posiada wartość terapeu-
tyczną jedynie wtedy, gdy jest wyrazem dojrzałości rodziców dziecka, a nie za-
kamuflowaną formą mechanizmu obronnego [Kędzierska, Cynker-McCarthy 
2011, s. 438]. Warto podkreślić, iż antycypacja zbliżającej się śmierci nie ozna-
cza jej pełnej akceptacji [McLaren 2005, s. 84]. 

***
Zagadnienie choroby i śmierci dziecka obejmuje szeroki zakres znaczeniowy, 
który wymyka się wyczerpującym deskrypcjom. Nie sposób jest przedstawić 
wszystkich koncepcji i poglądów związanych z tym zagadnieniem. Zaprezen-
towana analiza literatury przedmiotu pokazała w skrótowej formie podstawo-
we informacje oraz założenia dotyczące choroby dziecka i jego śmierci rozwa-
żane w kontekście indywidualnym i społecznym. Dzięki temu została przybli-
żona tematyka, która jest kluczowa dla dalszych rozważań.

Choroba i śmierć dziecka posiada dwa bieguny, z których jeden jest związa-
ny z cierpieniem małego pacjenta, a drugi wynika z socjalnych, emocjonalnych 
i duchowych reperkusji, wywołanych przez niezawinione cierpienie wśród bli-
skich dziecka. W ten sposób indywidualny i społeczny wymiar doświadczenia 
choroby i śmierci dziecka konstytuuje horyzontalną płaszczyznę rozumienia 
tego zjawiska. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, śmierć dziecka posia-
da również wymiar wertykalny, przekraczający horyzont jednowymiarowego 
spojrzenia na omawianą rzeczywistość. Odniesienie wertykalne jest związane 
z transcendentnym wymiarem życia człowieka i pozwala na percepcję śmierci 
w kontekście wykraczającym poza granice biologii. Dlatego nie można bagate-
lizować aspektu duchowo-religijnego, gdyż stanowi on swoisty pomost łączący 
egzystencjalne przeciwności: nadzieję i śmierć, rozwój i cierpienie.
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Toruń 2016

FUNKCJONOWANIE RODZINY DZIECKA OBJĘTEGO DOMOWĄ OPIEKĄ HOSPICYJNĄ
STUDIUM TANATOPEDAGOGICZNE

Konfrontacja z przeciwnościami jest wpisana w codzienne życie każdej rodzi-
ny. Ich obecność stymuluje do szukania rozwiązań mogących pokonać zaist-
niałe trudności. W przypadku wystąpienia choroby reakcja systemu rodzin-
nego na bodźce zagrażające stabilności życia rodzinnego jest uzależniona od 
wielu czynników, które określają jej wewnętrzny potencjał [Wrona-Polańska 
2011, s. 126–142].

Gdy czynnikiem obciążającym rodzinę jest nieuleczalna choroba dziec-
ka, można mówić o kumulacji trudności. Konfrontacja z nimi wywołuje stres 
i destrukcję. Z drugiej strony koncepcje wsparcia społecznego opisują wystą-
pienie mechanizmów pozytywnej adaptacji do niekorzystnych warunków ży-
cia, czyli tzw. fenomen „dobrego przystosowania” [Ciczkowska-Giedziun 2011,  
s. 213]. Wydaje się, że eksploracja tych obszarów pozwoli na pełniejsze zapre-
zentowanie omawianego problemu. W tym celu należy przedstawić pojęcie ro-
dziny oraz jej funkcjonowanie jako zespołu. Istotne jest również zaprezentowa-
nie familijnych skutków oddziaływania choroby i społecznych reakcji na nią.

1. Rodzina jako system 

Zaprezentowanie rodziny jako systemu wymaga podjęcia precyzyjnego okre-
ślenia, czym jest rodzina sama w sobie oraz jakie ma znaczenie w skali spo-
łecznej. Definicyjne ujęcia rodziny, mimo iż są bardzo liczne, nie wystarczają  

System rodzinny w konfrontacji z chorobą  
i śmiercią dziecka

Rozdz ia ł  I I I
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do pełnego opisu zjawiska. Łącząc w sobie cechy wspólne wszystkim rodzi-
nom, pomijają niekiedy istotne perspektywy funkcjonowania rodzin znajdują-
cych się w specyficznej sytuacji życiowej. Pełniejszy obraz można ukazać dzię-
ki teorii funkcjonowania rodziny.

1.1. Pojęcie rodziny 

Pojęcie rodziny ma silny kontekst egzystencjalny, bliski całej populacji ludz-
kości. Chociaż w obecnych czasach mają miejsce próby redefinicji tego poję-
cia [Balicki 2004, s. 1117], ze wszech miar słuszne wydaje się przedstawienie jej  
w tradycyjnej formie, która określa ją jako grupę społeczną bazującą na związ-
ku mężczyzny i kobiety. 

Kontekst socjologiczny podkreśla instytucjonalny charakter rodziny rozu-
mianej jako podstawowa grupa społeczna [Ibidem], która posiada swoje pra-
wa i winna być otoczona należytą troską. W ujęciu psychologicznym rodzi-
na to grupa społeczna, w skład której wchodzą rodzice, dzieci, a czasem rów-
nież inni krewni zamieszkujący pod jednym dachem [Rodzina 2000, s. 640]. 
Wspólne zamieszkanie określa wzajemne relacje, a także tożsamość społeczną 
jednostki. J. Rembowski opisuje rodzinę jako system powiązań zachodzących 
pomiędzy jej członkami. Rodzina jest przykładem grupy pierwotnej, pozwala-
jącej jednostce na utożsamienie się ze wspólnotą opartą na zasadzie bezintere-
sownych i bliskich relacji [Rembowski 1979, s. 127–129].

 Według W. Okonia rodzina to „mała grupa społeczna, składająca się z ro-
dziców, ich dzieci i krewnych”. Autor zwraca uwagę na więź małżeńską, która 
łączy rodziców oraz więź rodzicielską, stanowiącą podstawę wychowania w ro-
dzinie. Ważna jest również więź formalna, która określa obowiązki członków 
rodziny [Okoń 2004b, s. 351]. Więzi małżeńska i rodzicielska określają relacje, 
które mają ze sobą wiele wspólnego, jednak każda odznacza się odrębną spe-
cyfiką i obdarza innym rodzajem satysfakcji [Klementowicz 2009, s. 71]. Wię-
zi powstałe w rodzinie są pierwszymi i podstawowymi kontaktami społeczny-
mi, które nawiązuje dziecko. Od ich jakości uzależniony jest rozwój jednostki. 

L. Dyczewski wskazuje na więź rodzinną jako na istotny element struk-
tury rodziny. Więź rodzinna jest wypadkową wewnętrznych i zewnętrznych 
sił istniejących w środowisku rodzinnym. Opiera się na subiektywnej i obiek-
tywnej świadomości łączności pomiędzy członkami rodziny. Świadomość ta 
przejawia się w zależnościach, stosunkach oraz postawach i podlega przeobra-
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żeniom. Autor zwraca uwagę na więź kulturową, która stanowi dla swoich 
członków naturalne i podstawowe środowisko kształtowania systemu warto-
ści, norm i wzorów zachowań [Dyczewski 1994, s. 114]. 

Według T. Olearczyk rodzinę, niezależnie od swej struktury, winna sca-
lać więź o silnym zabarwieniu emocjonalnym, przez co więź rodzinna sta-
je się podstawą wychowania. Siła więzi uczuciowej oraz pragnienia szczęścia 
zapobiegają osamotnieniu dziecka w rodzinie [Olearczyk 2007, s. 44]. Z kolei  
Z. Tyszka akcentuje rolę struktury rodziny, czyli układ wszystkich elementów 
i zasad ich wzajemnego przyporządkowania [Tyszka 1974, s. 60]. W rodzinie 
tworzy ją sieć związków emocjonalnych, sieć komunikacji i interakcji pomię-
dzy członkami rodziny oraz organizacja funkcjonujących w niej ról. Dzięki 
niemu rodzina może funkcjonować na odpowiednio wysokim poziomie. Au-
tor wskazuje na psychologiczne, społeczne, kulturowe i demograficzne aspek-
ty struktury rodziny. Procesy i przeobrażenia rodziny nie są wyłącznie rezul-
tatem jej sił wewnętrznych, gdyż w znacznej mierze kształtuje ją oddziaływa-
nie struktur i procesów zewnętrznych [Ibidem, s. 32]. 

Znaczenie rodziny wykracza poza empiryczne ujęcie tego pojęcia, gdyż sta-
nowi ona również „duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych 
we wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki” [Adam-
ski 2006, s. 306]. Takie spojrzenie na rodzinę podkreśla jej transcendentny wy-
miar i zwraca uwagę na rolę miłości jako więzi łączącej jej członków. 

Definicyjne ujęcia rodziny, mimo iż są bardzo liczne, nie wystarczają do peł-
nego opisu zjawiska. Wydaje się więc, iż wartościowym uzupełnieniem tego za-
gadnienia będzie ukazanie rodziny w różnych uwarunkowaniach jej funkcjo-
nowania. Pozwoli to na ujęcie zagadnienia życia rodziny w szerszym zakresie.

1.2. Systemowe ujęcie rodziny

Rodzina może być rozpatrywana w ujęciu kilku najczęściej prezentowanych 
teorii jej funkcjonowania [Kawula 2007f, s. 24–26]:

 – teoria sytuacyjna, w której rodzina stanowi pewną sytuację społeczną, 
określającą zachowania jej członków,

 – teoria instytucjonalna, rozumiejąca rodzinę jako instytucję historycz-
ną, w której dokonuje się proces kształtowania określonego systemu 
wartości i potrzeb człowieka,

 – teoria rozwojowa, w której rodzina uważana jest za płaszczyznę interak-
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cji uzależnionych od cykli życiowych poszczególnych jej członków [Na-
mysłowska 1997, s. 16–20],

 – teoria strukturalno-funkcjonalna, ujmująca rodzinę jako system spo-
łeczny, stanowiący element systemu całościowego,

 – teoria interakcyjna, w której rodzina rozumiana jest jako jedność złożo-
na z osób wywierających na siebie wzajemny wpływ.

Na szczególną uwagę zasługuje teoria interakcyjna. Wzajemne oddziaływa-
nie wewnątrzrodzinne wyraża się w realizacji ról opartych na normach iden-
tyfikowanych z normami grupowymi. Perspektywa interakcyjna rodziny zo-
stała zaprezentowana przez M. Meada, R. O. Bloada, D. M. Wolfa i R. Wincha. 
Koncentruje się na organizacji wewnętrznych ról rodziny, procesie interak-
cji i wpływie poszczególnych członków na innych i na całą rodzinę. Ważnym 
zagadnieniem jest lokalizacja autorytetu i władzy w rodzinie oraz znaczenie  
konfliktów małżeńskich [Michalczyk 2011, s. 30]. 

Interakcyjna teoria funkcjonowania rodziny pozwala na przeprowadzanie 
badań pedagogicznych, a także podejmowanie działań wspierających system 
rodzinny w sytuacjach, które wymagają interwencji z zewnątrz1.

Podejście interakcyjne jest ściśle związane z systemowym ujęciem więzi ro-
dzinnych [Twardowski 2008, s. 19]. To ujęcie sposobu funkcjonowania rodzi-
ny zakłada, że rodzina wchodzi w skład większego systemu społecznego, nie 
tracąc swojej tożsamości. Słowo „system” pochodzi z greckiego systema i ozna-
cza złożoną rzecz [Sokal 1999, s. 146], co podkreśla, że w obrębie systemu ro-
dzinnego tworzą się podsystemy funkcjonalne, które wpływają na jakość życia 
w rodzinie. F. L. Buczyński zauważa, że gdy przyjmie się paradygmat systemo-
wego ujęcia rzeczywistości, można dostrzec, iż:

człowiek należy jednocześnie do wielu systemów. Każdy system, do którego nale-
ży, ma inną zasadę organizacyjną i inny sposób komunikowania. (…) Niemożli-
wa jest więc próba uchwycenia danego systemu, np. rodzinnego, w oderwaniu od 
otoczenia, czyli tego systemu wpływów, który przemieniając jednostkę systemu 
rodzinnego, wpływa jednocześnie na funkcjonowanie całego systemu, np. poczu-
cie dobrego zdrowia fizycznego (subsystem organizmu człowieka) wpływa bezpo-
średnio na system rodzinny czy grupy towarzyskiej [Buczyński 1999, s. 21]. 

Otoczenie, w którym człowiek funkcjonuje, wpływa na niego, wywołu-
jąc zmiany przystosowawcze. Również sam człowiek wywiera wpływ na oto-

1 Wpływ interakcji wewnątrzrodzinnych na proces wychowania, dokonujący się w kon-
tekście choroby dziecka, zostanie zaprezentowany w rozdziale 4.
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czenie, powodując jego przemianę. Całościowe spojrzenie na funkcjonowanie 
jednostki pozwala dostrzec złożoność relacji, które nawiązuje w poszczegól-
nych systemach i podsystemach. Trwałość i intensywność tych relacji wpływa 
na poziom spójności danego systemu.

Wewnątrz systemu rodzinnego konieczne jest zachowanie procesu równo-
wagi pomiędzy dokonującymi się w nim procesami, zwłaszcza intelektualny-
mi i emocjonalnymi. Równowadze i poprawnemu funkcjonowaniu systemu 
rodzinnego mają służyć następujące zasady [Ibidem, s. 27–30]:

•	 zasada całościowości
Odnosi się ona do założenia, że chcąc scharakteryzować system, nie wy-

starczy zsumować cechy poszczególnych elementów systemu ani też interakcje 
panujące między nimi. Konieczne jest uchwycenie wzajemnych wpływów, re-
lacji i odniesień. Ze względu na ważne znaczenie tych wzajemnych oddziały-
wań w podejściu systemowym zaproponowano, aby za przedmiot obserwacji 
uznać nie pojedynczego członka rodziny, lecz relacje zachodzące w jego rodzi-
nie [Radochoński 1998, s. 92].

•	 zasada centralizacji 
Opiera się na założeniu, że w systemie rodzinnym istnieje element central-

ny, sprawujący funkcje kierownicze [Warzywoda-Kruszyńska 2004, s. 14–15]. 
Najczęściej wynika z patriarchalnych bądź matriarchalnych założeń realizacji 
funkcji rodzicielskich. 

•	 zasada hierarchicznego porządku
Dotyczy ona funkcjonowania podsystemów rodzinnych, których jakość 

określa poziom całego systemu. Podsystemy mogą mieć charakter przymierza 
albo koalicji. Przymierze zwykle dotyczy dwóch osób (diady), a jego granice 
są elastyczne, łatwo przekraczalne w obu kierunkach. Nie jest ono skierowa-
ne przeciwko komukolwiek, bo ma na celu realizację określonych wspólnych 
celów. Z kolei koalicja charakteryzuje się sztywnymi granicami, a jej funkcją 
jest wspieranie się dwóch osób w rodzinie przeciwko trzeciej (triada). Wokół 
podsystemów przebiegają granice, będące regułami postępowania w poszcze-
gólnych systemach. Granice różnią się pod względem przepuszczalności, czyli 
stopnia, w jakim pozwalają one na kontaktowanie się pomiędzy różnymi sys-
temami [Radochoński 1998, s. 93].
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•	 zasada ekwipotencjalności i ekwifinalności
Zakładają one, że ten sam cel może zostać osiągnięty różnymi drogami 

albo też, że wychodząc z jednego punktu, można osiągnąć różne cele [Sokal 
1999, s. 146]. 

•	 zasada cyrkularności
Należy do najważniejszych właściwości każdego systemu rodzinnego. Jej 

istotą jest nieprzerwany proces wzajemnych oddziaływań zachodzących mię-
dzy przyczynami i skutkami [Radochoński 1998, s. 92]. Oddziaływanie nie 
występuje tylko w jednym kierunku, lecz zakłada się istnienie sprzężenia 
zwrotnego, pozwalającego na wzajemny wpływ. Interakcyjność oddziaływań 
umożliwia osobisty rozwój wszystkich członków systemu. 

•	 zasada właściwości homeostazy i morfogenezy
Homeostaza jest utrzymaniem poziomu równowagi i stabilności w ro-

dzinie. Natomiast morfogeneza wskazuje na zdolność rozwoju systemu oraz 
dokonywania zmian w miarę upływu czasu. Rodzina może zmienić swoją 
strukturę, aby adekwatnie przystosować się do kolejnej fazy życia [Buczyń-
ski 1999, s. 30]. 

Kluczowymi pojęciami związanymi z systemem rodzinnym są powią-
zanie i interakcja. Jak zauważają H. Liberska i M. Matuszewska: „W podej-
ściu systemowym do rodziny akcentuje się sieć powiązań i interakcji pomię-
dzy wszystkimi jej członkami. Pozwala ono uwzględnić zarówno rozwój indy-
widualny poszczególnych członków rodziny, traktowanych jako podsystemy,  
w tym zmiany rozwojowe wynikające z funkcjonujących interakcji i relacji 
miedzy podsystemami (...), jak też zmiany rozwojowe całego systemu” [Liber-
ska, Matuszewska 2011, s. 42]. Dzięki temu ujęciu rodzina funkcjonuje jako 
system otwarty, oparty na względnie stałych wzorach interakcji. 

Teoria systemowa, pojmując rodzinę jako splot wzajemnych relacji, pozwa-
la na precyzyjne przedstawienie wpływu bodźca naruszającego system ro-
dzinny na jej funkcjonowanie. Przyjęcie koncepcji interakcyjnej i systemowej 
funkcjonowania rodziny pozwala na sformułowanie kilku założeń dotyczą-
cych rodzin wychowujących chore bądź niepełnosprawne dziecko [Twardow-
ski 2008, s. 20]. Pierwszym jest podkreślenie, że problemy rodziców i pozo-
stałych członków rodziny należy traktować jako niemniej ważne od zaburzeń  
w rozwoju dziecka. Zatem chcąc poprawić poziom jego funkcjonowania, nale-
ży wspierać i wzmacniać system rodzinny. 
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Kolejnym wnioskiem jest dostrzeżenie wpływu choroby jednego członka 
rodziny na cały system, który obciążony cierpieniem dziecka, zmaga się z nasi-
lonymi napięciami i trudnościami. Choroba dziecka może doprowadzić do za-
łamania się sytemu bądź uruchomić mechanizmy sprzężenia zwrotnego, da-
jącego podstawy do regeneracji rodziny [Dec, Grabek 2014, s. 226]. Konieczna 
jest więc mobilizacja wewnętrznych zdolności adaptacyjnych systemu rodzin-
nego, by doprowadzić do jego odbudowy.

Ostatnim wnioskiem wynikającym z założeń interakcyjnej i systemowej 
teorii rodziny jest konieczność uwzględnienia czynnika czasu, który w sytu-
acji obciążenia systemu chorobą pozwala rozpatrywać jej wpływ w perspekty-
wie wzajemnych związków, a nie tylko wynikania przyczynowo-skutkowego.  

Na uwagę zasługuje klasyfikacja systemów rodzinnych zaproponowana 
przez H. Liberską i M. Matuszewską. 

Schemat 1. Klasyfikacja systemów rodzinnych 

Źródło: Liberska, Matuszewska [2011, s. 49].

Autorki rozumieją pojęcie zdrowej i zaburzonej rodziny w kontekście nie-
co innym niż zwykle. Określenia „zdrowa” i „zaburzona” odnoszą się do ja-
kości funkcjonowania danej rodziny, nie zaś do stanu zdrowia fizycznego po-
szczególnych członków. Dzięki temu zabiegowi zostały uwypuklone para-
metry zdrowego systemu rodzinnego. Zakłada on podmiotowość, wzajemne  
pozytywne więzi emocjonalne, plastyczność, stabilność, poprawną percepcję  
i komunikację interpersonalną [Liberska, Matuszewska 2012, s. 82].

W modelu rodziny z dzieckiem chorym bądź niepełnosprawnym po wy-
stąpieniu czynnika chorobowego pojawiają się dwa rodzaje reakcji: normal-
na i patologiczna. Reakcje te w znaczącym stopniu określają przebieg adaptacji 
do zmienionych warunków bądź jej brak. Warunkami prawidłowego funkcjo-
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nowania systemu rodzinnego są podmiotowość, obecność wzajemnych pozy-
tywnych więzi emocjonalnych, plastyczność, stabilność, poprawna percepcja 
i dwukierunkowa komunikacja [Ibidem, s. 82–87]. Prawidłowe funkcjonowa-
nie rodziny z chorym bądź niepełnosprawnym dzieckiem jest zależne od za-
inicjowania zmian w istotnych wymiarach funkcjonowania rodziny. 

Warto zwrócić szczególną uwagę choćby na jeden z elementów konstytu-
ujących prawidłowe funkcjonowanie rodziny, jakim jest podmiotowość. Jak za-
uważa B. Szczupał: „Człowiek – osoba ludzka o niepodważalnej godności, byt  
w swej najgłębszej naturze społeczny – posiada swoją podmiotowość. Podmioto-
wość człowieka jest wynikiem, a jednocześnie warunkiem jego rozwoju” [Szczu-
pał 2009, s. 165].  Podmiotowość chorego dziecka w systemie rodzinnym może 
ulec normatywnym przemianom, umożliwiającym jego rozwój. Pogodzenie się  
z zaistniałą sytuacją, odnalezienie oraz zaakceptowanie swojego Ja może dopro-
wadzić do wzmocnienia poczucia własnej godności. Najczęściej proces adapta-
cji do choroby jednego z członków systemu przebiega według następujących eta-
pów: faza szoku, kryzysu emocjonalnego, pozornego przystosowania się oraz faza 
konstruktywnego przystosowania się do sytuacji [Twardowski 2008, s. 21–27]. 
Przejście od wstrząsu emocjonalnego do rzeczywistego pogodzenia się z sytuacją 
choroby, dokonujące się w systemie rodzinnym, wymaga współdziałania wielu 
czynników. Istotą zmian jakościowych, zachodzących w jednostce i rodzinie, jest 
transformacja wewnętrznych struktur psychicznych i zachowań jednostki. 

W dalszych rozważaniach zostaną przedstawione zmiany zachodzące  
w systemie rodzinnym obciążonym nieuleczalną chorobą dziecka. Ograni-
czenia czasowe narzucone przez chorobę nie zawsze umożliwiają realizację 
wszystkich etapów dostosowania się, tym bardziej więc problematyka ta wy-
daje się zagadnieniem, któremu warto poświęcić uwagę. Interakcyjne i syste-
mowe ujęcie funkcjonowania rodziny chorego dziecka otwiera perspektywę 
badawczą i pozwala określić system wsparcia.

2. Wpływ choroby i śmierci dziecka na system rodzinny

Model cierpienia totalnego jest związany z podejściem systemowym do zagad-
nienia cierpienia. Podejście to polega na zintegrowaniu orientacji psychoso-
matycznej i somatopsychicznej: „Uwzględnia ono bowiem nie tylko chorobę 
i właściwości psychiczne człowieka, ale także rodzinę jako element większego  
ekosystemu” [Maciarz 2001, s. 12]. Podejście systemowe podkreśla bardzo istot-
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ny wpływ schorzenia jednego członka na całą rodzinę, co wyraża się między 
innymi poprzez modyfikację warunków funkcjonowania systemu rodzinnego 
i wymuszenie uruchomienia działań przystosowawczych [Godawa 2011, s. 46]. 

Cierpienie dziecka może ogarnąć członków rodziny do tego stopnia, że  
w pediatrii coraz częściej mówi się o „pacjencie zbiorowym” [Wielgosz 2008, 
s. 444], stosując do niego zasadę zaczerpniętą ze środowiska pielęgniarskiego: 
„Pacjent cierpi z powodu objawów, ale to rodzina doświadcza choroby” [Bec-
ker 2012, s. 88]. W chwili wystąpienia poważnej choroby dziecka, jego rodzina 
automatycznie staje się współuczestnikiem cierpienia. Intensywność współ-
odczuwania bólu jest tak wielka, że można mówić o „chorej rodzinie chorego 
dziecka” [Izdebski, Laskowska, Jankowska 2011, s. 257].

Wyrażenie to nie ma znaczenia negatywnego, jedynie podkreśla szeroki za-
kres oddziaływania cierpienia oraz intensywność w jego przeżywaniu. Uczest-
nicząc w cierpieniu dziecka, jego bliscy podobnie jak ono, stają w obliczu zbli-
żającej się śmierci. Intensywność tych przeżyć jest tym większa, że stają oni nad 
łóżkiem własnego dziecka, wiedząc, że nie mogą mu pomóc. Poczucie bezrad-
ności, przygnębienia oraz lęku przed śmiercią najbliższej osoby stanowi istot-
ne obciążenie dla wszystkich członków rodziny, która koncentruje się wokół 
dziecka. Plany i marzenia poszczególnych członków rodziny zostają podpo-
rządkowane dobru chorego. W rodzinie chorego dziecka następuje wzmocnie-
nie podsystemów, w których dotychczasowe relacje nabierają nowego znacze-
nia, np. więź zdrowych dzieci z babcią czy dziadkiem [Winch 2010, s. 10].

Choroba dziecka, naruszając system rodzinny, zaburza realizację podsta-
wowych zadań rodziny, wprowadzając w nie liczne zmiany [Twardowski 2008,  
s. 47]. System rodzinny ulega koniecznym modyfikacjom, które można zaobser-
wować w sposobie jego funkcjonowania. Na pierwszy rzut oka jest on widocz-
ny w przeorganizowaniu przestrzeni domowej, zwłaszcza gdy pacjent jest objęty 
opieką domową [Rogiewicz, Paczkowska 2010, s. 275]. Rodzina zaczyna potrze-
bować wsparcia z zewnątrz, musi kontaktować się z lekarzami, spędzać długie 
godziny w szpitalu. Ma to wpływ na jakość funkcjonowania systemu rodzinnego.

Każda rodzina posiada swoisty sposób ustosunkowania się wobec choro-
by, który można powiązać ze strategiami radzenia sobie z chorobą w rodzinie. 
Wpływ choroby na system rodzinny jest zależny m.in. od właściwości choro-
by, tj. jej wystąpienia, przebiegu, a także związanymi z nią ograniczeniami. 
Ważne są także właściwości życia danej rodziny, do których należą: cykl życia 
rodzinnego, wsparcie uzyskane od innych, wierzenia członków rodziny oraz  
poglądy dotyczące podejmowanych działań [Pilecka 2005, s. 113]. Reakcje bli-
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skich na chorobę są więc uzależnione od wielu czynników, które określają spo-
sób postrzegania tego zjawiska. Wśród funkcji, które choroba pełni w syste-
mie rodzinnym, można wymienić następujące [Owczarek 1998, s. 127–128, za: 
Ziółkowska 2010, s. 131–132]:

 – Choroba jako zadanie wzbudzające motywację do podejmowania dzia-
łań we współpracy z lekarzami. Praca zadaniowa daje poczucie spełnie-
nia wszystkich możliwych sposobów pomocy dziecku, a jednocześnie 
przeciwdziała poczuciu niemożności działania. To odejście od pytań: 
„Dlaczego? Kto jest winny?” i formułowanie pytań bardziej konstruk-
tywnych: „Co można jeszcze zrobić? Jak można pomóc?” [Antoszewska 
2011, s. 29]. W momencie, w którym możliwości działań się kończą, po-
jawia się frustracja i poczucie przegranej.

 – Choroba jako wstydliwa słabość, która jest nieakceptowana przez społe-
czeństwo. Stąd rodzi się potrzeba ograniczenia kontaktów społecznych 
i odizolowania się od osób postronnych, ale ich brak generuje poczucie 
samotności i opuszczenia. Kontakty chorego dziecka są również ograni-
czone, a jego śmierć i pogrzeb są przeżywane w małym gronie. 

 – Choroba jako nieuchronna strata, która stanowi zaprzepaszczenie 
wszystkich nadziei, jakie wiążą się ze zdrowym dzieckiem. Żal i pretensje 
mogą zostać ukierunkowane w stronę lekarzy, rodziny czy Boga. Może 
również wystąpić postawa odrzucająca chore dziecko i nieakceptująca 
jego cierpienia. Zasadność przyjmowania działań pomocowych i współ-
pracy zostają podważone przez nieuchronność zbliżającej się śmierci. 

 – Choroba jako wróg, który naruszył szczęście rodziny. W tym kontek-
ście chore dziecko jawi się jako niesłusznie skrzywdzone przez agreso-
ra. Walce z chorobą towarzyszą uczucia gniewu, oburzenia i nieakcep-
tacji. Każda najmniejsza wygrana ze skutkami choroby stanowi powód 
do satysfakcji, przegrane rodzą frustracje i poczucie bezsilności. Rodzi-
ce żyją w nieustannym lęku, a każda, choćby najdrobniejsza niedyspo-
zycja wywołuje w nich panikę [Ibidem, s. 28].

 – Choroba jako strategia działania, w które winny zostać włączone 
wszystkie formy wsparcia społecznego. Choroba dziecka jest pretekstem 
do uzyskania świadczeń medycznych, socjalnych czy religijnych, a z bie-
giem czasu staje się sposobem na życie i utrzymanie rodziny. Ta strate-
gia może prowadzić do wystąpienia syndromu wyuczonej bezradności. 

 – Choroba jako ułatwienie, gdy jej obecność pozwala na zdjęcie odpowie-
dzialności za popełnione błędy i klęski życiowe. Komfort działania, któ-
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re jest wytłumaczone przez chorobę, pozwala na zwolnienie z poczucia 
odpowiedzialności przed społeczeństwem i własnym sumieniem.  

 – Choroba jako kara za mniej lub bardziej uświadomione winy chorego 
bądź członków jego rodziny. Lękowe podejście do choroby polega na 
biernym oczekiwaniu na wystąpienie jej kolejnych stadiów. Cierpienie 
wywołane tym lękiem przejawia się ze szczególną intensywnością w sfe-
rze duchowo-religijnej. 

 – Choroba jako doświadczenie, które jest związane z ludzką egzystencją. 
Rodzi to współczucie wobec chorego, które wyraża się w okazywanym 
wsparciu, dającym nadzieję na poprawę jakości jego życia. Aktywne to-
warzyszenie staje się odpowiedzią na cierpienie chorego człowieka.  

Warto zaznaczyć, że choroba, stanowiąc dla rodziny zmienną zakłócającą 
jej funkcjonowanie, nie musi wpływać na życie rodziny wyłącznie destrukcyj-
nie. Zmaganie się z chorobą może mieć również pozytywne strony, do których 
należą: większa bliskość, wzmocnienie więzi uczuciowej, szczerość w rozmo-
wach czy okazywane sobie wzajemnie wsparcie [Rogiewicz, Paczkowska 2010, 
s. 276]. Zmiany wywołane przez chorobę „mogą obejmować różne sfery życia 
rodziny, wyzwalać w niej pozytywne i negatywne zjawiska, czynić ją bardziej 
wewnętrznie spójną i lepiej zorganizowaną lub osłabiać ją pod różnym wzglę-
dem i destabilizować” [Maciarz 2001, s. 39]. Dużo zależy od gotowości pod-
jęcia ogromnego wysiłku nadania znaczenia cierpieniu i uzyskania wsparcia  
w jego znoszeniu [Augustyn 2010, s. 458–461].

Mapa potrzeb rodziny z chorym dzieckiem zależy od czynników charak-
teryzujących poszczególne typy rodzin, takich jak struktura socjologiczna, ja-
kość więzi czy realizowane cele. Niemniej w obliczu choroby zdecydowana 
większość rodzin odczuwa podobne potrzeby, które wiążą się z funkcjonowa-
niem w ekstremalnych warunkach.

3. Bliscy dziecka wobec jego choroby

Przynależność do rodziny chorego dziecka niesie ze sobą reperkusje, które są  
odczuwane przez poszczególnych członków rodziny: „Choruje i cierpi sam pa-
cjent, ale razem z nim cierpią także jego bliscy” [Kowalczyk 2010, s. 38].  Przed-
stawienie zarysu potrzeb członków rodziny chorego dziecka oraz frustracji 
wywołanych chorobą pozwoli na bardziej wnikliwy opis tematyki uczestni-
czenia w cierpieniu totalnym.

3. Bliscy dziecka wobec jego choroby 83



3.1. Rodzice

Wśród członków rodziny ogarniętej cierpieniem szczególne miejsce zajmują 
rodzice, gdyż to na nich spoczywa odpowiedzialność za chore dziecko oraz za 
organizację życia całej wspólnoty rodzinnej. Cierpienie rodziców rozpoczyna 
się niekiedy już w okresie prenatalnym, gdy zostaje sprecyzowana niepomyśl-
na diagnoza. Jak podkreśla D. Kornas-Biela, „rodzice tracą jedną z najważniej-
szych wartości w życiu, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa, kontroli nad 
życiem i własnej wartości. Pojawia się panika, bezradność, smutek, żal, żałoba, 
dezorganizujące emocje, nadmierna czujność, trudność w koncentracji na za-
daniach, podatność na sugestie” [Kornas-Biela 2012, s. 179]. 

Stres wywołany chorobą powoduje, że relacje zachodzące między rodzicami 
chorego dziecka podlegają przesileniom. Może to powodować zaburzenia w re-
alizacji ról rodzicielskich: „Im bardziej ktoś, przystosowując się do konfrontacji  
z sytuacją długotrwałego stresu, wchodzi w określoną rolę, tym bardziej traci 
swoją własną tożsamość. Wraz z usztywnieniem się ról, system rodzinny staje 
się coraz bardziej zamknięty, rodzina zostaje uwięziona” [Zamorski 2009, s. 83]. 

Usztywnienie ról społecznych w rodzinie związane jest z koniecznością 
podjęcia zwielokrotnionej liczby obowiązków, które spadają na rodziców. 
Choroba dziecka wymusza działania, bez których nie otrzymałoby ono od-
powiedniej opieki. Zwykle większą część czynności opiekuńczych przejmuje 
matka, jednak dla optymalnego wsparcia dziecka potrzebna jest współpraca  
obojga rodziców. Małżonkowie nie zawsze radzą sobie z koniecznością czę-
ściowej zamiany ról i zadań, co może powodować dodatkowe napięcia. 

Zdarza się, że stres spowodowany chorobą jest tak wielki, że separuje mał-
żonków, a czasem wpływa na pogorszenie ich relacji małżeńskiej do tego stop-
nia, że jej efektem może być odejście jednego z nich. Ojcowie niejednokrotnie 
czują się zaniedbani przez żony, mając trudność w zaakceptowaniu faktu, że 
poziom zainteresowania nimi nie jest już tak wysoki, jak przed wystąpieniem 
choroby. Funkcja seksualna i związana z nią funkcja rodzicielska, mające wy-
rażać miłość i jedność małżonków, bywają zaburzone przez lęk. Może on być 
związany z niepewnością związaną z przyszłością rodziny, a zwłaszcza z po-
siadaniem kolejnych dzieci [Twardowski 2008, s. 49], szczególnie jeśli chore 
dziecko jest pierworodnym i cierpi na chorobę genetyczną o charakterze dzie-
dzicznym [Godawa 2012a, s. 29]. 

Nieuchronną modyfikacją, którą wprowadza w życie małżonków choro-
ba dziecka, jest zmiana funkcjonowania na poziomie zawodowym. Najczęst-
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szym rozwiązaniem w tej kwestii jest przerwanie bądź niepodejmowanie pra-
cy zawodowej przez jednego z nich, zwykle przez matkę. Jest to równoznacz-
ne z porzuceniem własnych planów i ambicji zawodowych [Twardowski 2008, 
s. 48]. Niekiedy praca może stać się pretekstem do „ucieczki” z domu czy szpi-
tala. Choroba zwykle obniża status materialny rodziny, niekiedy do takiego 
stopnia, że musi być ona wsparta z zewnątrz. 

Choroba dziecka skupia uwagę rodziców, zabiera ich czas i sprawia, że 
ilość czasu wolnego, którym dysponowali, zostaje znacznie ograniczona. Sku-
pienie się na utrzymaniu rodziny i zapewnieniu jej wystarczającej opieki po-
woduje, że występują zaburzenia w sferze towarzysko-kulturalnej. Częste po-
byty w szpitalu, stres związany z chorobą i konieczność codziennej opieki nad 
dzieckiem sprawiają, że opiekunom może zabraknąć sił i motywacji, by dbać 
o własny rozwój oraz o kontakty społeczne. Izolacja, która postępuje wraz  
z rozwojem choroby, sprawia, że rodzice zostają pozostawieni sami sobie, co 
może doprowadzić do „uwięzienia” rodziny w pokoju chorego dziecka bądź 
sali szpitalnej.

Zmiany zachodzące w relacjach rodziców ze zdrowymi dziećmi spowodo-
wane chorobą rodzeństwa mogą skutkować wystąpieniem niewłaściwych po-
staw wobec nich. Rodzice mogą zaniedbywać ich potrzeby oraz wymagać, by 
opiekowały się chorym bratem czy siostrą, co może stać się dla zdrowych dzie-
ci zbyt dużym obciążeniem [Ibidem, s. 47–48].

Choroba generuje potrzeby, których niemożność spełnienia zwiększa po-
ziom frustracji rodziców. Dokonując próby katalogizacji potrzeb odczuwanych 
przez rodziców chorego dziecka, można umiejscowić je w poszczególnych ob-
szarach aktywności człowieka. Pomocnym będzie katalog potrzeb zapropono-
wany przez S. R. Connora [2009, s. 62–63]. Zostaną one przedstawione w po-
dziale na cztery obszary cierpienia totalnego.

Potrzeby związane z cierpieniem somatycznym:

•	 Posiadanie aktualnych informacji na temat stanu zdrowia  
pacjenta
Oczekiwanie rzetelnej diagnozy choroby dziecka, o ile ona jest możliwa, 

stanowi podstawową potrzebę rodziców. Domaga się ona rzeczowego i bie-
żącego informowania rodziców przez pracowników medycznych o postępach 
choroby i prognozach na przyszłość [Brown 2002, s. 4]. Rodzice czują potrzebę 
posiadania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka, także o zagrożeniu 
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śmiercią. Te informacje mogą pomóc rodzinie w odpowiednim przygotowaniu 
się do odejścia dziecka [de Walden-Gałuszko 2008a, s. 205].

•	 Włączenie w podejmowanie kluczowych decyzji
Pomimo że rodzice najczęściej nie są lekarzami, mają prawo do współ-

uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących dziecka. Warto podkre-
ślić, że poziom wiedzy rodziców na temat choroby dziecka i sposobów leczenia 
jest często stosunkowo wysoki, co jest szczególnie cenne w przypadku chorób 
rzadkich. Pomoc profesjonalistów winna uwzględnić tę wiedzę świadczącą  
o zaangażowaniu rodziców w opiekę nad dzieckiem oraz właściwie pokiero-
wać jej rozwojem, by stawała się coraz bardziej rzetelna i użyteczna.

•	 zachowanie tajemnicy na temat stanu zdrowia dziecka
Rodzice oczekują, iż pomimo trudnej sytuacji, w jakiej się znajdują, będą 

respektowane ich prawa związane z odpowiedzialnością za dziecko i jego roz-
wój. Mają prawo do decydowania o tym, kto może być poinformowany o sta-
nie zdrowia ich dziecka, a także o sytuacji emocjonalnej, jaka wokół niego  
panuje. Zachowanie dyskrecji daje poczucie prywatności i pozwala uniknąć 
osądów wydawanych przez otoczenie. Jest to szczególnie ważne w kontek-
ście nadużywania wizerunku chorego dziecka w środkach masowego przekazu 
[Szczepaniak 2008, s. 89].

Potrzeby związane z cierpieniem w wymiarze psychicznym:

•	 Wsparcie na miarę indywidualnych oczekiwań
Sposoby funkcjonowania rodziny z chorym dzieckiem niekiedy wymyka-

ją się społecznym standardom. Także pośród rodziców chorych dzieci istnie-
ją różnice w sposobie przeżywania trudnej sytuacji, dlatego trzeba pamiętać, iż 
istnieje wiele dróg do radzenia sobie z trudnościami. Wsparcie, które nie za-
kłada elementu spontaniczności i indywidualizmu, może skutecznie utrudnić 
osiągnięcie stanu optymalnej opieki nad chorym. Podobnie jest z niewłaściwą 
oceną potencjału, który posiada każda rodzina, czyli umiejętnością radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach [Kawula 2007c, s. 185]. Rodzice oczekują wspar-
cia, które winno być zindywidualizowane i dostosowane do ich oczekiwań  
i uwarunkowań społeczno-kulturowych, w których żyją.
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•	 Wsparcie w utrzymaniu bądź odbudowaniu więzi rodzinnych
Cierpienie totalne posiada właściwość separowania członków rodziny i mo-

że powodować osłabienie więzi pomiędzy nimi. Potrzeba więc wsparcia reali-
zowanego z zachowaniem zasad poszanowania godności osób i intymności 
więzi rodzinnych. Może ono dotyczyć wsparcia rodziny w utrzymaniu relacji 
wynikających z więzów krwi bądź  przyjacielskich, które są istotnym czynni-
kiem socjalizującym rodzinę [Brown 2002, s. 4].

•	 Posiadanie potrzeb niemożliwych do zaspokojenia
Potrzeby niemożliwe do zaspokojenia należą do kategorii braków, których 

nie da się uzupełnić nawet przy najlepszym wsparciu. Przykładem może być 
oczekiwanie na niezwykły postęp w leczeniu dziecka lub cud uzdrowienia: 
„Tęsknota za tego rodzaju pomocą była i jest niezwykle silna. (…) Przesłanie 
prośby o cud zawiera w sobie niezwykle silny ładunek emocjonalny, ponieważ 
jest krzykiem o ratunek dla umierającego” [Szczepaniak 2008, s. 57–58]. Trze-
ba podkreślić, iż rodzice mają prawo do posiadania potrzeb, których się nie da 
w sposób naturalny zaspokoić. Jeśli taki stan się utrzymuje, rodzice oczeku-
ją złagodzenia lęku, a jednocześnie rzetelnego informowania na temat stanu 
zdrowia dziecka. W ten sposób łatwiej odnajdują się w realiach codzienności 
życia z chorym dzieckiem. 

•	 Wyrażanie smutku
Żal z powodu poczucia utraty marzeń, związany z chorobą oraz przewidy-

waną śmiercią dziecka jest powszechnym odczuciem wśród jego bliskich. Ro-
dzice chcą mieć możliwość przeżywania i wyrażania żałoby antycypowanej 
oraz żałoby po śmierci w sposób indywidualny, zgodny z wrażliwością każde-
go z członków rodziny. Szczególnie istotną potrzebą jest pomoc w otoczeniu 
odpowiednim szacunkiem ciała dziecka po jego śmierci oraz pomoc w przy-
gotowaniach do pogrzebu [Brown 2002, s. 22–33]. 

Potrzeby socjalne obejmują:

•	 zaspokojenie potrzeb materialnych 
Wobec dramatu choroby kwestie materialne mogłyby się wydawać nieistot-

ne, jednak stanowią ważny element opieki nad dzieckiem. Odpowiednia ilość 
środków materialnych często warunkuje funkcjonowanie rodziny oraz daje 
jej możliwość lepszego wsparcia chorego. Stąd troska o zabezpieczenie socjal-
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nych potrzeb rodziny jest bardzo istotna. Odpowiednia informacja dotyczą-
ca tego, gdzie i w jaki sposób można uzyskać wsparcie socjalne jest potrzebą,  
której rodzice często doświadczają wkrótce po pojawieniu się niekorzystnej 
diagnozy zdrowia dziecka. 

•	 odciążenie w opiece
Potrzeba opieki wyręczającej wyraża się w oczekiwaniu na zastąpienie ro-

dziców w opiece nad dzieckiem na krótki czas po to, by mogli oni odpocząć 
i nabrać sił. Chociaż często jest to potrzeba nieuzewnętrzniona, a nawet nie-
uświadomiona przez rodziców, stanowi ważny element ich opieki. Odcią-
żeni rodzice lepiej realizują swoje funkcje i zadania wobec chorego dziecka  
i rodziny. 

•	 Sprawowanie opieki i doświadczanie wsparcia
Prawie każdy rodzic chce się opiekować swoim dzieckiem, zwłaszcza gdy 

jest chore. Często wiąże się to z koniecznością pobytu w szpitalu, co niejedno-
krotnie jest dla rodziców trudnym wyzwaniem. Rodzice terminalnie chorych 
dzieci bardzo szybko przekonują się, że opieka nad ich dzieckiem wymaga  
szczególnych umiejętności. Stąd rodzi się potrzeba odpowiedniego instruk-
tażu czy wsparcia instrumentalnego, które ułatwiłoby realizację funkcji opie-
kuńczej rodziny. Sami rodzice również potrzebują wsparcia psychologicznego,  
zwłaszcza w momentach przesileń choroby i związanych z nimi trudności emo-
cjonalnych [de Walden-Gałuszko 2008a, s. 205]. Niekiedy te potrzeby mogą zo-
stać zagłuszone, co powoduje niezgodę na przyjęcie wsparcia. Przekonanie, że 
rodzice nie mają prawa zatroszczyć się o siebie pojawia się wśród nich niejed-
nokrotnie.

•	 zachowanie prawa do indywidualnego doświadczania potrzeb
Potrzeby, których doświadczają rodzice chorego dziecka, nie zawsze są iden-

tyczne z potrzebami rodziców innych chorych dzieci. Schematyczne i stereotypo-
we traktowanie każdej rodziny może stać się przeszkodą do skutecznego udziela-
nia pomocy. Może także wyłączyć jej członków z aktywności, do której są zdolni 
i którą winni uskuteczniać. 

•	 zachowanie szacunku wobec siebie
Pozycja osoby przyjmującej wsparcie jest najczęściej odbierana jako niekom-

fortowa, może bowiem kojarzyć się z poniżeniem społecznym. Może ono być 

Rozdział III. System rodzinny w konfrontacji z chorobą i śmiercią dziecka88



Egzemplarz 
udostępniony repozytorium

wyrażone w słowach bądź zachowaniach poszczególnych osób udzielających po-
mocy. Kultura dawania domaga się tego, by każdy dar ubogacał obie strony, a ni-
gdy nie upokarzał osoby przyjmującej pomoc [Łuczyńska 1998, s. 99]. 

Cierpienie duchowe domaga się:

•	 Uszanowania potrzeb o charakterze intymnym 
Obecność członków personelu medycznego wokół łóżka dziecka sama  

z siebie narusza intymność środowiska rodzinnego. Potrzeba wyrażania swo-
ich uczuć w środowisku ściśle rodzinnym jest prawem bliskich chorego dziec-
ka, które winno być respektowane. Szczególnym momentem, w którym rodzi-
na potrzebuje i ma bezwzględne prawo do zachowania intymności, jest śmierć 
dziecka i czas następujący bezpośrednio po niej. Ważną potrzebą rodziców jest 
również poszanowanie ich poglądów i wierzeń. Potrzeby duchowe i religijne, 
których doświadczają rodzice, domagają się poszukiwania odpowiedzi na py-
tania dotyczące sensu cierpienia, śmierci, a także obecności Boga w ich życiu. 
Warto pamiętać, że „dla niektórych rodzin ich wiara może być najważniejszą 
formą wsparcia” [Social Work Inspection Agency 2010, s. 30].

Poglądowy katalog potrzeb rodziców chorego dziecka z jednej strony po-
kazuje, jak szeroki jest zakres cierpienia, w którym współuczestniczą, a jedno-
cześnie wskazuje kierunki działań pomocowych. Nie mogą one ominąć rów-
nież pozostałych członków rodziny.

3.2. Zdrowe rodzeństwo 

Zdrowe dzieci mają wiele zalet, które kształtują się w kontekście choroby brata 
lub siostry. Należą do nich: wyższy poziom uspołecznienia, altruizmu, świado-
mości różnic występujących pomiędzy ludźmi czy też umiejętność dostrzega-
nia złożoności ludzkich losów [Pisula 2007, s. 122–123], a także wyższa dojrza-
łość i samodzielność w porównaniu z rówieśnikami. Konstruktywne przysto-
sowanie się do choroby brata lub siostry skutkuje rozwojem osobowościowym 
i społecznym zdrowych dzieci.

W życiu rodzeństwa nie brak też trudności, które wpływają na jakość ich 
codziennego funkcjonowania. Według C. Eiser trudności w funkcjonowaniu 
zdrowego rodzeństwa są wywoływane przez następujące odczucia [Eiser 1993, 
s. 175–195]:
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•	 Poczucie winy i samooskarżania się z powodu choroby  
i śmierci brata lub siostry
Poczucie winy odczuwane przez zdrowe rodzeństwo jest jednym z najbo-

leśniejszych odczuć związanych z przebywaniem w pobliżu chorego dziecka: 
„Poczucie winy to problem «zapomnianych pacjentów». Obwiniają siebie za 
to, co się stało, wydobywając z mroków pamięci kłótnie, sprzeczki nadając im 
niezwykłego sprawczego znaczenia. Przypominają to, że kiedyś bratu, siostrze 
nie pomogli, zrobili coś na złość. Cierpienie duchowe zdrowego rodzeństwa 
to cierpienie pamięci i winy za to, co było i za to, czego nie było” [Binnebesel 
2010b, s. 7].  Poczucie winy, zasadniczo nieracjonalne, stanowi duże obciąże-
nie dla zdrowych dzieci. Warto zwrócić uwagę, że w perspektywie pedagogicz-
nej istotny wpływ na przeżywanie przez dziecko poczucia winy mają modelo-
we zachowania rodziców. Sposób, w jaki rodzice traktują chore dziecko, staje  
się obowiązujący w całej rodzinie. Wyłamanie się z tego schematu wzmacnia 
poczucie winy.

•	 Niechęć wobec chorego dziecka i żal do niego za to,  
że to na nim skupia się uwaga rodziny
Kolejna grupa uczuć skierowana jest w stronę chorego dziecka. Wyraża-

ją się one najczęściej przez zazdrość [Harris, Curnic 2000, s. 304], zwłaszcza 
gdy uwaga wszystkich domowników jest skupiona na pacjencie. Intensyfika-
cja tych uczuć może nabierać tempa równolegle do postępów choroby prowa-
dzącej do śmierci. Nawet śmierć może być przez zdrowe rodzeństwo odbie-
rane jako jego zagrożenie, chociaż jak twierdzi L. Szczepaniak, tak naprawdę  
„…nie sama śmierć, pojmowana jako przemijanie i związany z nią ból utraty, 
niszczy świat dziecięcych przeżyć. Czyni to przede wszystkim subiektywnie 
odbierany przez dziecko brak miłości ze strony rodziców, którzy skoncentro-
wani na przebiegu żałoby, nie mają dla niego dość czasu” [Szczepaniak 2008, 
s. 114]. 

Lęk zdrowego dziecka o swoją przyszłość powoduje, że czuje się ono zagro-
żone utratą miłości ze strony bliskich. Z tej zależności rodzą się uczucia rado-
ści i satysfakcji z powodu perspektywy śmierci rodzeństwa, która daje nadzie-
ję na „odzyskanie” rodziców. Gdy to nie następuje, pojawia się frustracja pro-
wadząca do agresji, która może zostać skierowana na chorego brata lub chorą 
siostrę, przez co relacja chorego dziecka ze zdrowym rodzeństwem może stać 
się szczególnie trudna [Godawa 2013c, s. 376]. Niezrozumienie tego, co dzieje 
się z bratem lub siostrą i zaburzona komunikacja sprawiają, że zwiększa się na-
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pięcie pomiędzy dziećmi. Może stać się ono kolejnym zarzewiem konfliktów. 
Są one tym boleśniejsze, że zdrowe dziecko wie, że rodzina oczekuje od niego 
przykładnego zachowania wobec wszystkich jej członków, a szczególnie wo-
bec chorego dziecka.

•	 Ulga, że choroba nie dotknęła zdrowego dziecka,  
połączona z lękiem, że tak może się stać w przyszłości
Rodzeństwo dziecka chorego na nieuleczalną chorobę uczestniczy w prze-

życiach brata lub siostry, przeżywając typowe kategorie lęku wynikające-
go z rozpoznania, rozpoczęcia terapii i przeżywanego bólu [Binnebesel 2003,  
s. 35–38]. Spora część niepokoju związana jest z brakiem dostatecznej i rze-
telnej wiedzy na temat choroby, sposobów terapii czy sposobów uśmierzania 
bólu. Dużym utrudnieniem jest wciąż pokutujący w świadomości społecznej 
„mit raka” i związany z nim „skrypt” określający schemat postępowania me-
dycznego [Ibidem, s. 36]. Warto podkreślić, iż zdrowe dziecko posiada „słuch 
absolutny” i zwykle wie o chorobie bardzo dużo, jednak ta wiedza, czerpa-
na najczęściej z mass mediów, nie zawsze jest wystarczająco rzetelna [Godawa 
2013a, s. 357–358]. Lęk przed zachorowaniem i podzieleniem losów brata mie-
sza się z pragnieniem posiadania wyróżnika, który pozwoliłby na zwrócenie 
na siebie uwagi. Ulga i lęk, nieustannie ze sobą zmieszane, stają się źródłem 
cierpienia i napięcia związanego z niepewną przyszłością.

•	 obciążenie obowiązkiem bycia miłym
Zdrowe dziecko ma poczucie, że winno się podporządkować modelowi za-

chowań wobec chorego obowiązującemu w rodzinie. Warto zauważyć, że na-
wet jeśli udaje mu się to na poziomie behawioralnym, to jego sfera emocjonal-
na może zdecydowanie odbiegać od działań modelowych. Próby nakierowania 
uczuć i działań zdrowego dziecka mogą spowodować, że nabierze ono prze-
konania, że jego obowiązkiem jest bycie zawsze miłym wobec chorego i po-
zostałych członków rodziny. Brak odpowiedniej swobody w wyrażaniu uczuć 
powoduje, że dzieci chcą podporządkować swoje potrzeby celom rodzinnym,  
a gdy to się nie udaje, odczuwanie potrzeb jest traktowane w kategoriach winy 
bądź grzechu. Zaprzeczanie rodzącym się uczuciom oraz brak możności ich 
„przewentylowania” może doprowadzić do zaburzeń, których konsekwencje 
mogą przynieść niekorzystne skutki w dorosłym życiu.

Pomimo tych trudności zdrowe dzieci chcą żyć własnym życiem, z którym 
wiążą wiele oczekiwań. Oczekiwania te można zawrzeć w katalogu następu-
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jących potrzeb: wolności wyrażania uczuć w sposób uznany za najlepszy, uzy-
skania odpowiedniej do wieku informacji na temat tego, co się dzieje, włą-
czenia w podejmowanie decyzji, bycia uczestnikiem wydarzeń, pewności, że 
smutek rodziców jest dopuszczalny, potwierdzenia własnej wartości i tego, że  
ludzie dalej się o nich troszczą, ciągłości codziennej rutyny, bycia włączonym 
w rodzinną żałobę, pożegnania się [Brown 2002, s. 6]. 

Każda z potrzeb jest przeżywana przez dziecko jako pragnienie, które win-
no być zaspokojone przez jego bliskich. Pamiętać jednak należy, że rodzeń-
stwo często nie jest do końca świadome swych potrzeb, nie zawsze też po-
trafi je wyrazić explicite. Nieświadome balansowanie pomiędzy wyrażeniem 
potrzeb a zagłuszeniem ich w sobie najczęściej prowadzi do zamknięcia się 
zdrowego dziecka i odizolowania się od bliskich.

3.3. Dziadkowie

Grupą, która równie specyficznie przeżywa cierpienie i śmierć dziecka, są jego 
dziadkowie. Zwykle chcą oni brać czynny udział w życiu rodziny, z zachowa-
niem dystansu, który wyznaczają normy rodzinne. Jednak w obliczu cierpie-
nia dziecka trudno jest zachować dystans, co powoduje, że dziadkowie zwy-
kle czynnie uczestniczą w cierpieniu rodziny. Jest to cierpienie uzależnione  
w swej intensywności od relacji panujących pomiędzy członkami rodziny. Jest 
ono bardzo silnym faktorem, mogącym spowodować nieodwracalne zmia-
ny w relacjach rodzinnych. Mogą one być pozytywne, jeśli rodzina wzmac-
nia swe więzi międzypokoleniowe i zacieśnia relacje. Możliwość zaanga-
żowania dziadków w życie rodziny jest postrzegana przez nich jako dowód  
zaufania, zwłaszcza gdy mogą oni w jakimś stopniu uczestniczyć w opiece nad 
chorym dzieckiem. Zdarza się jednak i tak, że w chwili pojawienia się choro-
by dziadkowie wycofują się z zaangażowania w proces opieki nad wnukiem. 
Obojętność ta czasem jest pozorna i bywa sposobem ukrycia lęku i bólu [Go-
dawa 2014a, s. 55]. 

Zła diagnoza choroby wnuka bądź wnuczki jest zwykle przyjmowana przez 
dziadków z bardzo silnym odcieniem emocjonalnym: „Ich emocje są często 
odzwierciedleniem emocji wyrażanych przez rodziców dziecka, takich jak 
niedowierzanie czy złość, ale często pojawia się także dojmujące poczucie nie-
sprawiedliwości sytuacji” [Harris, Curnic 2000, s. 307]. Przytłoczenie choro-
bą dziecka staje się bardzo trudnym doświadczeniem dla jego dziadków. Per-
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spektywa śmierci dziecka rodzi pytania o niesprawiedliwość obecną w życiu 
ludzkim i o nielogiczność losu, która polega na śmierci małego dziecka, które 
nie powinno umierać, gdy podeszli w latach dziadkowie wciąż żyją. A. Gold-
man zauważa: „Większość dziadków odczuwa ogromne poczucie winy z po-
wodu faktu, że kiedy ich wnuk umrze, oni dalej będą żyli. Wydaje się im, że 
przeczy to naturalnemu porządkowi rzeczy i czują się z tego powodu bezsilni” 
[Goldman 1994, s. 90].

Na sposób reagowania dziadków na diagnozę i przebieg leczenia dziecka 
wpływ ma między innymi znajomość choroby i zagadnienia istoty leczenia 
paliatywnego. Dziadkowie często mają przestarzałe i negatywne spojrzenie na 
opiekę paliatywną [Harris, Curnic 2000, s. 307], stąd ich niepokój jest więk-
szy. Może on dotyczyć również pytań związanych z możliwością przekazania 
przez nich dziedzicznej choroby, na którą choruje dziecko lub też zarażeniem 
się od nich np. przez użycie tych samych kosmetyków [Stevens, Rytmeister, 
Proctor et al. 2010, s. 153].

Dobrostan dziadków jest uzależniony w dużej mierze od poziomu komu-
nikacji w rodzinie. Podejmowanie decyzji i działań nie należy do kompeten-
cji dziadków, lecz do rodziców chorego dziecka. Nawet jeśli rodzice próbują 
udrażniać kanał komunikacyjny pomiędzy nimi a własnymi rodzicami, ko-
munikacja może być utrudniona ze względu na różnice w doznawanych emo-
cjach, posiadanej wiedzy i poziomie nadziei [Rodzina, dostęp: 18.03.2014].

Dziadkowie mogą czuć się zdezorientowani zaistniałą sytuacją: „Nie za-
wsze należycie orientują się w sytuacji, ponieważ dorosłe dziecko chce ich  
z jednej strony chronić, a z drugiej nie ma siły opowiadać o tym, co się dzie-
je. Skutek jest taki, że dziadkowie dowiadują się o przewlekłej chorobie swego 
wnuka ostatni i czują się pominięci. Może to powodować powstawanie lub na-
rastanie napięć (…) Są przerażeni, często sami chorzy. Nie tak wyobrażali so-
bie swoją starość” [Rogiewicz, Paczkowska 2012, s. 234]. 

Jeśli próby rozładowania napięć wewnątrzrodzinnych dokonują się w at-
mosferze nerwowości i przemęczenia, znacznie osłabiają potencjał sił tkwią-
cych w rodzinie, a przez to jej zdolności regeneracyjne. To reakcje obronne 
każdej ze stron, gdyż rodzice często chcą podświadomie chronić siebie.  Mu-
szą bowiem radzić sobie z własnymi uczuciami i boją się, że jeśli poinformują 
dziadków o stanie zdrowia wnuka, to będą musieli także ich wspierać i poma-
gać im poradzić sobie z zaistniałą sytuacją [Aldridge 2008, s. 114]. 

Dziadkowie mogą być traktowani jak niewidzialni członkowie rodziny, 
których potrzeby w porównaniu z cierpieniem dziecka wydają się nieistot-
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ne. Ta forma marginalizacji, mimo że tolerowana przez dziadków, przyspa-
rza im dodatkowego cierpienia. Są oni przekonani, że nie powinni zbyt często 
i otwarcie wyrażać swoich uczuć, gdyż to ujemnie wpłynie na atmosferę ro-
dzinną. Jednak niezaspokojenie potrzeby ich wyrażenia może stać się dodat-
kowym cierpieniem, a brak zachęty do stawiania niewypowiedzianych pytań 
utrudnia życie dziadków [Harris, Curnic 2000, s. 307]. 

Szczególnie bolesnym doświadczeniem dla dziadków jest agonia i śmierć 
dziecka [Seyda, Fitzsimons 2010, s. 83]. Mimo że jako ludzie w podeszłym 
wieku już doświadczali śmierci bliskich osób, śmierć wnuka jest zwykle wy-
darzeniem nowym i niezwykle traumatycznym. Żałoba dziadków posiada  
podwójny wymiar: z powodu śmierci wnuka oraz z powodu świadomości cier-
pienia przeżywanego przez ich dorosłe dziecko [Davies, Worden, Orloff et al. 
2006, s. 216; Frances Dominica 1997, s. 5]. Przez śmierć wnuka zostaje zerwa-
na więź, która często w dużym stopniu określa tożsamość starego człowieka  
w rodzinie. U dziadków powszechne jest przekonanie, że już nic nie przywróci 
radości w ich życiu. Ból po stracie wnuka bądź wnuczki może być tak duży, że 
dziadkowie mogą czuć się niezdolni do pomocy rodzinie w przeżywaniu żało-
by. Zbliżająca się perspektywa końca życia przynosi nadzieję na ponowne spo-
tkanie z wnukiem bądź wnuczką. 

Dziadkowie, którzy identyfikują się z wiarą i religijnością, w okresie choro-
by jak i żałoby często modlą się za dziecko i jego rodzinę. Religijność charak-
terystyczna dla osoby dorosłej i w podeszłym wieku ułatwia okazywanie tego 
rodzaju wsparcia. Znajdując w nim częściowe ukojenie swego bólu, umacniają 
się w przekonaniu, że ich modlitwa stanowi sposób okazania miłości do zmar-
łego dziecka. Dojrzała religijność, chociaż nie niweluje bólu, pomaga w sposób 
pozytywny i twórczy zmierzyć się z problemem cierpienia i śmierci [Opalach 
2007, s. 47]. Religijność nie likwiduje także lęku przed śmiercią, ani nie jest 
jego efektem [Makselon 1980, s. 299–302]. W tym kontekście religijność dziad-
ków jawi się jako dojrzała forma przeżywania trudnych sytuacji.

3.4. Pozostali bliscy

W rozważaniach na temat uczestniczenia w cierpieniu totalnym dziecka nie 
sposób pominąć pozostałych członków rodziny, a także rówieśników i przy-
jaciół. Wszystkich można określić mianem „bliscy” [Binnebesel 2007c, s. 39]. 
Stają się oni uczestnikami cierpienia dziecka, a po jego śmierci doświadczają 

Rozdział III. System rodzinny w konfrontacji z chorobą i śmiercią dziecka94



Egzemplarz 
udostępniony repozytorium

smutku żałoby. Ich cierpienie wiąże się z obecnością w „drugim szeregu” ota-
czającym łóżko chorego dziecka, choć niekiedy bliskość przyjaciela jest bar-
dziej intensywna niż rodzica czy rodzeństwa. Pozostali bliscy mogą należeć 
do grona rodziny bądź osób niespokrewnionych, ale będących w ścisłych re-
lacjach z chorym dzieckiem lub jego rodziną. W przypadku starszego dziecka 
mogą do nich należeć rówieśnicy, koledzy i koleżanki ze szkoły czy przyjaciele. 
Każdy z nich, w stopniu, w jakim został dotknięty cierpieniem totalnym, staje 
się uczestnikiem zmagania dziecka z chorobą i zbliżającą się śmiercią. 

Dorośli krewni przeżywają swoje cierpienie w stopniu zależnym od wieku, 
doświadczeń czy emocjonalnej bliskości z dzieckiem. Często potrzebą krew-
nych jest uczynienie czegoś, co mogłoby ułatwić funkcjonowanie rodziny  
z chorym dzieckiem. Warto zaznaczyć, że nie wszyscy krewni czują się odpo-
wiedzialni za pomoc rodzinie. Ma to miejsce zwłaszcza w rodzinach rozbitych, 
zrekonstruowanych czy patologicznych [Kawula 2007a, s. 419–420]. Stopień 
zaangażowania w życie rodziny, wspólne zamieszkanie oraz zdolność empa-
tii w dużym stopniu wpływają na obraz współpracy pomiędzy członkami ro-
dziny chorego dziecka. 

Rówieśnicy, koledzy i koleżanki ze szkoły są złączeni z dzieckiem więza-
mi formalnymi oraz nieformalnymi. Wystąpienie u kolegi lub koleżanki ter-
minalnej choroby jest dobrym sprawdzianem, które z więzi są głębokie i trwa-
łe. Warto przypomnieć, że:

Przyjaźnie są naturalną częścią społecznego uczenia się dziecka i jego dorastania. 
Są one podstawowe dla jego rozwoju społecznego, a także dla jego emocjonalne-
go i intelektualnego wzrostu. Przyjaciele pomagają sobie nawzajem, razem myślą 
bardziej klarownie niż gdyby byli sami i pomagają sobie nawzajem uczyć się tego, 
co jest dobre, a co złe [Snyder Cowan 2010, s. 220]. 

Przyjaźń łącząca chore dziecko z osobą mu bliską ma niezwykłą wartość dla 
nich obojga. Jeśli przejdzie ona bardzo trudną weryfikację, jaką jest choroba, 
może się stać istotną więzią, nadającą sens życiu pacjenta. Odwiedziny, wspól-
nie spędzany czas i rozmowy dają choremu dziecku możliwość kontaktu ze śro-
dowiskiem, z którego wyłączyła go choroba. Przeciwdziałanie samotności opie-
ra się w dużej mierze na umacnianiu przez rodziców kontaktów ich dziecka  
z osobami, które chcą się z nim spotykać, a to pragnienie jest odwzajemniane.

Przebywanie w bliskości chorego dziecka i silna więź emocjonalna roku-
ją na wystąpienie wśród bliskich żałoby, po jego śmierci. Trzeba podkreślić, 
że każde z dzieci posiada własną ścieżkę przeżywania żałoby [Ibidem, s. 223]. 
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Małe dziecko, traktując śmierć w kategoriach magicznych, nie do końca zda-
je sobie sprawę z realności odejścia kolegi bądź koleżanki [Waechter 1987a,  
s. 7]. Odczuwa jednak potrzebę stawiania pytań, wyrażenia uczuć, przypomi-
nania o zmarłym. Dzieci w wieku szkolnym również stawiają pytania, na które 
oczekują prawdziwych odpowiedzi: „Odpowiedzi takie jak «aniołki przyszły  
i ją zabrały» albo «teraz już nie cierpi» mogą być mylące, jeśli brakuje dalszych 
wyjaśnień. Dzieci mogą się czuć bardzo samotne, jeśli nie są wspierane przez 
rodziców lub jeśli szkoła nie jest w stanie im pomóc” [Snyder Cowan 2010,  
s. 224]. Uzyskanie odpowiedzi adekwatnych do pytań jest ważnym oczekiwa-
niem dziecka przeżywającego żałobę po rówieśniku. Żałoba starszych dzieci  
i młodzieży może być skrzętnie ukrywana pod pozorem obojętności i spoko-
ju, co może powodować, że ich rodzice nie dostrzegą jej lub ją zbagatelizują. 
To z kolei może zaowocować tym, że żal po stracie przyjaciela zostanie ukryty 
na kilka miesięcy bądź lat, a następnie wyrażony w często destruktywny spo-
sób [Brown 2002, s. 10].   

Dużą rolę w procesie wsparcia dzieci i młodzieży w żałobie może ode-
grać szkoła, pełniąc swą funkcję kształcenia i wychowania. Śmierć jednego  
z uczniów winna być ukazana jako wydarzenie, które jest ważne dla całej spo-
łeczności szkolnej. Przekaz wiedzy na temat śmierci i umierania, dostosowa-
ny do możliwości percepcyjnych uczniów, a także kształtowanie postaw wo-
bec śmierci są zadaniami, które posiadają charakter międzyprzedmiotowy. 
Istotna wydaje się w tym względzie rola wychowawców,  pedagogów i kateche-
tów [Kostorz 2014, s. 224–227]. Środowisko szkolne nie zawsze potrafi spro-
stać temu wyzwaniu, co wzmacnia poczucie osamotnienia w dziecku przeży-
wającym żałobę. 

Potrzeby środowiska rodzinnego dotkniętego chorobą dziecka stanowią 
szeroką gamę oczekiwań, których zaspokojenie jest możliwe jedynie przy 
wsparciu osób z zewnątrz. Wpływ cierpienia totalnego jest tak wielki, że do-
tknięci nim członkowie rodziny nie zawsze są w pełni świadomi swoich po-
trzeb, a te, które wyrażają wprost, są wołaniem o pomoc. Okazanie wsparcia  
środowisku rodzinnemu musi więc opierać się na rzetelnej diagnozie po-
trzeb, nastąpić w odpowiednim czasie i we właściwej formule. Musi także zo-
stać udzielone przez kompetentne osoby. Jedną z form szeroko rozumianego 
wsparcia jest pomoc udzielana przez zespół opieki paliatywnej.
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4. Stygmatyzacja społeczna rodziny chorego dziecka

Na koniec rozważań na temat funkcjonowania systemu rodzinnego obciążo-
nego chroniczną chorobą dziecka warto zatrzymać się nad społecznymi skut-
kami tej choroby, rozpatrywanymi w kontekście makrosystemu. W dyskusji 
nad przyczynami oraz skutkami marginalizacji i wykluczenia coraz częściej 
pojawia się zaburzenie zdrowia jako element mający istotny wpływ na powsta-
nie tych zjawisk: „Choroba może być jednym z takich czynników, może dys-
kryminować osoby (grupy) pod względem nie tylko możliwości szeroko ro-
zumianego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturowym, ale — może przede 
wszystkim — ze względu na bariery społecznego (środowiskowego) przyzwo-
lenia” [Syrek 2012, s. 59]. W literaturze przedmiotu nie brak publikacji doty-
czących marginalizacji i wykluczenia osób z niepełnosprawnością [Szczupał 
2009; Gajdzica 2012; Nowak 2012; Tomczyk 2013].

Warto podkreślić, iż marginalizacja i wykluczenie są tylko częścią wize-
runku chorego dziecka w społeczeństwie, w ostatnich latach zaszły bowiem 
korzystne zmiany, które podniosły społeczną wartość człowieka z niepełno-
sprawnością [Szczupał 2009, s. 178]. Niemniej nie brakuje obszarów, w któ-
rych problematyka wykluczenia związanego z chorobą jest wciąż deficytowa. 
Przykładem jest rodzina chorego dziecka, którego cierpienie wyzwala reak-
cje społeczne mogące sytuować rodzinę w niekorzystnym dla niej kontekście 
społecznym. Niski poziom wiedzy dotyczącej niektórych chorób, zwłaszcza 
dziedzicznych sprawia, że rodzice chorego dziecka bywają napiętnowani na-
wet przez członków swoich rodzin jako niemal intencjonalni „sprawcy” cier-
pienia własnego dziecka [Zubrzycka 2013, s. 27]. 

Deficyt informacji domaga się podjęcia badań i analiz pomnażających wie-
dzę.  Dlatego w przypadku wystąpienia choroby członka rodziny „interesują-
ce i istotne ze względów praktycznych byłoby określenie związku między styg-
matyzacją przeniesioną a procesem przystosowania po postawieniu diagnozy, 
wypaleniem się sił, godzeniem ról (np. zawodowych i rodzinnych), ponadto 
wsparciem społecznym. Na gruncie polskim ważne znaczenie miałoby zebra-
nie doświadczeń członków rodzin w zakresie tzw. dyskryminacji strukturalnej” 
[Parchomiuk 2010, s. 67].

Kluczem do zrozumienia problemu społecznych skutków terminalnej cho-
roby dziecka w rodzinie może być pojęcie stygmatyzacji przeniesionej, wprowa-
dzone przez E. Goffmana. Według niego stygmat to „atrybut dotkliwie dyskredy-
tujący jednostkę”, mogący jednocześnie potwierdzić zwyczajność innej [Goffman 

4. Stygmatyzacja społeczna rodziny chorego dziecka 97



2007, s. 33, za: Parchomiuk 2010, s. 55]. Stygmatyzacja sprawia, że osoba, która 
została nią dotknięta, jest postrzegana przez innych jako odmienna, splamiona, 
umniejszona, a nawet jako «nie w pełni człowiek»” [Świtaj 2005, s. 137]. Poję-
cie stygmatyzacji (gr. stigma – znak) odnosi się więc do postawy społecznej dez-
aprobaty, negatywnego odbioru określonej grupy bądź jednostki, np. osób z nie-
pełnosprawnością. Rozumienie to jest zgodne z założeniami teorii naznaczenia  
społecznego [Kossewska 2003, s. 4]. Punktem wyjścia tej koncepcji jest prze-
świadczenie, że zaliczenie konkretnego zachowania do kategorii zachowań de-
wiacyjnych zależy przede wszystkim od tego, jak ludzie na nie reagują [Koj-
der 1980, s. 47]. Stygmatyzacja jest ściśle związana z marginalizacją i wyklu-
czeniem społecznym i zwiększa zakres wykluczenia [Jackowska 2009, s. 657].

W kontekście założeń stojących u podstaw dokonywanych eksploracji 
szczególnie nośnym pojęciem jest stygmatyzacja przeniesiona (courtesy stig-
ma). E. Goffman pisał: „Kiedy jednostka jest powiązana w społecznej struktu-
rze ze stygmatyzowaną osobą, otoczenie może ją traktować w ten sam sposób 
co osobę stygmatyzowaną” [Goffman 2007, za: Parchomiuk 2010, s. 57]. Dzięki 
pojęciu stygmatyzacji przeniesionej można zatem przedstawić, na czym pole-
gają negatywne aspekty społecznego wizerunku rodziny z chorym dzieckiem. 

Jak zauważa M. Parchomiuk, jest to obszar badawczy złożony i bardzo 
istotny, jednak niewystarczająco opracowany [Ibidem, s. 56], stąd ważne jest 
pogłębienie rozumienia zakresu tego pojęcia. Warto podkreślić, że czynnika-
mi generującymi w członkach rodziny poczucie naznaczenia są relacje ze spe-
cjalistami oraz całym systemem opieki medycznej, bariery prawne, trudności 
finansowe, biurokratyczne procedury, brak wsparcia kryzysowego oraz nie-
wystarczające wsparcie ze strony grup samopomocowych. Już sama diagnoza 
choroby dziecka może stać się czynnikiem stygmatyzującym: „Jeśli u dziecka  
zostaje zdiagnozowany rak, w rodzinie natychmiast zachodzi wielka zmiana, 
która powoduje, że odróżnia się ona od innych rodzin” [Slade 2000, s. 118].

Naznaczenie społeczne można analizować pod kątem mechanizmów, które 
powodują, że jednostka bądź grupa jest stygmatyzowana. Wśród tych mecha-
nizmów najczęściej wymienia się [Mysior 2013, s. 2–3]:

•	 Stereotypy i uprzedzenia
Są nimi uogólnienia zbudowane na niekompletnych, nieprecyzyjnych i po-

wierzchownych informacjach. Stereotyp to pojęcie centralne w stygmatyza-
cji i polega na przekonaniu, że ludzi noszących jakieś piętno charakteryzuje 
określony zespół cech, czyli że piętno nieodwołalnie pociąga za sobą określoną 

Rozdział III. System rodzinny w konfrontacji z chorobą i śmiercią dziecka98



Egzemplarz 
udostępniony repozytorium

tożsamość społeczną [Kudlińska 2011, s. 56]. Już samo członkostwo w grupie 
stygmatyzowanych bywa wystarczającym powodem do stygmatyzowania jed-
nostki. Odnosząc tę zasadę do rodziny chorego dziecka, można przyjąć, że ist-
nieje stereotyp takiej rodziny i każdy przypadek pojawienia się nieuleczalnej 
choroby w rodzinie powoduje wystąpienie tych samych zespołów cech, nieza-
leżnie od potencjału ukrytego w systemie rodzinnym. Takie przekonanie wy-
wołuje uprzedzenia i niechęć w kontakcie z członkami rodziny, a co gorsza, za-
myka na jakikolwiek dialog, mogący doprowadzić do odkrycia bezzasadności 
przyjętych założeń.

•	 Ceremonia degradacji statusu 
Polega ona na pozbawieniu jednostki bądź grupy jej własnej tożsamości 

[Ibidem, s. 57]. Chodzi o to, by człowieka pozbawić jego dotychczasowej toż-
samości i nadać mu nową, gorszą tożsamość. W tym celu wiąże się konkretne 
negatywne zachowania z szerszym podłożem moralnym, przypisując jednost-
ce złą motywację. Jednocześnie konieczne jest udowodnienie, że stygmatyzo-
wana jednostka bądź grupa należą do typu osób, które mogłyby się dopuścić 
inkryminowanego czynu.

•	 retrospektywna interpretacja 
Zachowanie jednostki bądź grupy zostają powtórnie zinterpretowane w per-

spektywie przeszłości, teraźniejszości, a nawet przyszłości. Powoduje to generali-
zację ocen i opinii na temat osób związanych ze stygmatem. Owo etykietowanie 
sprawia, że jednostka jest traktowana jako egzemplifikacja danej kategorii, a nie 
jako indywidualny człowiek [Kossewska 2003, s. 4].

•	 Uzgadnianie rzeczywistości 
Mechanizm jest próbą obrony jednostki bądź grupy przed krzywdzący-

mi ją etykietami. Polega na uzgadnianiu rzeczywistości pomiędzy jednostką  
a społeczeństwem. Umożliwia dewiantowi odrzucenie grożącej mu etykiety 
lub zmianę tej etykiety na mniej dyskredytującą. Jeśli te zabiegi okażą się nie-
skuteczne, powodują przekonanie o słuszności stawianych zarzutów.

•	 Normalizacja lub autostygmatyzacja 
Normalizacja jest uznaniem przedmiotu stygmatyzacji jako akceptowany. 

Ważnym czynnikiem wywołującym i wzmacniającym stygmatyzację jest au-
tostygmatyzacja. Polega ona na pozwoleniu przez osobę „nie tylko na bycie 
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traktowaną w sposób dyskryminujący, na co czasem nie ma wpływu, ale rów-
nież sama siebie tak zaczyna traktować, sama siebie tak postrzega, «widzi» 
siebie oczami innych, internalizuje ich postawy. Autostygmatyzacja «pozwa-
la» na dostosowanie się do wymogów społeczeństwa, «pozwala» na zharmo-
nizowanie tożsamości” [Lejzerowicz 2015, s. 102]. Tożsamość dostosowana do 
oczekiwań społeczeństwa, a więc fałszywa, utrudnia funkcjonowanie rodzi-
ny chorego dziecka. Badania przeprowadzone przez D. E. Gray’a pokazują, że 
poddani badaniu rodzice chorych dzieci odczuwają swego rodzaju napiętno-
wanie w związku z sytuacją, w jakiej się znajdują. Autor wskazuje, że głów-
nie matki zwracają uwagę na to, że spotkały się z unikaniem ich towarzystwa 
oraz nieprzyjemnymi spojrzeniami czy komentarzami [Gray 2002, s. 739–741].

Mechanizmy naznaczenia społecznego mogą silnie oddziaływać na funk-
cjonowanie rodziny chorego dziecka. Wraz z pojawieniem się diagnozy choro-
by bliscy dziecka zostają automatycznie włączeni w ryzyko wystąpienia styg-
matyzacji. Niekiedy świadomość zagrożenia jest tak duża, że bliscy dziecka 
mogą doświadczać niepokoju związanego ze stygmatyzacją antycypowaną (an-
ticipated stigma) [Quinn, Chaudoir 2015, s. 38], która ukierunkowuje społecz-
ne funkcjonowanie rodziny zanim zostanie ono ocenione i zaklasyfikowane.  

* * *
Przedstawione społeczne mechanizmy stygmatyzujące małego pacjenta i jego 
bliskich stanowią ważne uzupełnienie do całościowego ujęcia zagadnienia kon-
frontacji rodziny z terminalną chorobą dziecka.  Funkcjonowanie systemu ro-
dzinnego, zakłócone przez zmienną niezależną, jaką jest choroba, nabiera spe-
cyficznego wymiaru. Rodzinę terminalnie chorego dziecka konstytuują te same 
czynniki, które pojawiają się w przypadku rodzin zdrowych dzieci. Niemniej, 
przeżycia członków systemu rodzinnego wyraźnie różnią się od codziennego 
funkcjonowania tych rodzin, czego dowodem są przedstawione analizy. 

Zmiany, które zachodzą pod wpływem choroby mają także znaczenie społecz-
ne. Model funkcjonowania rodziny chorego dziecka jest zależny od wielu czynni-
ków. Wyjaśnienie mechanizmów społecznych zmierzających do degradacji toż-
samości członków rodziny i całego mikrosystemu pokazuje, że przeciwdziałanie 
stygmatyzacji wymaga działań systemowych, wśród których należy podkreślić 
rolę opieki paliatywno-hospicyjnej. Edukacyjna działalność hospicjów dla dzie-
ci jest jednym z elementów prewencji stygmatyzacji. Podkreślenie pedagogicz-
nego wymiaru działania hospicjów skłania do zaprezentowania wychowawczych 
aspektów funkcjonowania chorego dziecka i jego bliskich. 
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Toruń 2016

FUNKCJONOWANIE RODZINY DZIECKA OBJĘTEGO DOMOWĄ OPIEKĄ HOSPICYJNĄ
STUDIUM TANATOPEDAGOGICZNE

W życiu człowieka są takie wydarzenia, których znaczenie jest istotne zarów-
no w chwili ich wystąpienia, jak i później. Do takich wydarzeń należy wystą-
pienie u dziecka nieuleczalnej choroby. Każdy system rodzinny ma swoją wła-
sną wrażliwość i szybkość reagowania na zagrożenia, ale niezależnie od tych 
różnic każda rodzina terminalnie chorego dziecka musi się zmierzyć z proble-
matyką śmierci, która stanowi skrajny destymulant jej rozwoju [Michalczyk 
2011, s. 38]. 

Rodzina dotknięta cierpieniem nie może jednak zaprzestać swego funkcjo-
nowania, ale do tego niezbędne jest wprowadzenie w nie zmian, które ułatwią 
przeżywanie granicznej sytuacji oraz umożliwią trwanie rodziny po śmierci 
dziecka. Istotne znaczenie zostaje nadane więziom rodzinnym, które obciążo-
ne chorobą dziecka, mogą ulec zasadniczym modyfikacjom, prowadzącym do 
ich scalenia bądź osłabienia. Zmiany w więziach rodzinnych oraz w funkcjo-
nowaniu rodziny mogą przybrać charakter tanatopedagogiczny, co jest uwa-
runkowane aktywnym włączeniem się cierpiących osób w proces rozwoju. 

Dla pokazania obszarów ważnych dla więzi i funkcjonowania rodziny nie-
zbędne jest posłużenie się założeniami, które opisują życie rodziny na sty-
ku życia i śmierci, rozwoju i destrukcji, nadziei i porażki. Tanatopedagogicz-
ne ujęcie tej problematyki daje podstawy do osiągnięcia zamierzonych celów. 
Dzięki konfrontacji założeń tanatopedagogiki z teorią opisującą funkcjono-
wanie rodziny, zagadnienie wychowania w rodzinie zyska nowe znaczenie  
i nowy zakres. 

Więzi i funkcje rodziny  
wobec tanatopedagogicznych wyzwań
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1. Opieka i wychowanie w rodzinie

Rodzina posiada tak szeroki obręb realizowanych w niej aktywności, że dla ich 
opisania trzeba się posługiwać pojęciami pozwalającymi na ich kategoryzację. 
Każdy podział czy każde uogólnienie ma podstawowy mankament – pomi-
ja subtelne odchylenia i niuanse, co powoduje jego zubożenie. Jest to widocz-
ne zwłaszcza w przypadku analizy funkcjonowania tak wrażliwego organi-
zmu społecznego jak rodzina. Jednak dzięki zastosowaniu ogólnych kategorii 
możliwe staje się wniknięcie w życie rodziny, opisanie jej i stworzenie odnie-
sienia porównawczego. Dla realizacji tego zadania zostanie wykorzystane po-
jęcie funkcji rodziny.

1.1. Funkcjonowanie rodziny

Istotnym pojęciem, związanym z codzienną egzystencją rodziny, jest jej funk-
cjonowanie. Etymologicznie słowo to wskazuje na aktywną działalność, zwią-
zaną z pełnieniem funkcji, działaniem, pracą. Odnosi się również do pełnie-
nia określonej roli i bycia postrzeganym jako jej podmiot [Funkcjonować, 
dostęp: 25.05.2015]. Pojęcie funkcji jest ściśle związane z życiem rodziny. Za-
równo w socjologii, jak i psychologii wymienia się różne funkcje rodziny, po-
daje ich nazewnictwo, kwalifikacje, i zakresy [Błasiak 2010a, s. 74]. Również 
w pedagogice pojęcie funkcji rodziny posiada istotne znaczenie. Można przy-
jąć, iż funkcje rodziny to „cele, do których zmierza życie i działalność rodziny 
oraz zadania, jakie pełni na rzecz swych członków, zaspokajając ich potrzeby, 
ale też i potrzeby społeczeństwa oczekującego od rodziny dobrze przygotowa-
nych i bezkonfliktowo włączających się w życie społeczne obywateli. Funkcja 
oznacza zatem działalność skierowaną na określony cel, kontynuowaną w ra-
mach danej struktury społecznej bądź dla podtrzymania danej struktury spo-
łecznej w stanie normalnym” [Adamski 2006, s. 309]. Zatem funkcje rodziny 
służą do osiągania zamierzonego stanu w życiu rodziny bądź społeczeństwa, 
równoznacznego z zaspokojeniem potrzeb. 

W literaturze familiologicznej można odnaleźć wiele podziałów i typologii 
dotyczących funkcji rodziny. Nie powinno to dziwić, gdyż różnorodność ce-
lów realizowanych przez rodzinę oraz praktyka jej życia stwarzają możliwości 
szerokiego ujęcia zagadnienia. Znane jest klasyczne ujęcie F. Adamskiego, któ-
ry stosuje podział na funkcje instytucjonalne oraz osobowe. Pierwsze dotyczą 
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rodziny rozumianej jako instytucja i obejmują funkcję prokreacyjną, gospo-
darczą, opiekuńczą, integracyjną, socjalizacyjno-wychowawczą. Funkcje oso-
bowe dotyczą rodziny rozumianej jako grupa społeczna zaspokajająca potrze-
by emocjonalne. Funkcje osobowe obejmują zadania małżeńskie, rodzicielskie 
i braterskie [Ibidem].

S. Kawula zwraca uwagę na cztery podstawowe funkcje rodziny: biologicz-
no-opiekuńczą, kulturalno-towarzyską, ekonomiczną i wychowawczą [Kawu-
la 2007d, s. 59]. Autor zauważa, że związek funkcji biologicznej z opiekuńczą 
określa rolę małżonków, która nie kończy się po narodzeniu się dziecka, ale 
trwa przez kolejne lata jego życia. Zapewnienie dziecku właściwych warunków 
rozwoju fizycznego oraz ochrona przed niebezpieczeństwem należy do głów-
nych obowiązków rodziców. Niemniej istotna jest organizacja życia kultural-
nego, wypoczynku i zabawy. Zetknięcie z wartościami i dobrami kultury sta-
nowi istotny element procesu rozwoju dziecka. Wspólne gospodarstwo domo-
we stanowi wyróżnik charakteryzujący jedność rodziny, a zaangażowanie jej 
członków w zaspokojenie potrzeb materialnych stanowi treść realizacji funkcji 
ekonomicznej. Ważna jest również funkcja wychowawcza, która obejmuje wy-
chowanie dzieci oraz samowychowanie pozostałych członków rodziny [Kuch-
maeva, Maryganova, Petriakova 2009, s. 5]. 

Warto zwrócić uwagę na kategoryzację, która wyróżnia następujące funkcje: 
prokreacyjną, zarobkową, socjalizującą, psychohigieniczną, wychowawczą oraz 
opiekuńczą [Dąbrowska, Wojciechowska 1997, s. 143–149]. Pierwsza z nich po-
lega na przekazaniu życia i zrodzenia potomstwa. Funkcja zarobkowa obejmu-
je prowadzenie gospodarstwa domowego, co pozwala na zaspokojenie potrzeb 
ekonomicznych rodziny. Funkcja socjalizująca przygotowuje dziecko do włą-
czenia się w życie społeczne. Psychohigieniczny aspekt funkcjonowania rodzi-
ny wyraża się w kształtowaniu dojrzałości emocjonalnej i psychicznej członków 
rodziny oraz zaspokojeniu potrzeby miłości. Funkcja wychowawcza obejmuje 
działania mające na celu rozwój osobowościowy jednostki. Opieka nad dziec-
kiem wyraża się w zadaniach podejmowanych dla ochrony i wspomagania zdro-
wia dziecka. W literaturze wyodrębnia się również funkcję opiekuńczo-wycho-
wawczą, która obok funkcji rodzicielskiej, seksualnej, materialno-ekonomicznej 
i socjalizacyjnej [Budzeń 2011, s. 186] konstytuuje istnienie rodziny. 

Nawiązując do myśli S. Kawuli, który uważa, iż mnożenie liczby funkcji 
przypisywanych rodzinie zaciera obraz funkcji podstawowych i pochodnych 
[Kawula 2007d, s. 59], zasadne wydaje się poprzestanie na przytoczeniu tylko 
niektórych katalogów funkcji rodziny. Biorąc pod uwagę, jako drugą przesłan-
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kę, pedagogiczne ukierunkowanie zagadnień poruszanych w niniejszej pracy, 
słuszne wydaje się ograniczenie dalszych rozważań do nieco głębszej analizy 
wybranych funkcji rodziny: wychowawczej i opiekuńczej. Należy więc okre-
ślić, czym są wychowanie i opieka w rodzinie.

1.2. Realizacja opieki i wychowania w rodzinie 

Według A. W. Janke, wychowanie w rodzinie to wpływy oparte na refleksji  
i bezrefleksyjne działania o charakterze oddziaływania i współdziałania. To 
także naturalność więzi rodzinnej z wtórnością więzi, które nie wynikają  
z małżeństwa, pokrewieństwa bądź powinowactwa. Takie wychowanie za-
kłada swoistość, wyjątkowość i intymność życia rodzinnego wraz ze społecz-
ną otwartością i konsekwencjami instytucjonalnego charakteru rodziny. Daje 
poczucie wspólnotowej jedni z zachowaniem indywidualności interesów po-
szczególnych członków [Janke 2007, s. 98]. Koncepcja ta, oparta na humani-
stycznym podejściu do wychowania, wyznacza szerokie perspektywy rozwo-
ju człowieka. 

Opieka rodzinna jest jedną z postaci opieki międzyludzkiej, w której dąży 
się do zaspokojenia opiekuńczych potrzeb podopiecznych, a określony stan 
tego zaspokojenia jest jej rzeczywistym skutkiem [Kawula 2007b, s. 266]. Za-
tem działania opiekuńcze podejmowane w rodzinie stanowią odpowiedź na 
potrzeby jej członków i są realizowane zgodnie z normami określającymi ży-
cie rodzinne. Analizując koncepcje rozumienia opieki, poszczególni autorzy 
wskazali istotne elementy w definiensach definicji opieki: zaspokajanie potrzeb 
(J. Cz. Babicki, H. Radlińska, A. Kamiński, Z. Dąbrowski), ochrona przed za-
grożeniami (A. Kelm), tworzenie optymalnych warunków rozwoju i wycho-
wania (J. Maciaszek), rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych (H. Mu-
szyński, B. Smolińska-Theiss, F. Kowalewski) [Pyrzyk 2009, s. 125]. Na podsta-
wie zaprezentowanych kierunków rozumienia istoty opieki można przyjąć, iż 
każdy z nich ma ważny wkład w zakres pojęcia opieki, ale szczególnego wy-
miaru nabierają one w perspektywie wychowania.

Relacja opieki i wychowania spotyka się z różnymi interpretacjami. Postu-
luje się, aby opieka służyła wychowaniu i poprzez zabiegi opiekuńcze przyczy-
niała się do rozwoju osobowościowego wychowanka [Kawula 2007b, s. 270].  
Z drugiej strony nie brak głosów, że nie należy rozdzielać obu tych funkcji, 
gdyż ścisły związek konstytuuje ich rację bytu. Warto przytoczyć jeszcze inne 
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założenie zawierające pogląd, że opieka służy wychowaniu i polega na usuwa-
niu przeszkód w realizacji tego procesu [Wołczyk 1969, s. 71]. 

Wydaje się, że opierając się na kanwie współczesnych sposobów funkcjono-
wania rodziny i możliwości realizowania powierzonych jej zadań, separowa-
nie opieki i wychowania nie jest w pełni uzasadnione. Próby przeciwstawia-
nia opieki i wychowania mogłyby zakończyć się fiaskiem. Model integralnego  
funkcjonowania rodziny domaga się równowagi pomiędzy poszczególnymi 
obszarami jej aktywności [Godawa 2012c, s. 261]. U ich podstaw leży zało-
żenie, że „każda sytuacja opiekuńcza, bez względu na jej specyfikę, powinna 
przybrać charakter opieki wychowującej, czyli takiej, która umożliwi dziecku 
dalszy maksymalnie pełny rozwój zgodny z przyjętymi przez rodzinę i społe-
czeństwo wzorcami wychowawczymi” [Krakowiak, Paczkowska, Starkel 2010, 
s. 15]. Chociaż dla przejrzystości ujęcia opisy funkcji wychowawczej i opiekuń-
czej będą prowadzone oddzielnie, to ich integralność tkwi u założeń analiz. 
Silny związek wychowania i opieki daje podstawy do stwierdzenia, iż w rodzi-
nie mamy do czynienia zarówno z wychowaniem opiekuńczym, jak i opieką  
wychowawczą [Janke 2007, s. 88].

Warto zaznaczyć, iż „rodzina wywiera znaczący wpływ na funkcjonowanie 
jednostki, wyznawany przez nią system wartości, norm i wzorów postępowania, 
gdyż zanim pojawią się inne środowiska wychowawcze, to właśnie ona zarów-
no w sposób zamierzony, świadomy, jak i niezamierzony, spontaniczny oddzia-
łuje na jej osobowość poprzez osoby, z którymi przebywa i sytuacje, w jakich 
uczestniczy” [Porąbaniec 2011, s. 84]. Rodzina jest więc instytucją wychowania 
w podwójnym znaczeniu: wychowania naturalnego i refleksyjnego. Wychowa-
nie przez uczestnictwo stanowi niezwykle cenny aspekt tego wychowania, gdyż 
rodzina, w odróżnieniu od instytucji wychowawczych, realizuje działania wy-
chowawcze w trakcie wykonywania różnorodnych czynności życiowych. Dzia-
łania te mogą być bezrefleksyjne, ale coraz częściej nabierają charakteru opar-
tego na refleksji odnośnie założeń, celów i metod wychowania [Kawula 2007d, 
s. 55]. Poziom refleksyjności określa intencjonalność podejmowanych działań, 
wśród których można wymienić oddziaływania [Ibidem, s. 57]:

 – niezamierzone obojętne wychowawczo, 
 – niezamierzone nieobojętne wychowawczo, 
 – zamierzone przez rodziców, ukierunkowane na realizację celów rodzi-

ny jako grupy, 
 – zamierzone oddziaływania wychowawcze, ukierunkowane na realiza-

cję celów wychowawczych.
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Funkcja opiekuńcza rodziny polega na organizowaniu warunków do 
wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz zapobieganiu wszelkim niepra-
widłowościom w funkcjonowaniu. Najczęściej zamierzenia te są realizowane 
w następujących działaniach związanych z ochroną i wzmacnianiem dobro-
stanu rodziny [Materne 1988, za: Kawula 2007b, s. 267–286]:

 – Działalność podstawowa jest realizowana poprzez organizowanie wa-
runków niezbędnych do właściwego funkcjonowania rodziny w prze-
strzeni kultury. To rozwijanie kontaktów społecznych, a także indywi-
dualnych zainteresowań poszczególnych członków rodziny, organizowa-
nie wypoczynku, rekreacji oraz dbanie o odpowiednią jakość spędzania 
wolnego czasu. Racjonalnie zagospodarowany czas wolny ułatwia so-
cjalizację dziecka i pozytywnie wpływa na jego doświadczenia życiowe  
i dojrzałość [Forma 2011, s. 109]. Działalność podstawowa polega więc 
w głównej mierze na umożliwieniu członkom rodziny dostępu do dóbr, 
które ją otaczają.

 – Działalność stymulująca jest związana z sytuacją, w jakiej znajduje się 
rodzina i jej poszczególni członkowie. Jest ona związana z wystąpieniem 
potrzeb, dlatego jest konieczna rzetelna diagnoza, która umożliwia po-
dejmowanie działań pobudzających do rozwoju rodziny i jej członków. 
Stan oczekiwany zakłada rozwój na miarę indywidualnych możliwo-
ści, a więc optymalny dla danej jednostki i warunków. Indywidualizacja  
w świadczeniu opieki warunkuje aktywność wychowanka i zwiększa 
potencjał wychowawczy rodziny.   

 – Działalność asekuracyjna jest reakcją na nieprawidłowości zagrażają-
ce rozwojowi dziecka. Wyraża się w chronieniu wychowanka przed za-
grożeniami, np. utraty zdrowia. Profilaktyczny charakter tej działalności 
jest wyrazem troski o dobro dziecka, daje mu poczucie bezpieczeństwa  
i kształtuje prozdrowotne postawy.  

 – Działalność kompensacyjna ma miejsce wówczas, gdy nastąpiło za-
chwianie równowagi rozwojowej i pojawia się potrzeba wyrównania 
braków w prawidłowym rozwoju dziecka. Dzięki temu można zniwelo-
wać ich wpływ na jego dalszy rozwój. Aktywność opiekunów w tej prze-
strzeni może dotyczyć np. organizowania korepetycji, ćwiczeń korek-
cyjnych lub rekreacyjnych.  

 – Działania ratownicze pojawiają się w drastycznych przypadkach zagro-
żenia w rozwoju biologicznym czy moralnym. Działania te są ukierun-
kowane na interwencję bądź inne formy doraźnego reagowania. Ważną 
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rolę w tym względzie odgrywają instytucje wspomagające rodzinę w re-
alizacji jej funkcji [Mastalski 2002, s. 195].

Poziom realizacji funkcji wychowawczej jest różny w poszczególnych ro-
dzinach. Jest on uwarunkowany m.in. czynnikami ekonomiczno-społeczny-
mi. Wielkość i struktura rodziny, jej status materialny, umiejętność zapew-
nienia podstawowych warunków do rozwoju dzieci są istotnymi czynnikami, 
które określają funkcjonowanie rodziny [Matyjas 2011, s. 139]. Czynnik kul-
turalny wpływający na jakość procesu wychowania jest określany przez wy-
kształcenie członków rodziny, kulturę osobistą i sposoby spędzania wolnego 
czasu. Wreszcie na stopień wychowalności mają wpływ również czynniki psy-
chospołeczne, do których można zaliczyć rodzaj i intensywność więzi rodzin-
nych, uznawany wzorzec życia rodzinnego, stosunek rodziny do środowiska  
i opinia wydawana przez nie o rodzinie [Cudak 2011b, s. 11]. 

Biorąc pod uwagę niejednakowy poziom realizacji przez rodzinę funkcji wy-
chowawczej, można wyróżnić pięć kategorii rodzin [Kawula 2007c, s. 179–183]:

 – rodzina wzorcowa, będąca środowiskiem, w którym poszczególne 
składniki struktury i funkcjonowania są wysokie i korzystnie wpływa-
ją na rozwój wszystkich członków rodziny.

 – rodzina normalna, czyli środowisko, w którym nie ma optymalnych 
warunków rozwoju dla poszczególnych jej członków, jednak rodzina 
realizuje funkcję wychowawczą bez większych zakłóceń. Silna więź bio-
logiczna, pełny skład osobowy i silne związki uczuciowe ułatwiają ten 
proces. 

 – rodzina jeszcze wydolna wychowawczo, która funkcjonuje samodziel-
nie, mimo że jej warunki wychowawcze bywają osłabione. Mimo zakłó-
ceń i trudności czyni ona starania, by korygować i naprawiać trudną sy-
tuację. Silne poczucie odpowiedzialności za wychowanie dzieci i poten-
cjał rodziny powodują, że rodzina nie korzysta z pomocy z zewnątrz.

 – rodzina niewydolna wychowawczo, która często doświadcza zaburzeń 
w swoim funkcjonowaniu. Wpływają na to nierealne aspiracje życio-
we jej członków, brak planów dotyczących przyszłości, niewystarczające 
warunki ekonomiczne. To często rodzina niekompletna lub na krawę-
dzi rozbicia, ze znacznym ryzykiem społecznym. Przejawem tego stanu 
są częste konflikty ze szkołą [Mastalski 2006, s. 38].

 – rodzina patologiczna, niespełniająca swoich zadań wychowawczych 
i społecznych. Często wchodzi w konflikt z prawem, do czego prowa-
dzi niski status ekonomiczny. Nastąpił w niej trwały rozkład życia ro-
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dzinnego i występuje zagrożenie powtarzania sytuacji życiowej rodzi-
ców przez dzieci. Zaburzenie procesów wychowawczych jest zagroże-
niem dla rozwoju dziecka [Cudak 2011a, s. 7–14], a także potencjalnym 
zagrożeniem dla społeczeństwa. 

Analiza kategorii rodzin pod kątem realizacji procesu wychowania skłania 
do wyciągnięcia wniosku, iż funkcja wychowania w rodzinie jest uzależnio-
na od poziomu codziennego życia rodziny: „To życie codzienne i zachowane 
w nim odpowiednie proporcje między troską o zaspokojenie potrzeb material-
nych a psychicznych i duchowych, stanowi treść i metodę wychowania. (…). 
Stąd poziom życia codziennego decyduje o jakości wychowania i jego rezul-
tatach, pozostawia bowiem ślady w świadomości członków rodziny” [Błasiak 
2010a, s. 91]. Owe ślady, w obecnych czasach niestety coraz częściej niekorzyst-
ne dla rozwoju człowieka, określają efekty wychowania. 

Warto zwrócić uwagę, iż w rozważaniach na temat opieki zakłada się róż-
ny poziom aktywności podmiotu otoczonego opieką. Ma ona istotny wpływ 
na kształt rozwoju osobowości wychowanka, gdyż synchronizowanie opieki  
z wychowaniem stanowi fundamentalne założenie wszelkich działań opie-
kuńczych. W tym miejscu wydaje się zasadne przytoczenie kilku zasad okre-
ślających wychowawcze sposoby udzielania opieki [Dąbrowski 2006, 163–194]:

 – Zasada opieki sprawiedliwej, która opiera się na założeniu, że każdemu 
dziecku (także niezdolnemu do samodzielnego życia) należy się opty-
malna opieka według uznawanych racji [Ibidem, s. 168]. Do praw dziec-
ka zalicza się m.in. zasadę równej miary, która nie polega na udzielaniu 
wszystkim takiej samej opieki, ale w danej subkategorii wartości pomo-
cy są takie same. Dlatego konieczne jest przyjęcie założenia egalitary-
zmu wszystkich podopiecznych, a także różnicowania działań opiekuń-
czych zgodnie z potrzebami i zasługami.

 – Zasada optymalizacji opieki, zgodnie z którą opieka sprawowana przez 
opiekunów powinna być dostosowana do rzeczywistych potrzeb pod-
opiecznych, a więc nie powinna być ani niedostateczna, ani nadmierna. 
Zakłada się, że potrzebny jest margines niedosytu w zaspokajaniu po-
trzeb wychowanków, który może stać się ważnym bodźcem do pobu-
dzenia ich aktywności własnej. Założenie optymalizacji opieki chroni 
przed kształtowaniem jednostek niesamodzielnych, uzależnionych od 
innych, charakteryzujących się wyuczoną bezradnością. To pojęcie jest 
nierozerwalnie związane z teorią J. Rottera i jego koncepcją dotyczącą 
umiejscowienia poczucia kontroli nad wzmocnieniami [Moczydłowska 
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2005, s. 419–420]. Optymalizacja zapobiega występowaniu postaw agre-
sywnych, opartych na niezaspokojonych potrzebach podopiecznych. 

 – Zasada czynnego udziału podopiecznego w zaspokajaniu własnych po-
trzeb, która opiera się na założeniu, iż w procesie opieki i wychowania 
należy brać pod uwagę usamodzielnienie wychowanka. Dlatego z bie-
giem czasu należy stopniowo ograniczać opiekę oraz oczekiwać od wy-
chowanka przejęcia inicjatywy. Wdrażanie do tej postawy winno wy-
rażać się między innymi w kształtowaniu postawy zaradności i samo-
dzielności w podejmowaniu przez niego działań samoobsługowych [Ku-
tek-Sładek 2015, s. 201]. W procesie opieki zauważalny winien być fakt, 
iż jest on nierozerwalnie związany z rozwojem sprawności, samodziel-
ności i niezależności życiowej podopiecznego [Albański 2013, s. 33].

 – Zasada modyfikowania sposobów udzielania opieki, która zakłada świa-
dome kierowanie przez wychowawcę opieką w celu osiągnięcia zamie-
rzonych efektów wychowawczych. Trzeba jednak podkreślić, iż działa-
nie to nie ma nic wspólnego z przymusem bądź manipulacją: „Stosun-
ki między rodzicami a dziećmi powinna cechować mądra, wymagająca 
miłość, nieodwołująca się do władzy, do gróźb, siły czy poczucia wyż-
szości” [Śliwerski 2012a, s. 221]. Istotna jest ciągła modyfikacja metod 
realizacji opieki w taki sposób, by zaspokajanie potrzeb wychowanka 
inspirowało do aktywnego włączenia się w ten proces. Ponieważ treści 
opieki nie ulegają zmianie, tym bardziej istotne jest jej kreatywne udzie-
lanie. W ten sposób wzrasta wartość świadczonej opieki.  

 – Zasada wychowawczego oddziaływania na potrzeby, akcentująca ich 
treść i charakter. Potrzeby wychowanka ulegają zasadniczym przemia-
nom, których kierunek winien być kształtowany przez działania opie-
kuńczo-wychowawcze. W przeciwnym razie może nastąpić eskalacja 
potrzeb niekorzystnych dla rozwoju wychowanka, z pominięciem tego, 
co sprzyja jego rozwojowi. Istotne jest również uświadamianie rzeczy-
wistych potrzeb, które są zgodne z normami społecznymi i celami wy-
chowawczymi. 

 – Zasada właściwego łączenia świadczeń opiekuńczych z wymaganiami, 
których celem jest aktywizacja podopiecznego. Wymagania stawiane 
podczas udzielania opieki mają stymulować go do oszczędności, osobi-
stego wkładu w świadczoną pomoc, mają go przygotowywać do samo-
dzielności, nauczyć dostrzegać i szanować otrzymywane dobra, a także 
okazywać za nie wdzięczność. 
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Przytoczone zasady obejmują swym zasięgiem wiele sytuacji z życia ro-
dzinnego, które wymagają pomocy. Każdorazowe jej udzielenie winno być 
przyczynkiem do rozwoju osobowościowego podopiecznego. Postulat nabiera 
szczególnego znaczenia w sytuacji zagrożenia życia dziecka.

2. Znaczenie więzi rodzinnych dla tanatopedagogicznego
  funkcjonowania rodziny

System rodzinny jest wrażliwy na bodźce, które do niego docierają. Powodują 
one uruchomienie mechanizmów, które pozwalają rodzinie przystosować się 
do nowej sytuacji i nadal realizować swe funkcje. Niekiedy bodźce są tak silne, 
że dalsze funkcjonowanie rodziny wymaga przeformułowania zasadniczych 
celów i metod. Tak dzieje się, gdy w rodzinie pojawia się nieuleczalna choroba. 
Gdy osobą chorą jest dziecko, zaburzenia w sposób szczególny dotyczą opie-
ki i wychowania. Można przyjąć, że rodzina terminalnie chorego dziecka do-
stosowuje opiekę i wychowanie do sytuacji tanatologicznej, przez co nabierają 
one charakteru tanatopedagogicznego. 

Dalsze rozważania będą poświęcone analizie realizacji opieki i wychowa-
nia pod kątem założeń tanatopedagogiki, z uwzględnieniem interakcyjnej teo-
rii funkcjonowania rodziny. Celem jest pokazanie, jak tanatopedagogika może 
pomóc dziecku i jego bliskim w twórczym przeżywaniu sytuacji granicznej. 
Rozważania pozwolą dookreślić obszary tej dyscypliny w odniesieniu do wy-
chowania w rodzinie. W tym celu zostanie przedstawiony obszar działań opie-
kuńczo-wychowawczych, realizowanych z uwzględnieniem założeń tanatope-
dagogiki. Analizie zostaną poddane: dynamizm i rodzaje więzi rodzinnych, 
atmosfera rodzinna, role rodzicielskie oraz postawy wychowawcze i metody 
realizacji teoretycznych założeń.

Każda więź społeczna posiada dwie warstwy znaczeniowe. Warstwa obiek-
tywna wyraża się w zachowaniach wynikających ze wzajemnych związków. 
Subiektywną warstwę więzi stanowią zachowania spontaniczne, nacechowa-
ne dużym ładunkiem emocjonalnym i wynikające z osobistego zaangażowa-
nia się jednostki w relacje w danej grupie społecznej [Brągiel, Kawula 2007,  
s. 115]. W rodzinie obie warstwy łączą się w naturalny sposób, „stąd więź ro-
dzinna to wypadkowa wewnętrznych i zewnętrznych sił występujących w śro-
dowisku rodzinnym i działających na poszczególnych członków” [Błasiak 
2010b, s. 130]. 
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Więzi powstałe w rodzinie są pierwszymi kontaktami społecznymi nawią-
zanymi przez dziecko. Od ich jakości jest uzależniony rozwój jednostki. Zada-
niem rodziny jest troska o własny rozwój i doskonalenie, by stworzyć atmos-
ferę właściwą procesowi wychowania. Składa się na nią cały splot więzi uczu-
ciowych opartych na miłości, szacunku i zaufaniu. Zależy ona od wszystkich 
domowników, jednak w sposób szczególny za jej budowanie są odpowiedzial-
ni rodzice. Ich osobowości i prezentowane postawy oddziałują na dziecko, 
kształtując jego psychikę i postawy. Atmosfera domu wpływa na podświado-
mość dziecka, otwierając je na innych ludzi lub stwarzając bariery w kontak-
tach interpersonalnych [Wolicki 1999, s. 55–56]. Ład i harmonia wprowadzo-
ne w codzienne życie rodziny dają dziecku poczucie świadomości jasno okre-
ślonych celów [Grochociński 1980, s. 304–306]. O jakości więzi można wnio-
skować między innymi na podstawie analizy więzi oraz ról pełnionych przez  
poszczególnych członków rodziny [Kotlarska-Michalska 2002, s. 59].

2.1. Więź małżeńska jako fundament więzi rodzinnej

J. Augustyn pisze: „Bez miłości małżeńskiej miłość rodzicielska będzie zawsze 
w jakiś sposób niepełna. Dziecko potrzebuje bowiem dla swojego wzrostu nie 
tylko indywidualnej miłości ojca i matki, ale świadectwa ich wzajemnej miło-
ści” [Augustyn 2009, s. 197]. Więź małżeńska jest fundamentem więzi rodzin-
nej i w tym porządku ma pierwszeństwo przed relacjami rodziców z dzieć-
mi [Błasiak 2010b, s. 132]. Więź małżeńska obejmuje wielopłaszczyznowy  
obszar interakcji miedzy partnerami. Podstawowym założeniem tej więzi jest 
uznanie i akceptacja współmałżonka, będącego towarzyszem życia, powier-
nikiem radości i niepowodzeń. Małżeństwo polega na wzajemnym obdaro-
wywaniu się małżonków, współpracy i pomocy. Odpowiedzialność za kształt 
oraz jakość wspólnego życia domaga się podejmowania nieustannego wysiłku 
wzmacniania tych więzi, by ich fundamentem zawsze była miłość. Przykład 
wzajemnej miłości rodziców jest potwierdzeniem prawdziwości ich przekazu 
kierowanego do dzieci.

W rodzinie znajdującej się w ekstremalnej sytuacji więź małżeńska jest ob-
ciążona odpowiedzialnością za opiekę nad chorym dzieckiem oraz przygoto-
wanie go, jak i całej rodziny na odejście. Są to zadania, które wykraczają poza 
zakres codziennego funkcjonowania przeciętnego małżeństwa i rodziny. Są 
one weryfikacją spójności i trwałości systemu rodzinnego. Tanatyczny kon-
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tekst funkcjonowania rodziny zakłada duży dynamizm zmian, które stają się 
wyzwaniem dla małżonków. Wydaje się, że przeciwdziałanie destrukcyjnemu 
wpływowi choroby dziecka na więź małżeńską winno obejmować kilka obsza-
rów. Przeanalizowanie ich w kontekście tanatopedagogicznym poszerzy rozu-
mienie problematyki więzi małżeńskich. Istotne obszary to współodczuwanie, 
współrozumienie i współdziałanie [Bryk, Gala, Kamińska et al. 2011, s. 31–33]. 

Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy z wymienionych obszarów, które-
go jakość warunkuje pozostałe.  Współodczuwanie jest uwarunkowane otwar-
ciem małżonków na siebie i wzajemną empatią, która jest „zdolnością traf-
nego wczuwania się w niepowtarzalny świat rozmówcy” [Dziewiecki 2005,  
s. 92]. Rodzice chorego dziecka, chociaż uczestniczą w tej samej sytuacji ro-
dzinnej, inaczej ją percypują. Postulat współodczuwania polega na emocjo-
nalnym wczuwaniu się w przeżycia współmałżonka i na słuchaniu. To także 
umiejętność wyrażania własnych emocji. 

M. Dziewiecki uważa, że chcąc mówić o prawdziwej empatii, należy prze-
zwyciężyć jej kilka zagrożeń. Należą do nich m.in. uleganie złudzeniu, że 
świat innych ludzi jest tożsamy z własnym sposobem interpretowania rze-
czywistości, co podważa konieczność uważnego wsłuchiwania się w ich głos. 
Kolejną przeszkodą jest przekonanie, że człowiek może domyślać się przeżyć  
innej osoby, a jej subiektywny świat stoi otworem i daje się łatwo zinterpreto-
wać. Błędem jest także utożsamianie się z drugim człowiekiem do tego stop-
nia, że zatraca się własny sposób myślenia, wewnętrzna siła i świadomość jed-
nostki [Ibidem, s. 92–93]. 

Tanatopedagogiczne odniesienie współodczuwania zakłada więc gotowość 
i umiejętność małżonków do postawy dialogicznej, przeradzającej więź w spo-
tkanie: „W spotkaniu bowiem drugi przejmuje nas sobą, a dokładnie tym, 
co stanowi rdzeń jego natury” [Kaczkowski 2010, s. 285]. Kontekst choroby  
i śmierci dziecka utrudnia poświęcenie czasu na bycie razem, ale bardzo waż-
ne jest, by małżonkowie nabyli umiejętności wykorzystania każdej z nada-
rzających się okazji do słuchania partnera i wyrażania swoich uczuć. Jak za-
uważa T. Dzierżanowski, słuchanie w rodzinie obciążonej chorobą dziecka jest 
niezwykle owocne i otwiera perspektywy pomocowe [Dzierżanowski 2011,  
s. 29–30]. 

Współrozumienie odwołuje się do kontaktu na poziomie intelektualnym, 
w którym następuje wymiana informacji, spostrzeżeń i problemów. Rozmowy 
rodziców chorego dziecka w sposób naturalny skupiają się wokół jego choro-
by, opieki, organizacji codziennego życia rodziny. Ważne jest, by oboje rodzice 
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dziecka posiadali zasób wiedzy, który pozwoli im nie tylko na optymalne za-
spokojenie potrzeb dziecka i rodziny, ale również na zbudowanie przekonania, 
że każdy z nich jest zaangażowany w jego opiekę. Ignorancja jednego z rodzi-
ców wywołuje rozdźwięk w więzi małżeńskiej i utrudnia wzajemną komuni-
kację, zwłaszcza gdy jest ona odbierana przez drugą stronę jako brak zaintere-
sowania dzieckiem i rodziną. Współrozumienie małżonków wyraża się także 
w podejmowaniu decyzji, do czego jest potrzebne poczucie pewności i odpo-
wiedzialności. Gdy ich brakuje, stosuje się powierzchowną ugodę, na przekór 
rzeczywistym problemom [Rogiewicz, Paczkowska 2010, s. 285]. 

Współdziałanie w sytuacji zagrożenia życia posiada istotne znaczenie ze 
względu na dobro chorego dziecka i jego rodzeństwa oraz z uwagi na zbliżają-
cą się żałobę. Właściwe przygotowanie się do przeżywania żałoby po śmierci 
dziecka jest jednym z elementów zabezpieczających trwałość rodziny i jej roz-
wój w kolejnych latach. Zmaganie się z chorobą dziecka może wnieść w życie 
małżonków pozytywne zmiany, wśród których można wymienić wzajemne 
wspieranie, współpracę czy umiejętność zastępowania się w opiece nad dziec-
kiem. Tanatopedagogiczny kontekst domaga się jednak zachowania szczegól-
nej uwagi odnośnie do podziału podejmowanych obowiązków, gdyż opieku-
nom grozi monopolizacja zadań, związana z potrzebą kontrolowania wszyst-
kiego i brakiem zgody na własne ograniczenia [Ibidem, s. 281]. Współdziałanie  
jest więc umiejętnością przyjęcia pomocy od innych, a także otwarciem na za-
soby społeczne, które mogą ułatwić funkcjonowanie systemu rodzinnego. 

Wychowawczy kontekst rozwoju więzi małżeńskiej koncentruje się wokół 
dynamizmu przemian zachodzących w rodzinie i reakcji rodziców na nie. Im 
większa bliskość, empatia i zrozumienie, tym łatwiej o współpracę i tworzenie 
silnych więzi. Sytuacja zagrożenia, w jakiej znajduje się dziecko i jego rodzina, 
domaga się podejmowania działań mających na celu uświadamianie zaistnia-
łych zagrożeń, a jednocześnie wdrażanie sposobów poprawy sytuacji.

W rozważaniach na temat tanatopedagogicznych uwarunkowań funkcjo-
nowania rodziny z chorym dzieckiem należy zwrócić uwagę na role społeczne 
przypisane poszczególnym członkom rodziny, zwłaszcza ojcu i matce. W wy-
chowaniu dziecka niezastąpiona jest rola obojga rodziców, gdyż miłość macie-
rzyńska i ojcowska różnią się znacznie między sobą [Barbellion 1993, s. 267– 
–268] i wzajemnie się uzupełniają. 
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2.2. Więzi rodzicielskie i postawy wychowawcze rodziców

Świadomość bycia matką terminalnie chorego dziecka wyznacza specyficzny 
przebieg realizacji społecznej roli kobiety w rodzinie. Kobieta, stając się mat-
ką, podejmuje się zadań związanych z macierzyństwem, czyli zespołu czyn-
ności i zachowań realizowanych względem dziecka, które określają jej świa-
domość oraz miejsce w rodzinie i społeczeństwie [Błasiak, Dybowska 2010, 
s. 110]. Urodzenie dziecka wywołuje zmianę w społecznej tożsamości kobiety 
oraz sposobie postrzegania samej siebie, co sprawia, że niekiedy kobieta czu-
je się bardziej matką niż żoną. Więź uczuciowa dziecka z matką jest na ogół 
żywa, matka potrafi dobrze wczuwać się w potrzeby i emocje swojego dziec-
ka. Związek matki z dzieckiem ma wiele wymiarów i jest znamienny w swoich 
konsekwencjach. Matka zaspokaja potrzeby dziecka związane z karmieniem 
i opieką, podczas których ma miejsce stała wymiana bodźców określających 
formy komunikacji [Ibidem, s. 111]. W procesie wychowania kobieta przeka-
zuje swojemu dziecku wartości, a wśród nich miłość. Relacja matka-dziecko 
oparta na miłości jest prototypem wszelkich kontaktów społecznych, jakie 
dziecko nawiąże w swoim życiu. 

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że macierzyństwo zawiera trzy 
etapy, którymi są zrodzenie dziecka, opieka nad nim i pomoc w odejściu  
z domu [Ibidem, s. 112]. Odnosząc te etapy do macierzyństwa matki chorego 
dziecka, można przyjąć, że jej zadania są identyczne, z tym wyjątkiem, że opie-
ka nabiera szczególnego charakteru, a odejście dziecka jest rozumiane w wy-
jątkowym znaczeniu, czyli jako jego śmierć. 

Jeśli można przyjąć, że „być matką dziecka niepełnosprawnego jest równie 
trudno jak być dzieckiem niepełnosprawnym” [Maciarz 2004, s. 38], to w przy-
padku dziecka terminalnie chorego trudności są jeszcze większe. Utrudniają 
one realizację roli żony i matki [Godawa 2012b, s. 295–303]. Cierpienie mat-
ki wiąże się przede wszystkim z deprywacją jej pragnień i oczekiwań związa-
nych ze zdrowiem i sprawnością dziecka [Maciarz 2004, s. 38]. Niekontrolowa-
ne reakcje emocjonalne i stany nerwicowe odbijają się niekorzystnie zarówno 
na stanie psychicznym samych rodziców, jak i na więzach rodzinnych.

Poziom stresu u matek chorych dzieci jest wysoki, co wzmacnia intensyw-
ność przeżywania przez nie trudnych doświadczeń. Wyraża się to między in-
nymi poprzez odczucie bezsilności i smutku, które pojawią się w konfrontacji  
z chorobą dziecka. Te z kolei generują problemy emocjonalne, które mogą 
skutkować zaburzeniami w sferze poznawczej, np. trudnościami z koncen-
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tracją uwagi i zapamiętywaniem czy skłonnościami do negatywnego myśle-
nia [Ziółkowska 2010, s. 74]. Wszystkie te symptomy matka odbiera w stop-
niu zwielokrotnionym ze względu na szczególną więź łączącą ją z dzieckiem. 

Niekiedy uraz szokowy spowodowany wystąpieniem choroby może się 
znacznie rozciągnąć, aż do osiągnięcia fazy rzeczywistego dostosowania się 
[Maciarz 2004, s. 39]. Gdy zaś śmierć dziecka następuje szybko, faza pogodze-
nia się nie jest osiągana, co może spowodować wiele destrukcyjnych zmian  
w życiu kobiety. Częste pobyty w szpitalu, stres związany z chorobą i koniecz-
ność codziennej opieki nad dzieckiem sprawiają, że cierpiącej matce może za-
braknąć sił i motywacji, by dbać o własny rozwój czy o kontakty towarzyskie. 
Specyfika przeżywania przez matkę cierpienia może sprawić, że kobieta czu-
je się osamotniona, mając świadomość, że żaden z członków rodziny nie jest  
w stanie w pełni jej zrozumieć. To odbija się niekorzystnie na jej stanie emo-
cjonalnym i relacjach z rodziną.

Warto zwrócić uwagę na więź łączącą matkę ze zdrowymi dziećmi, gdyż 
jest ona istotna dla poprawnego funkcjonowania systemu rodzinnego. Więź 
matki ze zdrowym dzieckiem bywa zaniedbywana, co obniża jakość życia 
dziecka i spowalnia jego rozwój. Więź może także nabrać cech toksycznych 
[Forward 2006, s. 36–40], gdy matki posiadają tendencje do mniej lub bar-
dziej świadomego sterowania pragnieniami i zachowaniami zdrowych dzieci: 
„Tendencje te mogą się wyrażać «nakierowywaniem» pragnień i działań zdro-
wych dzieci na dążenia do poprawy stanu siostry/brata (poprzez między inny-
mi opiekę nad nią/nim), tym samym pozbawiając je swobody w wielu życio-
wych wyborach czy planach” [Izdebski, Laskowska, Jankowska 2011, s. 258]. 
Potraktowanie więzi matki z dzieckiem jedynie jako nośnika informacji i ka-
nału do przekazywania poleceń jest skrajną formą zubożenia tej relacji. 

Z perspektywy wychowawczej więzi łączące ojca z dziećmi są bardzo istot-
ne, gdyż wpływają na kształt postaw dzieci. Podkreślić jednak należy, iż kon-
takt ojca z dzieckiem pozostaje w ścisłej zależności od wzajemnych relacji ro-
dziców. Wpływ ten może mieć charakter bezpośredni, gdy ojciec bierze udział 
w czynnościach opiekuńczo-wychowawczych nad dzieckiem bądź pośredni, 
gdy zaspokajając potrzeby matki, ojciec przyczynia się do podniesienia po-
ziomu wychowania [Brągiel, Kawula 2007, s. 121]. Bezpośredni kontakt ojca  
z dziećmi ma ogromny wpływ na rozwój dziecka, a zwłaszcza na jego sferę 
emocjonalną. Jednak nie zawsze jest on dla ojca łatwy, gdyż nieuleczalna cho-
roba dziecka jest niezwykle trudna do zaakceptowania i niekiedy utrudnia tę 
relację [Godawa 2012a, s. 30]. 
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Kluczowym pojęciem w percepcji realiów sytuacji granicznej przez oj-
ców jest stres. Poziom stresu związanego z zaburzeniami rozwoju dziecka jest 
wyższy u ojców niż u matek, co prawdopodobnie wiąże się z podziałem ról  
w rodzinie i częstszą obecnością matek przy chorych dzieciach. Mężczyźni są 
mniej depresyjni i mają wyższą samoocenę, ale jednocześnie są mniej wraż-
liwi na chwilowe poprawy kondycji dziecka. Istotnym czynnikiem wywołują-
cym stres jest niepewna przyszłość dziecka. Ojcowie są bardziej wyczuleni na 
tzw. kłopotliwe zachowania dzieci, traktując je jako osobiste niepowodzenie 
wychowawcze [Pisula 2007, s. 50–51]. 

Na jakość więzi ojca z dzieckiem ma wpływ jego czynna obecność przy 
dziecku, czyli psychiczne i fizyczne zaangażowanie w sprawy rodziny, zna-
jomość jej problemów i zainteresowanie potrzebami dzieci. Jednak najważ-
niejszym warunkiem kształtującym więź pomiędzy ojcem i dzieckiem jest  
ojcowska miłość [Błasiak, Dybowska 2010, s. 109–110]. Wyraża się ona w po-
dejmowanych przez ojca zadaniach wobec dziecka i całej rodziny. J. Augustyn 
wymienia wśród nich budowanie poczucia bezpieczeństwa całej rodziny, dba-
łość o wzajemny szacunek, porozumienie, przebaczenie i pojednanie, wspólne 
wypełnianie obowiązków oraz budowanie postawy wdzięczności [Augustyn 
2009, s. 198–204]. Szczególnej miłości ze strony ojca wymaga budowanie rela-
cji z dzieckiem chorym na terminalną chorobę.

Ważne jest również zagadnienie budowania więzi ojca ze zdrowym dziec-
kiem. Gdy ojciec na pierwszym miejscu stawia potrzeby chorego dziecka, 
zdrowe rodzeństwo jest zaniedbywane [Binnebesel 2010b, s. 6–9]. Z kolei gdy 
ojciec nie akceptuje chorego dziecka, pojawia się tendencja, by stawiać zdrowe-
mu rodzeństwu zbyt wygórowane wymagania. Balansowanie pomiędzy tymi 
skrajnościami jest trudnym zadaniem wychowawczym.

Po przedstawieniu charakterystyki więzi matki i ojca z dzieckiem można 
zaprezentować wychowawcze konsekwencje oddziaływania więzi rodziciel-
skich. Zostaną one ukazane w perspektywie tanatopedagogicznej. Zakładając, 
że wychowanie to forma kontaktu osoby mniej i bardziej dojrzałej, podjętego 
z inicjatywy osoby bardziej dojrzałej [Sujak 1978, s. 119], warto podkreślić, że 
wymaga ono trwałych więzi rodzinnych. Zbudowana na nich relacja jest nie-
jako pasem transmisyjnym, przekazującym umiejętność dobrego życia, któ-
ra obejmuje zdolność kochania, znoszenia niepowodzeń i radowania się każ-
dym dniem. Dziecko otrzymuje w formie propozycji także wartości, którymi 
kierują się rodzice. Jeśli przekaz poparty jest świadectwem życia zostają one  
łatwiej przyjęte przez wychowanka jako własne i stają się środkiem oddziału-
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jącym na rodzinę i środowisko [Ibidem, s. 120–121; Grochociński 1980, s. 347]. 
Wydaje się, że w kontekście tanatopedagogicznych założeń szczególne znacze-
nie dla rozwoju osobowości dziecka ma triadowy układ relacji rodzinnych [Ja-
siński 2005, s. 21]. Podkreśla on znaczenie relacji pomiędzy rodzicami, akcen-
tuje więź matki z dzieckiem, a jednocześnie docenia rolę ojca w kształtowaniu 
postaw wśród członków rodziny. Dzięki triadowemu układowi więzi rodzin-
nych łatwiej osiągnąć wzajemne zrozumienie i wsparcie.  

Czas poprzedzający śmierć chorego dziecka nie musi być – przy całym 
swym dramatyzmie – biernym spoglądaniem w przygnębiającą przyszłość. 
Może on być „czasem na miłość” [„Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci 2013],  
a więc także na wychowanie. J. Binnebesel w swojej koncepcji tanatopedago-
giki wyróżnia obszar wychowania i kształcenia, które są ze sobą ściśle zwią-
zane i prowadzą do rozwoju człowieka: „Wychowanie i kształcenie są niczym  
innym jak drogą do odnajdywania doskonałości ludzkiego bytu w doświad-
czeniu indywidualnym każdego człowieka. Realizuje się on przez celowość 
procesu wychowania, a nadrzędnym celem jest aprioryczna, uwarunkowana 
doskonałością godność człowieka realizowana w celu: «Każda istota ludzka 
ma godność»” [Binnebesel 2013b, s. 242].

W wychowaniu dziecka istotną rolę odgrywają postawy rodziców. Postawa 
to podstawowy element osobowości, zawierający trzy składniki: emocjonal-
ny, intelektualny i behawioralny [Mika 1981, s. 115–117; Przetacznik-Gierow-
ska, Włodarski 2002b, s. 76–79]. Postawy rodzicielskie to czynniki, od których 
w dużej mierze zależy rozwój dziecka i jego przyszłość [Ceranek-Dadas, Neu-
mann-Schmidtke 2005, s. 748]. Chodzi o stały sposób odnoszenia się do dziec-
ka i postępowania z nim. M. Ziemska w klasycznym ujęciu zagadnienia wy-
różniła osiem postaw rodzicielskich, dzieląc je na właściwe i niewłaściwe. Ich 
interpretacja w kontekście tanatopedagogicznym poszerzy rozumienie zagad-
nienia wychowania. Według tej klasyfikacji wśród prawidłowych postaw ro-
dzicielskich zostały wyróżnione [Ziemska 1969, s. 71–73]: 

•	 akceptacja dziecka i jego potrzeb
Jest to przyjmowanie dziecka takim, jakie ono jest, z jego fizycznością, oso-

bowością i możliwościami rozwojowymi. W sytuacji tanatycznej okazywa-
nie akceptacji choremu dziecku posiada fundamentalne znaczenie dla procesu 
wychowania. Akceptacja dziecka wraz z chorobą ułatwia jego samoakceptację. 
Mając na uwadze fakt, że postawa rodziców jest modelowa dla postępowania 
innych członków rodziny, posiada ona znaczenie społeczne. 
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Warto podkreślić, iż „pełna akceptacja i wyrażana poprzez nią miłość ro-
dziców oznacza także umiejętność korygowania błędów lub nieprawidłowych 
zachowań dziecka” [Rogiewicz, Paczkowska 2012, s. 229]. Zdrowe rodzeństwo, 
któremu rodzice okazują akceptację i szanują jego potrzeby, wychowuje się  
w przekonaniu, że jest cenne i nie odczuwa konieczności udowadniania tej praw-
dy, co sprzyja wzrastaniu w poczuciu własnej wartości [Kawula 2007e, s. 149].

•	 Współdziałanie z dzieckiem
Postawa ta przejawia się zainteresowaniem rodziców odpoczynkiem i zaba-

wą chorego dziecka, okazywaniem czułości i ciepła, współdziałaniem z nim. 
Zabawa dla chorego dziecka jest najważniejszą formą aktywności [Ziółkowska 
2010, s. 135], a jednocześnie może stać się kanałem przekazu ważnych treści. 
W ten sposób realizuje się podstawowa funkcja rodzicielska. Wszystkie te ele-
menty służą budowaniu i podtrzymywaniu wzajemnej więzi, która w obliczu 
walki z chorobą ma bardzo istotne znaczenie. Współdziałanie dla dobra dziec-
ka zakłada umiejętność współpracy z osobami udzielającymi wsparcia, bo  
w przeciwnym razie jaki ma sens „uczenie dziecka samodzielnego jedzenia 
łyżką, kiedy jego rodzice zajęci swoimi obowiązkami zawodowymi nie znaj-
dują dla niego nawet chwili czasu, całkowicie je ignorując?” [Kielin 2011, s. 19].

Dla zdrowego dziecka współdziałanie z rodzicami posiada dwa szczególne 
wymiary: pomoc rodziców w odrabianiu prac domowych oraz włączanie go  
w czynności opiekuńcze nad chorym bratem bądź siostrą. Świadomość waż-
ności tych działań dla rozwoju zdrowego dziecka jest w dużej mierze uzależ-
niona od poziomu kultury pedagogicznej rodziców. 

•	 rozumna swoboda
Postawa ta polega na zapewnianiu dziecku coraz większej, rozumnej swo-

body. Do tego konieczne jest przyjęcie otwartego stylu wychowania, w którym 
rodzice traktują chore dziecko jako podmiot. Szanują jego wolność, potrzebę 
aktywności, swobody i wyrażania swojego zdania przy założeniu, że „«swo-
bodne» nie oznacza «całkowicie dowolne», ale to, że dziecko ma swobodę  
w polu o granicach określonych przez dorosłego” [Brzezińska 2009, s. 29]. Taki 
układ relacji jest uczestniczeniem w rozwoju dziecka i wnoszeniem pozytyw-
nego wkładu w jego życie. 

Zamknięty styl wychowania ma miejsce wówczas, gdy osoba dorosła do-
minuje chore bądź zdrowe dziecko, uniemożliwiając mu wyrażenie swoich po-
trzeb, opinii, swobodnego myślenia. W ten sposób pozbawia dziecko aktyw-
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ności, która jest istotnym warunkiem rozwoju. Pozostawiając dziecku swobo-
dę, „wychowawca nie usuwa przeszkód z rozwojowej drogi dziecka, lecz poma-
ga mu je pokonać na podstawie jego własnych zasobów – zdolności i możliwo-
ści” [Rubacha 2008, s. 61–62]. 

•	 Uznanie praw dziecka
Ta postawa wyklucza zarówno niedocenianie, jak i przecenianie roli dziec-

ka w rodzinie. Jednym z podstawowych praw zdrowych, jak i chorych dzieci  
jest prawo do szczęścia: „Dziecko ma prawo do szczęśliwego życia, do czerpa-
nia z życia radości tyle, na ile pozwala mu na to zdrowie” [Rogiewicz, Pacz-
kowska 2012, s. 229]. Dlatego rolą rodziców jest zorganizowanie życia dziecka, 
by mogło w stopniu możliwie najlepszym zrealizować swe prawa. 

Postawa uznania praw zdrowych dzieci skutkuje przekonaniem, że w porów-
naniu z przywilejami chorych dzieci zakres ich praw jest jasno określony i prze-
strzegany [Boruszak, Gryglicka 2014, s. 106]. Daje im to poczucie dowartościo-
wania. Z kolei rodzice tłumaczą dzieciom konieczność przyjmowania na siebie 
konsekwencji korzystania z praw i wypełniania obowiązków. To sprawia, że dzie-
ci wiedzą, czego rodzice od nich oczekują i są przekonane, że prawa i obowiązki 
są dostosowane do ich możliwości [Błasiak, Dybowska 2009, s. 116]. 

Postawy, które sprzyjają rozwojowi, wynikają ze skoncentrowania uwa-
gi rodziców na dziecku, zarówno chorym, jak i zdrowym. Pajdocentryczne 
ukierunkowanie procesu wychowania zakłada istnienie modelu wychowania,  
w którym prawa dziecka są przestrzegane, ale nie absolutyzowane. W tym 
kontekście warto przytoczyć słowa Jana Pawła II, który pisał, że w rodzinie 
„szczególną troską winno być otoczone dziecko; należy rozwijać głęboki sza-
cunek dla jego godności osobistej, oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego 
prawom” [Jan Paweł II, Familiaris consortio. 22 XI 1981, nr 26]. Wydaje się, że 
służba prawom dziecka jest takim skoncentrowaniem na jego osobie, które nie 
oznacza oddania mu całkowitej, absolutnej wolności.

Czynnikiem ułatwiającym rozwój dziecka jest autorytet rodziców, na któ-
ry wciąż istnieje społeczne zapotrzebowanie, co przejawia się poprzez poszu-
kiwanie szacunku, uznania czy akceptacji. Warto pamiętać, że „potrzeby te 
odgrywają istotną rolę w powstawaniu autorytetu, a zarazem powstający au-
torytet łączy się z ich zaspokajaniem” [Mastalski 2007, s. 312]. Ta zależność 
ma znaczący wpływ na efekty wychowania, także w rodzinie chorego dziec-
ka. Dziecko mające ciepłych i demokratycznych opiekunów ma również prze-
strzeń wolności, w której jest miejsce na samodzielność [Herbert 2008, s. 30].  
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Pozytywne postawy wychowawcze są docelowym stanem osiąganym  
w wyniku prawidłowego rozwoju więzi rodzicielskich. Przeciwieństwem wy-
mienionych postaw są podejścia, które niekorzystnie oddziałują na osobowość 
dziecka i świadczą o zubożeniu więzi rodzinnych [Ziemska 1969, s. 76–80]:

•	 Postawa odtrącająca
Rodzice odtrącający dziecko nie akceptują go, utożsamiając dwie niezależ-

ne rzeczywistości: dziecko z chorobą. Niejednokrotnie przekierowują opiekę 
nad nim zastępczym środowiskom, a zajmowanie się dzieckiem wywołuje ich 
niechęć. Postawa ta występuje najczęściej w rodzinach o zburzonych więziach 
emocjonalnych i patologicznych, którzy nie tworzą wartościowego środowiska 
wychowawczego [Maciarz 2001, s. 41], lecz może także wystąpić w przypadku 
zbytniego obciążenia stresem wywołanym chorobą i śmiercią.

Uczuciowe odrzucenie przez osobę bliską powoduje, że dziecko niechciane, 
odtrącone przez tych, w których pokładało największe nadzieje, wzrasta w po-
czuciu mniejszej wartości. Zdrowe dziecko, odczytując nikłe zainteresowanie 
własną osobą jako brak miłości, utwierdza się w przekonaniu, że wszystkiemu 
jest winne jego zdrowie. To przeświadczenie bywa tak silne, że może czuć żal, 
że samo nie jest chore.

•	 Postawa unikająca
Ta postawa charakteryzuje się ograniczeniem okazywanego ciepła, blisko-

ści i powoduje osamotnienie dziecka i jego wycofanie. Przebywanie z synem 
czy córką nie jest dla rodziców źródłem satysfakcji i radości. Z tego względu 
unikają kontaktu z dzieckiem, ograniczając go do niezbędnego minimum. Ro-
dzice reprezentujący tę postawę lekceważą podejmowane przez dziecko próby 
nawiązania kontaktu i nie troszczą się o jego potrzeby psychiczne i fizyczne. 
Postawa rodziców generuje w chorym dziecku uczucie niepokoju, które często 
nie jest uzewnętrzniane [Jakoniuk-Diallo, Kubiak 2011, s. 78].

Postawa unikająca może sprawić, że zdrowe dziecko będzie niezdolne do 
nawiązania trwałych więzi uczuciowych, a więc stanie się uczuciowo niesta-
łe, nieprzyjaźnie nastawione do społeczeństwa, zmienne w swych planach, 
niezdolne do obiektywnych ocen. Dziecko unikane przez rodziców wykazuje 
również tendencje do użalania się nad sobą, a w szkole ma niekiedy trudności 
w wytrwałości i koncentracji w nauce.
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•	 Postawa nadmiernie ochraniająca
Jej źródłem jest symbiotyczna więź rodziców z dzieckiem i jednoczesny 

brak akceptacji potrzeby usamodzielnienia się dziecka i autonomii. Nadopie-
kuńczość jest odebraniem dziecku możliwości rozwoju w oparciu o wewnętrz-
ną motywację i pozbawieniem go dostępnych dla niego form aktywności [Gul-
la 2008, s. 126]. Pobłażliwość wiąże się z zaniechaniem lub zaniżaniem stawia-
nia wymagań, co prowadzi do poczucia bezradności i wzmocnienia poczucia 
bycia innym niż zdrowe dzieci. Owa inność, zamiast być rozumiana jako wy-
jątkowość i sprzyjać budowaniu tożsamości dziecka [Ziółkowska 2010, s. 85], 
staje się powodem uciążliwych przeżyć. 

Nadopiekuńczość rodziców wobec chorych dzieci może być nieuświado-
miona bądź traktowana jako właściwa postawa w sytuacji zagrożenia życia 
[Tillery, Long, Phipps 2014, s. 168]. W obu przypadkach kształtuje ona nieko-
rzystne postawy dzieci. Konsekwencją zbytniego skupienia uwagi na zaspo-
kajaniu potrzeb chorego dziecka może być jej deficyt wobec zdrowych dzieci, 
wyrażający się w zaniedbaniu ich potrzeb.

•	 Postawa nadmiernie wymagająca
Przejawia się w stawianiu dziecku zbyt wysokich wymagań, często nieade-

kwatnych do możliwości rozwojowych i zdrowotnych. Brak akceptacji przez 
rodziców choroby dziecka powoduje, że przez cały czas znajduje się ono pod 
presją wymaganej poprawy stanu zdrowia, samopoczucia czy usamodzielnie-
nia. Niespełnione oczekiwania rodziców mogą zostać przeniesione na zdrowe 
rodzeństwo, któremu nadmiernie wymagający rodzice ograniczają swobodę  
i aktywność przez zakazy, nakazy i nagany, zmuszanie, stosowanie sztywnych 
reguł [Buchnat 2013, s. 38]. Rodzinna homeostaza, której służą te zabiegi ro-
dziców, nie jest prawdziwą równowagą, lecz generowaniem u dzieci niedojrza-
łych postaw społecznych [Forward 2006, s. 196–197].

Biorąc pod uwagę tanatopedagogiczny kontekst funkcjonowania rodziny 
terminalnie chorego dziecka, można przyjąć, że pierwotne rodzinne środowi-
sko chorego dziecka może odegrać „zasadniczą rolę w kompensacji jego bra-
ków i jego usprawnianiu. Koniecznym warunkiem jest konsekwencja i jed-
nolitość postaw obojga rodziców” [Forma 2013, s. 361]. Zapobieganie antyno-
mii w postawach rodziców daje podstawy do tworzenia i realizacji procesu 
wychowania, który prowadzi do osobowego rozwoju chorego dziecka i jego  
rodzeństwa. 
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2.3. Więzi pomiędzy rodzeństwem

Bycie bratem lub siostrą to związek nieporównywalny z żadną relacją kole-
żeńską czy przyjacielską, który stanowi podstawę jednej z najdłużej trwają-
cych więzi w życiu człowieka [Ley 2004, s. 15]. W czasach, gdy coraz częściej 
się zdarza, że dzieci nie mają rodzeństwa, obecność brata lub siostry nabiera  
szczególnego znaczenia [Godawa 2013c, s. 375]. Relacje pomiędzy rodzeń-
stwem kształtują się zależnie od czynników, których doświadcza system ro-
dzinny. Gdy jest nim choroba dziecka, narusza ona układ wzajemnych inter-
akcji i dlatego „choroba pojawiająca się u jednego dziecka – brata czy siostry  
– znajduje swe odzwierciedlenie w funkcjonowaniu zdrowego. Nie tylko ro-
dzice pytają o przyczynę powstania choroby, lecz czynią to także pozostałe 
dzieci” [Antoszewska 2006, s. 189]. 

Przeżycia związane z chorobą brata lub siostry zostały omówione już wcze-
śniej. Dla pełniejszego ujęcia zagadnienia warto zwrócić uwagę na konsekwen-
cje, jakie choroba wywołuje we wzajemnych relacjach rodzeństwa. Jak donosi 
B. Antoszewska na podstawie przeprowadzonych badań, wpływ choroby ter-
minalnej na relacje pomiędzy rodzeństwem jest istotny – w opinii prawie 30% 
badanych chorych dzieci stosunki ze zdrowym rodzeństwem uległy zmianie 
[Ibidem, s. 193]. Związek pomiędzy chorobą a jakością relacji pomiędzy ro-
dzeństwem może mieć zabarwienie pozytywne bądź negatywne. 

Czynnikiem, który może wpłynąć na zachwianie prawidłowej relacji po-
między chorym i zdrowym dzieckiem, jest zmiana roli, którą dzieci pełnią 
w rodzinie [Izdebski, Laskowska, Jankowska 2011, s. 257]. Wyraża się to np.  
w konieczności podjęcia większej ilości obowiązków. Zbytnie obciążenie 
dziecka może rodzić frustrację prowadzącą do agresji skierowanej na chorego 
brata lub chorą siostrę. W świetle badań chłopcy czują się bardziej przeciąże-
ni opieką nad chorym rodzeństwem, choć w rzeczywistości to siostry chorego 
rodzeństwa mają znacznie mniej wolnego czasu i rzadziej spotykają się ze zna-
jomymi [Pisula 2007, s. 133]. 

Uczucia dziecka mogą zostać skierowane w stronę chorego i wyrażają się 
najczęściej przez zazdrość [Harris, Curnic 2000, s. 304], w której należy do-
szukiwać się genezy uczucia radości ze śmierci brata lub siostry, która daje 
nadzieję na „odzyskanie” rodziców. Bezpośredni kontakt z chorym rodzeń-
stwem również może się stać dla zdrowych dzieci źródłem niepokoju, gdyż 
niezrozumienie tego, co się dzieje z bratem czy siostrą, może powodować od-
czucie lęku przed kontaktem z nim.
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Należy podkreślić, iż „nieprawdą jest, że rodzeństwo charakteryzują głów-
nie negatywne uczucia względem chorego” [Izdebski, Laskowska, Jankowska 
2011, s. 259], gdyż nawet frustracje mogą stać się punktem wyjścia do umoc-
nienia relacji pomiędzy rodzeństwem. W perspektywie tanatopedagogicznej 
można wskazać kilka płaszczyzn, na których mogą się wzmacniać więzi po-
między rodzeństwem [Godawa 2013c, s. 378–379]. Są one konsekwencją wy-
stępowania wśród rodziców korzystnych postaw rodzicielskich. 

Pierwszą płaszczyzną jest poprawna komunikacja: „Komunikacja między 
chorym dzieckiem a zdrową siostrą czy zdrowym bratem jest ważna dla oboj-
ga dzieci. Między sobą mogą one wyrażać wątpliwości, o których w ich odczu-
ciu trudniej rozmawiałoby się z dorosłymi” [Eiser 1993, s. 177]. Wspólne roz-
mowy, oparte na zasadach poprawnej komunikacji, nabierają znaczenia tana-
topedagogicznego. Mogą być formą „wentylowania uczuć”, a także kanałem 
wymiany doświadczeń pomiędzy starszym i młodszym rodzeństwem.

Kolejną płaszczyzną jest pomoc choremu bratu czy siostrze. Bardzo często 
dzięki doświadczeniu opieki nad chorym bratem czy siostrą więzi się zacie-
śniają, a obie strony lepiej się doceniają. By taka pomoc była możliwa, koniecz-
ne jest przyzwolenie rodziców na partycypację starszego rodzeństwa w opiece  
nad chorym dzieckiem. Ta postawa wymaga od rodziców odwagi oraz per-
spektywicznego spojrzenia na chorobę i śmierć dziecka, gdyż wzmacnia rodzi-
nę na czas przeżywania żałoby.

Obszarem, który jest związany ze wzmacnianiem więzi braterskich i sio-
strzanych, jest interakcja. Polega ona na wzajemnym otwarciu rodzeństwa 
na siebie, co pozwala na wzmocnienie siły wzajemnego oddziaływania. Sytu-
acja tanatyczna powoduje, że zdrowe rodzeństwo dojrzewa szybciej od swoich 
rówieśników, ma wyższy poziom dojrzałości emocjonalnej, empatii i współ-
czucia wobec ludzkiej słabości i odmienności. Siostry i bracia chorych dzieci  
umieją dostrzec złożoność życia oraz ludzkich relacji. Świadomość odmienno-
ści chorego brata czy siostry pomaga zrozumieć, że każdy człowiek zasługu-
je na szacunek.

Wzmocnienie więzi pomiędzy rodzeństwem jest uwarunkowane stworze-
niem ciepłej atmosfery życia rodzinnego. Jest ona nośnikiem wielu przeżyć 
wzmacniających system rodzinny, stąd zasadna wydaje się uwaga M. Keirse: 
„Nie można prowadzić życia za swoje dzieci. Muszą przeżyć je same, same 
rozwijać się i kształtować własną osobowość. To, co można dla nich zrobić, to 
stworzyć dom, w którym będą czuły się bezpieczne ze swoimi myślami i uczu-
ciami” [Keirse 2005b, s. 85]. Poczucie bezpieczeństwa otwiera na wzajemną re-
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lację i daje rodzeństwu poczucie przynależności do wspólnoty, w której chęt-
nie przebywają pomimo trudności związanych z chorobą.

Na koniec rozważań związanych z tanatopedagogicznymi uwarunkowa-
niami procesu wychowania trzeba podkreślić, iż budowanie porozumienia  
pomiędzy rodzeństwem wymaga zaangażowania ze strony rodziców, któ-
rzy kierując się dobrem dzieci, mogą wychodzić z własną inicjatywą dotyczą-
cą rozwijania relacji w rodzinie. Taka zachęta może wnieść wiele dobra w tę 
szczególną relację, dlatego rodzeństwo „powinno być zachęcane, by robić to, 
co dla nich ważne i o tym mówić, a także by trwać w relacjach, które zawsze 
mieli” [Trapp 1994, s. 88]. 

Sytuacja ekstremalna może dokonać spustoszenia w więziach pomiędzy 
chorym i zdrowym rodzeństwem, co jest bardziej prawdopodobne w przypad-
ku rodzin, w których poziom wydolności wychowawczej jest stosunkowo ni-
ski. Jednak przy odpowiedniej mobilizacji i wsparciu, nawet w tych rodzinach 
możliwe jest wzmocnienie, a nawet odbudowanie wzajemnych więzi. Istotnym 
czynnikiem wpływającym na poprawę funkcjonowania systemu rodzinnego 
są postawy rodziców. Ich ważnym uzupełnieniem są postawy reprezentowane 
przez dziadków chorych i zdrowych dzieci.

2.4. Więzi dziadków z wnukami

Bycie dziadkiem lub babcią jest jednym z pozytywnych doświadczeń związa-
nych z późną dorosłością lub podeszłym wiekiem. Dla wielu stanowi czynnik 
wzmacniający poczucie własnej wartości [Brzezińska 2013, s. 2] i jest źródłem 
radości i motywacji do działania, gdyż wnuki „to nowe życie, nowa nadzieja 
i szczęście, to niejako nagroda za trudy wychowania dzieci. Trudy te owocu-
ją teraz pojawieniem się nowego pokolenia, które jakby przedłuża życie dziad-
ków na dalsze długie lata” [Wiśniewska-Roszkowska 1989, s. 102]. Te radości  
i nadzieje zostają znacznie ograniczone przez chorobę dziecka. 

Rola społeczna dziadków w rodzinie jest ściśle związana z relacją, która 
rozpoczyna się, gdy w rodzinie rodzą się dzieci. Rodzice kształtują ich oso-
bowości, poczucie wartości i rodzaj relacji za światem [Steuden 2009, s. 84], 
a dziadkowie uzupełniają je i wspierają, a niekiedy wręcz zastępują rodziców. 
Jako osoby, które mają „charyzmat przekraczania barier między pokoleniami, 
zanim one zaistnieją” [Jan Paweł II, Familiaris consortio. 22 XI 1981, nr 27], 
dziadkowie podnoszą wychowawczy poziom funkcjonowania rodziny. Bywa 
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również tak, że dziadkowie są separowani od wnuków, niekiedy sami nie chcą 
się angażować w życie rodziny lub wywołują konflikty, dążąc do zbyt aktyw-
nego uczestniczenia w codziennym funkcjonowaniu rodziny czy w wychowa-
niu najmłodszego pokolenia [Wiśniewska-Roszkowska 1989, s. 100–101]. 

Życie rodzinne dostarcza wiele cennych bodźców, które stymulują aktyw-
ność dziadków, wzbogacają doświadczenie wnuków i wzmacniają system ro-
dzinny. Gdy system zostaje obciążony chorobą dziecka, dziadkowie zostają 
włączeni w zakres cierpienia totalnego, angażując się w pomoc dziecku i rodzi-
nie. W rodzinie z chorym dzieckiem pojawiają się nowe podsystemy, oparte na 
więziach rodzinnych [Winch 2010, s. 10]. Mogą one połączyć dziadków z wnu-
kami, dzięki czemu relacje te nabierają nowego, pedagogicznego znaczenia. 

Istotnym zaangażowaniem dziadków, które ułatwia realizację zadań opie-
kuńczo-wychowawczych w rodzinie, jest opieka wyręczająca. Jest ona formą 
czasowego odciążenia rodziców w opiece nad chorym dzieckiem [Rutkow-
ska 2012, s. 175]. Rodzice przeciążeni obowiązkami i stresem mogą odczuwać 
symptomy syndromu wypalenia, który dekonstruuje ich życie osobiste i osła-
bia więzi rodzinne. Gotowość dziadków do włączenia się w opiekę nad dziec-
kiem, połączona z otwartą postawą rodziców dziecka, może przerodzić się  
w ważną dla rodziców pomoc w wypełnianiu trudnych obowiązków. Posta-
wa dziadków chcących opiekować się chorym dzieckiem jest realizacją norm 
panujących w wydolnym systemie rodzinnym. Warto podkreślić, iż wyręcze-
nie może dotyczyć również działań podejmowanych wobec zdrowego rodzeń-
stwa, gdyż opieka nad nim również wchodzi w zakres obowiązków rodziców.

Dziadkowie chorego dziecka mogą stać się buforem bezpieczeństwa dla emo-
cji przeżywanych przez chore dziecko oraz zdrowe rodzeństwo [Stevens, Rytme-
ister, Proctor et al. 2010, s. 153]. Możliwość wypowiedzenia ich przed osobami, 
które mają czas i odwagę na wysłuchanie, przynosi ulgę i ułatwia funkcjonowa-
nie rodzeństwa. Jak zauważają J. Łuczak i A. Kotlińska-Lemieszek: „O śmierci  
i umieraniu trzeba mówić otwarcie, stopniowo jednak dążąc do odkrywania 
maski. Często brakuje odwagi mówienia na ten temat, zarówno lekarzowi, in-
nym profesjonalistom, jak również osobom bliskim” [Łuczak, Kotlińska-Lemie-
szek 2014, s. 164]. Przygotowywanie się na śmierć brata lub siostry, które do-
konuje się w świadomości dziecka, wymaga wsparcia i cierpliwego towarzysze-
nia. W rozmowie z chorym dzieckiem demaskowanie śmierci może się dokonać  
w łagodny sposób poprzez wykorzystanie sprawdzonych metod wychowawczych, 
jak np. bajka [Kubera 2014, s. 123–128]. Chociaż osobom starszym niekiedy bra-
kuje sił i cierpliwości, okazanie jej wnukom przynosi im ukojenie i nadzieję. 
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Dziadkowie mogą pełnić rolę wychowawców i mędrców, którzy potrafią 
udzielić życiowych porad i wsparcia, które mogą obudzić nadzieję i wzmocnić 
poczucie bezpieczeństwa w rodzinie. Chociaż dziadkowie często nie potrafią 
wesprzeć rodziców wiedzą medyczną, bo ona jest fragmentaryczna i pomija ak-
tualne osiągnięcia medycyny [Harris, Curnic 2000, s. 307], to posiadają mądrość 
zdobytą poprzez liczne życiowe doświadczenia. Ta mądrość może zostać dobrze 
spożytkowana: „Wielu starszych ludzi, zwłaszcza jeśli mają dużo doświadczeń ży-
ciowych, które nauczyły ich, jak sobie radzić, mogą wykorzystać swoją mądrość  
i spokój ducha, by pomóc swym dzieciom uporać się z sytuacją kryzysową” [Fro-
mer 1995, s. 135]. Dyskretne poradnictwo w rodzinie, będące jedną z nieprofe-
sjonalnych form wsparcia [Skałbania 2009, s. 22], może pomóc wytyczyć kie-
runki działań rodziców, zmierzające do zoptymalizowania opieki nad dzieckiem.

J. Aldridge zauważa, że pozytywny wpływ dziadków na rodzinę może 
się wyrażać również poprzez ukazanie trudno zauważalnych aspektów życia  
i śmierci: „Nie zawsze mają poczucie strachu przed śmiercią i co za tym idzie, 
nie zawsze traktują ją jako największego wroga. Wielu dziadków dzieli się swo-
im przekonaniem o tajemnicy życia” [Aldridge 2008, s. 115]. Podczas gdy ro-
dzice zajmują się problemami dnia codziennego, dziadkowie mogą przynieść 
ukojenie duszy. Perspektywa pomocy może zostać rozszerzona poprzez włą-
czenie w nią aspektów duchowo-religijnych. Religijność osoby w podeszłym 
wieku ułatwia okazywanie tego rodzaju wsparcia. Dziadkowie identyfikują-
cy się z wiarą znajdują w niej częściowe ukojenie swego bólu, a przez modlitwę 
wspierają chore dziecko i pozostałych członków rodziny.

Obecność i dyspozycyjność dziadków może pozytywnie wpłynąć na kształ-
towanie się wśród członków rodziny postaw wobec cierpienia i śmierci. Jest to 
możliwe wtedy, gdy więzy rodzinne między dziadkami i pozostałymi krewny-
mi były silne, zanim wystąpiła choroba. Niemniej mogą zdarzać się sytuacje, 
w których „stosunki w rodzinie, które były nie do zniesienia, nagle w sytu-
acji kryzysowej poprawiają się, czym wszyscy są zaskoczeni” [Ibidem, s. 116]. 
Wzmacniają one potencjał zasobów systemu rodzinnego.

3. Tanatopedagogiczny wymiar samowychowania

Zagadnienie samowychowania realizowanego w kontekście terminalnej cho-
roby jest oparte na zależności pomiędzy dwoma procesami zachodzącymi  
w kontekście cierpienia. Termin „proces” wywodzi się od łacińskiego słowa 
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procedere, co oznacza „postępowanie naprzód”. Inaczej mówiąc, proces jest 
pewnym ciągiem działań, które są uporządkowane i wynikają jedne z dru-
gich. Są one ukierunkowane na określone cele i do nich zmierzają [Proces 
2012]. Spośród wielu procesów, w których człowiek uczestniczy w ciągu swego 
życia, warto zwrócić uwagę na procesy wychowania i choroby. Pomimo że oba 
spełniają warunki stawiane procesom rozwojowym, istnieje pomiędzy nimi 
zasadnicza różnica – proces choroby jest niezależny od woli człowieka i pro-
wadzi do śmierci, a o własnym rozwoju, który jest ukierunkowany na życie, 
podmiot decyduje sam.

Gdy zostaje wykryta nieuleczalna choroba dziecka, powstaje punkt stycz-
ności pomiędzy procesem jej rozwoju a procesem wychowania. Jest to istotny  
moment, w którym zapadają decyzje określające jakość dalszego życia czło-
wieka. Jedną z nich może być decyzja o kontynuowaniu rozwoju osobowe-
go, co wyraża się w realizacji procesu wychowania, a w przypadku starszych 
członków rodziny, także samowychowania. 

Określenie pojęcia samowychowanie jest problematyczne, bo nie jest ono 
jedynie faktem pedagogicznym, lecz interdyscyplinarnym, co sprawia, że po-
trzebne jest zaprezentowanie podstawowych aspektów znaczeniowych samo-
wychowania [Godawa 2014b, s. 58]. Wśród nich na szczególną uwagę zasłu-
gują jego trzy wymiary, zaprezentowane przez B. Śliwerskiego. Według autora 
samowychowanie można rozumieć w sensie intraakcyjnym, jako dopełnienie 
procesu wychowania oraz rozpatrywać je w charakterze działalności grupowej 
[Śliwerski 2010, s. 93–201].

Intraakcyjność zakłada ustosunkowanie się podmiotu do samego siebie 
i w tym znaczeniu samowychowanie jednoczy wychowawcę i wychowanka  
w jednym podmiocie. Akcentując czynnościowy charakter samowychowania, 
można przyjąć, że cechą charakterystyczną tego ujęcia jest relacja wychowaw-
cza podmiotu do siebie samego oraz wysiłek zdobywania doskonałości.

Samowychowanie określane jako dopełnienie procesu wychowania jest 
oparte na rozumieniu tego pojęcia w kontekście interakcji wychowawczych. 
Często przyjmuje ono znaczenie ontogenetyczne, które zakłada aktywność 
wtórną w stosunku do wychowawczych wpływów zewnętrznych oraz struktu-
ralne, w którym samowychowanie jest zarówno wpływem zewnętrznym, jak  
i aktywnością własną wychowanka. Jak zauważa P. Kroczek, „Do wielkich 
owoców wychowania należy to, że człowiek może się sam wychowywać. Ist-
nieje faza samowychowania, do której się dochodzi po osiągnięciu pewne-
go stopnia dojrzałości psychofizycznej i przerasta dotychczasowy proces wy-
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chowawczy” [Kroczek 2013, s. 79]. W ten sposób podkreślona zostaje ciągłość 
procesu wychowania oraz wolność i niezależność człowieka w podejmowaniu 
pracy nad sobą. 

Samowychowanie rozumiane jako działalność grupowa, ułatwia jednost-
ce rozwój. Wpływ grupy jest ważny, nawet jeśli przyjmuje się założenie, że nie 
ma odrębnej kategorii zespołowego samowychowania, gdyż przybiera ono za-
wsze charakter jednostkowy [Śliwerski 2010, s. 178]. Grupa może wzmocnić 
proces kształtowania osobowości, co dokonuje się np. poprzez redukcję nie-
pożądanych standardów życiowych, poprzez pogłębianie odpowiedzialności 
za siebie czy budzenie samoakceptacji i otwarcie na innych [Mastalski 2002, 
s. 182–183].

W. Okoń określa samowychowanie jako „samorzutną pracę człowieka nad 
ukształtowaniem własnego poglądu na świat, własnych postaw, cech charak-
teru i własnej osobowości – stosownie do założonych kryteriów, wzorów oraz 
ideałów” [Okoń 2004c, s. 363]. W ten sposób zwraca uwagę na potrzebę okre-
ślenia aksjologicznych podstaw samowychowania. Pojęciami znaczeniowo 
zbliżonymi do samowychowania jest samorozwój, samorealizacja czy samo-
kształcenie [Zarzecki 2012, s. 16, 44–45]. Każde z tych pojęć zakłada aktyw-
ność podmiotu i potrzebę czynnego ustosunkowania się człowieka do proce-
su własnego rozwoju. Potrzebę regulowania własnego postępowania zgodnie  
z przyjętymi wzorcami i wartościami zauważa także I. Jundziłł. Droga do 
osiągnięcia zamierzonych efektów wychowawczych prowadzi przez poszcze-
gólne etapy samowychowania, wśród których można wymienić: wybór wzoru, 
analizę sytuacji, poznawanie i ocenę siebie, podjęcie decyzji, kierowanie sobą 
w dążeniu do celu i autokontrolę [Jundziłł 1997, s. 716].

Podkreślenie personalistycznego aspektu samowychowania znalazło miej-
sce w doktrynie Jana Pawła II. Według autora samowychowanie stanowi „nor-
mę personalistyczną”, która uwrażliwia na godność każdego człowieka jako 
osoby [Urbański 2000, s. 9]. Samowychowanie jest oparte na wartościach, któ-
re generują cele wychowawcze. Ich realizacja pozwala na osiągnięcie pełni 
człowieczeństwa. Ważnym elementem samowychowania jest więc rozwój mo-
ralny człowieka, wyrażający się w podejmowaniu pracy nad sobą i podejmo-
waniu odpowiedzialności za własny rozwój [Jan Paweł II, Christifideles laici. 
30 XII 1988, nr 63]. 

Odnosząc się do rozważań na temat istoty samowychowania warto podkre-
ślić aksjologiczny wymiar tego procesu. Wyraża się on w regulowaniu własne-
go postępowania zgodnie z przyjętymi wzorcami i wartościami, co w tanato-
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wychowaniu konstytuuje fundamentalna zasada „poszanowania godności każ-
dej istoty ludzkiej i apriorycznej wartości życia ludzkiego” [Binnebesel 2013b,  
s. 251]. Nie można zapomnieć o potrzebie obecności aksjologii wychowawczej 
w cierpieniu. Na ten temat pisał Jan Paweł II: „Człowiek cierpi z powodu zła, 
które jest jakimś brakiem, ograniczeniem lub wypaczeniem dobra. Można by 
też powiedzieć, że człowiek cierpi z «racji dobra», które nie jest jego udziałem, 
od którego został niejako odcięty lub którego sam się pozbawił. Cierpi w szcze-
gólności wówczas, kiedy to dobro – w normalnym porządku rzeczy – «winno» 
być jego udziałem, a nie jest” [Jan Paweł II, Salvifici doloris. 11 II 1984, nr 7]. 
Rzeczywistość cierpienia tłumaczy się poprzez zło, w świetle którego dobro zo-
staje uwypuklone. Istotny jest, przedstawiony przez papieża, sposób postrze-
gania cierpienia jako czynnika wpływającego na rozwój człowieka [Rutkowska 
2010, s. 195–199]. 

Należy podkreślić, iż kategoria samowychowania, chociaż jest właściwa 
osobom dorosłym, może w częściowej formie rozpoczynać się już wieku dora-
stania [Przetacznik-Gierowska, Włodarski 2002a, s. 233], a dzieciństwo winno 
być przygotowywaniem do podjęcia zadań związanych z własnym rozwojem. 
Dzięki samowychowaniu człowiek dojrzewa i coraz pełniej potrafi ustosunko-
wać się do choroby i śmierci własnej lub bliskiej osoby. 

Potencjał działania związanego z rozwojem nie oznacza, że zostanie on 
automatycznie zrealizowany. Przeformułowanie cierpienia na doświadczenie 
pozytywne często wydaje się zadaniem, które przekracza możliwości człon-
ków rodziny, gdyż choroba i cierpienie nie zawsze stymulują rozwój człowieka. 
Mogą doprowadzić do destrukcji jego osobowości i regresu. J. Tischner pisał 
o cierpieniu: „Nie ono dźwiga. Wręcz przeciwnie, cierpienie zawsze niszczy. 
Tym, co dźwiga, podnosi i wznosi ku górze, jest miłość” [Tischner 2011, s. 25]. 
Nie zawsze człowiekowi wystarcza miłości, a więc także motywacji, wewnętrz-
nej siły i wsparcia, by mógł wznieść się ponad cierpienie dotykające jego samego  
bądź bliską mu osobę. W takim przypadku następuje destrukcja osobowości  
w poszczególnych obszarach jego aktywności. Niszczące działanie cierpienia 
jest zjawiskiem bliskim ludzkiej egzystencji i wymagającym wciąż pogłębia-
nych analiz. Jednak w perspektywie samowychowania trzeba zatrzymać się 
dłużej nad sytuacją, w której człowiek w spotkaniu z cierpieniem nie przerywa 
procesu samorozwoju, inicjuje go bądź dynamizuje.

Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy w człowieku dokona się weryfikacja  
i przeformułowanie niektórych dotychczasowych aksjomatów. Można w tym 
założeniu dostrzec odniesienie do teorii dezintegracji pozytywnej K. Dąbrow-
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skiego, który w tym, co pozornie chorobowe i negatywne upatrywał szansę na 
rozwój człowieka i dojrzewanie osobowości. Według autora ustosunkowanie 
się do śmierci jest wypadkową postawy rozumowej oraz uczuciowej. Dramat 
związany z perspektywą umierania może przejść w stan spokoju i harmonii  
wewnętrznej [Dąbrowski 1986, s. 95], będącej znakiem osiągnięcia „ostatniego 
etapu rozwoju” [Pytka 2010, s. 55].

Pośród pytań cierpiącego człowieka szczególną wagę ma pytanie o sens ży-
cia, gdyż choroba może wywołać jego zagubienie [Jundziłł 2010, s. 36]. Brak 
sensu życia zakłóca egzystencję zdrowego człowieka, a w przypadku chorego 
zaburzenie to ma jeszcze większe konsekwencje. Rozważając te zagadnienia, 
nie sposób pominąć dorobku V. E. Frankla, który poszukując sensu życia od-
nosi je do aksjologii, gdyż „posiadanie wartości ułatwia człowiekowi poszu-
kiwanie sensu z tego względu, że przynajmniej w niektórych sytuacjach zdję-
ty zostaje z niego ciężar podejmowania decyzji” [Frankl 2010, s. 78]. Decyzje, 
przed którymi staje terminalnie chory człowiek, mają niekiedy duży ciężar ga-
tunkowy i implikują nieodwracalne konsekwencje. Dzięki procesowi warto-
ściowania łatwiej jest się z nimi zmierzyć.

Obecność wartości w rozwoju człowieka pozwala na odnalezienie sensu ży-
cia pomimo doświadczanego cierpienia: „Może mu się nawet udać przekuć 
swoje cierpienie w tryumf. Jednak w takiej sytuacji odnalezienie sensu zale-
ży od postawy, jaką pacjent przyjmie wobec swego cierpienia” [Ibidem, s. 170]. 
Postawa wobec cierpienia kształtowana w ciągu życia człowieka przechodzi 
weryfikację w chwili pojawienia się choroby. Umiejętność „przekucia cierpie-
nia w tryumf” jest więc efektem oddziaływania wielu czynników, wśród któ-
rych szczególne miejsce zajmuje proces wychowania i jego kontynuacja w po-
staci samowychowania.

Tanatopedagogiczny kontekst rozwoju człowieka pozwala na wskazanie 
kilku wybranych obszarów samowychowania w perspektywie śmierci [Goda-
wa 2014b, s. 63–68]:

•	 Przeciwdziałanie egocentryzmowi
Ból somatyczny obniża jakość życia, monopolizuje uwagę i ogniskuje wo-

kół siebie aktywność pacjenta, wprowadzając dysharmonię w jego rozwoju.  
U zdrowego, prawidłowo rozwijającego się człowieka stopniowo dominują po-
trzeby wyższe, u chorego najważniejsze stają się ponownie potrzeby niższe 
[de Walden-Gałuszko 2008b, s. 195]. Tendencja do pogłębienia egocentryzmu 
sprawia, że choremu dziecku trudno jest pozostać otwartym na innych. Ten-
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dencja do egocentryzmu zagraża również bliskim dziecka, gdyż zdarza się, że 
ich cierpienie jest bagatelizowane i niezrozumiane.

Przeciwdziałanie egocentryzmowi wiąże się z koniecznością posiadania 
cierpliwości i wytrwałości w znoszeniu dolegliwości, których nie da się far-
makologicznie uśmierzyć.  Samowychowanie przyjmuje więc niejednokrotnie 
formę ascezy [Śliwerski 2010, s. 98–99]. Jest ono także poszukiwaniem form 
kontaktu pomiędzy członkami rodziny, które ułatwiają wzajemne otwarcie  
i zrozumienie. Najpełniejszym sposobem tej komunikacji jest dialog. Stano-
wi on najbardziej dojrzałą formę kontaktów międzyludzkich, opartych na 
zasadach poprawnej komunikacji [Śnieżyński 2012, s. 21–22]. Może on być  
rozumiany jako postawa, a ta nie jest umiejętnością wrodzoną, chociaż niektó-
re predyspozycje znacznie ułatwiają nawiązanie dialogu. Konieczne jest więc 
wychowanie do postawy dialogu w rodzinie chorego dziecka. Rozwój relacyj-
ny człowieka, który polega na doskonaleniu międzyludzkiej wymiany i komu-
nikacji [Wal 2013, s. 242], może zaistnieć tylko na podłożu szczerych i trwa-
łych relacji interpersonalnych.

•	 Poszukiwanie źródeł nadziei
Zbliżająca się śmierć odbiera choremu oraz jego bliskim nadzieję, ale nie 

potrzebę jej posiadania. Poszukiwanie jej źródeł nie oznacza wypierania smut-
nej rzeczywistości, lecz nawiązanie do wartości, dążenie do celów nieoderwa-
nych od realiów choroby, przystosowanie się do choroby i przyjęcie dojrzałej 
postawy wobec trudnej rzeczywistości. Budowanie nadziei to oczekiwanie od 
przyszłości czegoś dobrego, co pozwala na wzmocnienie pozytywnego afektu, 
sprzyja pozytywnemu przewartościowaniu sytuacji terminalnej. Źródłem na-
dziei może być także wiara w Boga, która konstruuje postawę zaufania, okre-
ślaną jako „nadzieja religijna” [Block 2013, s. 208]. Nadzieja ta wynika z zawie-
rzenia przez chorego swego życia Bogu, który jest „Dawcą nadziei” [Rz 15, 13]. 
Eschatologiczne odniesienie nadziei wynikającej z wiary w Boga poszerza ho-
ryzont rozumienia przyszłości, co wpływa na codzienną egzystencję. W no-
wym świetle jest również postrzegana śmierć, stąd wysiłek formowania same-
go siebie nabiera nowego znaczenia. 

Dla wielu chorych i ich rodzin dużą pomocą w samowychowaniu w prze-
strzeni religijnej jest modlitwa, a także korzystanie z sakramentów oraz pomocy 
wspólnoty wierzących. Warto podkreślić, iż w budowaniu nadziei religijnej w ro-
dzinie istotną rolę może odegrać chore dziecko mające silną więź z Bogiem, któ-
ry przez dorosłych nie jest zawsze afirmowany: „Odsuwany na bok i wypierany 
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ze świadomości, zostaje nagle dostrzeżony podczas umierania ukochanej osoby. 
Wówczas spotkaniu z Bogiem towarzyszy bardziej lęk niż modlitwa ufności. Dla-
tego znów z pomocą przychodzi dziecko, które swoim spokojem i miłością pod-
trzymuje nadzieję rodziców” [Szczepaniak 2008, s. 63]. Nadzieja jest kategorią, 
która nie jest kojarzona z zagrożeniem, ale może być w niej obecna i rozwijana. 

•	 Przeciwdziałanie izolacji społecznej
Samowychowanie stanowi szansę na pokonanie izolacji społecznej wywo-

łanej chorobą, co dokonuje się przez podtrzymywanie kontaktów z bliskimi, 
prostowanie potocznych informacji związanych z nieuleczalną chorobą, a tak-
że otwarcie się na rodziny innych chorych dzieci. Niekiedy nie do uniknięcia 
jest zmierzenie się z samotnością, ale istotna jest troska o to, by żal do osób 
nieodwiedzających chorego nie zdominował relacji z nimi [de Walden-Ga-
łuszko 2012, s. 129]. Przeciwdziałanie samotności wiąże się z potrzebą posia-
dania wartościowych, trwałych kontaktów z innymi. 

Socjalny wymiar funkcjonowania człowieka domaga się obecności relacji 
pozarodzinnych, pozwalających na chwilowe oderwanie się od trudnej rze-
czywistości. Dlatego w samorozwoju potrzebna jest umiejętność utrzymywa-
nia relacji, które nie stanowią zagrożenia dla trwałości rodziny, ale są ich uzu-
pełnieniem. Wydaje się, że coraz popularniejsza forma kontaktów społecznych 
dokonujących się za pomocą Internetu nie jest wystarczająca. 

Tanatopedagogiczny wymiar samowychowania wyraża się w podejmowa-
niu prób minimalizowania destrukcyjnego wpływu cierpienia totalnego oraz 
rozwijania pozytywnych aspektów życia chorego dziecka i jego bliskich. By 
było to możliwe, konieczna jest elastyczność w podejściu do tego zagadnienia. 
Dla osiągnięcia własnego rozwoju jednostki potrzebne, a niekiedy wręcz ko-
nieczne jest przeciwstawienie się bierności wobec cierpienia. Ta postawa może 
być uzupełniana przez nabywanie umiejętności dostosowania się do ograni-
czeń związanych z chorobą dziecka i poszukiwaniu rozwiązań służących pod-
niesieniu jakości życia. Ważne jest również całościowe spojrzenie na chorobę  
i śmierć, które pozwala na umiejscowienie tych rzeczywistości w wymiarze 
horyzontalnym i wertykalnym. 

Ważny wkład w rozumienie zagadnienia rozwoju dokonującego się w per-
spektywie zagrożenia życia wnosi psychologiczne rozumienie kryzysu, któ-
ry jest postrzegany jako zjawisko warunkujące progresywne zmiany rozwojo-
we [Konarska 2014, s. 121]. Jest on rozumiany jako krytyczny stan, po którym 
następuje wyraźny zwrot w kierunku zmian rozwojowych. Rozstrój emocjo-
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nalny, który towarzyszy kryzysowi, jest przykrym emocjonalnie doświadcze-
niem, mogącym prowadzić do destrukcji. Jednak podjęcie właściwych działań, 
a także skorzystanie ze wsparcia zewnętrznego daje szansę na nadanie nowe-
go znaczenia zaistniałej sytuacji. 

Radzenie sobie ze stresem jest pojmowane przez W. Pilecką i innych auto-
rów jako „zbiór wolicjonalnych (w odróżnieniu do automatycznych) reakcji na 
stres, ukierunkowanych na regulację emocji, myślenia i zachowania oraz mo-
dyfikację środowiska” [Pilecka 2011b, s. 11]. Jak pokazują wyniki badań, ra-
dzenie sobie ze stresem może być rozpatrywane w różnych perspektywach. Na 
uwagę zasługuje porównanie dwóch strategii radzenia sobie z tym, co trud-
ne: skoncentrowanej na zadaniach oraz skoncentrowanej na unikaniu [Pio-
trowska-Matyszczak, Samardakiewicz 2013, s. 105–112]. Chociaż nie można 
jednoznacznie wskazać, który z tych stylów jest bardziej efektywny, to wyni-
ki badań podkreślają pozytywną rolę strategii skoncentrowanej na zadaniach. 
Rodziców preferujących styl zadaniowy charakteryzuje spójność, komunika-
cyjność oraz korzystanie ze wsparcia społecznego. U tych rodziców chorych 
dzieci lęk znajdował się na poziomie przeciętnym. Rodziców realizujących styl 
skoncentrowany na unikaniu charakteryzowała sztywność granic systemu, 
brak komunikacji oraz skłonność do angażowania się w czynności zastępcze. 
Odczuwany przez nich lęk znajdował się na niskim poziomie. Z tego wynika, 
że diady rodzicielskie preferujące koncentrację na zadaniach są mniej obcią-
żone stresem związanym z chorobą dziecka w porównaniu z rodzicami prefe-
rującymi styl skoncentrowany na unikaniu [Ibidem, s. 112].

Rozważania nad naturą i pokonywaniem stresu towarzyszącego opiece nad 
nieuleczalnie chorym dzieckiem wprowadzają w zagadnienie traumy i wzro-
stu, który może po niej nastąpić. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na 
pojęcie wzrostu potraumatycznego, PTG (Posttraumatic Growth). Nawiązuje 
ono do poglądów G. Caplana, E. Frankla, K. Popielskiego, R. Tedeschiego czy 
L. Calhouna. Autorzy ci wskazali, że doświadczanie silnie stresujących wyda-
rzeń, będących źródłem cierpienia, może wiązać się z pojawieniem się pozy-
tywnych zmian psychologicznych [Ogińska-Bulik 2013, s. 52]. 

Jak zauważa N. Ogińska-Bulik: „Potraumatyczny rozwój jest czymś więcej 
niż tylko powrotem do stanu równowagi po doświadczonym przeżyciu trau-
matycznym. Zjawisko to wskazuje, że jednostka w wyniku traumy przechodzi 
pewnego rodzaju transformację i uzyskuje wyższy niż przed traumą poziom 
funkcjonowania, wyrażający się między innymi w większym poczuciu dobro-
stanu czy większej świadomości życiowej” [Ogińska-Bulik 2010, s. 34]. Potrau-
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matyczny wzrost zakłada więc, że człowiek który doświadczył traumy, może 
przekształcić swe trudne doświadczenia w bodziec do pozytywnych zmian. 
Warto zauważyć, iż potraumatyczny wzrost jest tutaj utożsamiany z rozwo-
jem, co wskazuje na samowychowawczy kontekst życia człowieka. 

Potraumatyczny wzrost nie dokonuje się automatycznie, gdyż wymaga ak-
tywności podmiotu, który podejmuje wysiłki, by przekształcić  niekorzystną 
sytuację i dostosować się do niej. Nie sama trauma powoduje wzrost, ale podej-
mowane w jej kontekście strategie zaradcze. Są one formą autokreacji, trans-
cendowania człowieka, które dają poczucie gotowości na przyjęcie cierpienia, 
radzenia sobie z nim i przezwyciężania jego skutków [Mastalski 2009, s. 41]. 
Szanse na wzrost są większe, gdy dana sytuacja ma charakter kryzysowy, a nie 
stresowy oraz gdy zachodzą zmiany życiowe, które są wynikiem dobrej in-
terpretacji zdarzenia. Korzystne jest, gdy  wzrost jest doświadczany jako wy-
nik, a nie jako mechanizm radzenia sobie z sytuacją oraz gdy wymaga zmiany  
założeń dotyczących własnego życia [Izdebski, Suprynowicz 2010, s. 62]. Nale-
ży podkreślić, iż postulowany wzrost dokonuje się w bardzo trudnych warun-
kach funkcjonowania człowieka, które charakteryzują się dystresem i obniże-
niem komfortu życia. Doświadczenie negatywnych skutków traumy, łącznie 
z symptomem PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), wydaje się warunkiem 
rozpoczęcia wzrostu, który polega na przepracowaniu trudnej sytuacji. Efek-
tem działań jest poprawa jakości funkcjonowania człowieka [Ogińska-Bulik 
2010, s. 35].    

Wzrost zależy od wielu czynników, które są związane z rodzajem doświad-
czanej traumy, jej intensywnością i długością trwania, a także z zasobami  
własnymi jednostki. Ważną rolę odgrywają preferowane przez człowieka stra-
tegie radzenia sobie z negatywnymi wydarzeniami życiowymi, zwłaszcza stra-
tegia pozytywnego przewartościowania i aktywnego zaangażowania się w po-
konywanie kryzysu. Podkreśla się także znaczenie radzenia sobie w oparciu 
o nadzieję, optymizm, otwartość na doświadczenia [Ibidem]. Dużą pomocą 
w przepracowywaniu traumy jest religijność człowieka, a także wsparcie spo-
łeczne, z którego korzysta [Linley, Joseph 2004, s. 16]. 

Proces potraumatycznego rozwoju zasadza się w sytuacji, w której nastą-
piło zaburzenie dotychczasowego sposobu funkcjonowania człowieka. To za-
burzenie zmusza go do zrewidowania swoich podstawowych założeń na te-
mat własnej tożsamości, oczekiwań związanych z innymi ludźmi oraz z nie-
pewną przyszłością. Odpowiedzią na kryzys jest próba odbudowania własnej 
wizji świata i schematów poznawczych, a zwłaszcza nadawania sensu dalsze-
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mu funkcjonowaniu.  Może to doprowadzić do przeświadczenia, że pewne 
przekonania przestały obowiązywać, a niektóre cele życiowe są nieosiągalne. 
Uświadomienie tych faktów może inspirować do formułowania nowego sensu 
i celów, uwzględniających nową, zmienioną sytuację. Dla osoby zmagającej się 
z traumą ważnym etapem radzenia sobie jest otwieranie się na innych i ujaw-
nianie im wewnętrznego procesu, dokonującego się w człowieku. Ostatnim 
etapem radzenia sobie z traumą jest zmiana rozumienia życia, samego siebie  
i świata [Ogińska-Bulik, Juczyński 2010, s. 130]. 

R. Tedeschi i L. Calhoun wyróżniają trzy zasadnicze obszary, w obrębie 
których można dostrzec pozytywne zmiany u osób, które doświadczyły trau-
my. Zmiany dokonują się w zakresie obrazu własnej osoby, zmian w relacjach 
interpersonalnych i zmian filozofii życia [Tedeschi, Calhoun 1996, s. 456–458]. 
W ich zakresie mieszczą się także: wzrost dojrzałości emocjonalnej, odczucie 
bogatszego doświadczenia życiowego, lepszego radzenia sobie z trudnościami, 
poczucia siły i pewności siebie, samooceny i poczucia kompetencji. Zauważal-
ny jest wzrost mądrości życiowej, rozwój w zakresie relacji interpersonalnych, 
wzrost więzi emocjonalnej w rodzinie, dostrzeżenie ważności dziecka, dzieci, 
rodziców i ich potrzeb oraz podniesienie poziomu wrażliwości emocjonalnej. 
Dostrzega się też wzrost gotowości do przyjęcia pomocy i wsparcia społeczne-
go, wyraźniejsze docenianie własnego istnienia, umiejętność dostrzegania lep-
szych perspektyw życiowych, pozytywne zmiany w hierarchii tego, co ważne 
w życiu, dostrzeganie wartości życia jako takiego, wzmocnienie wartości du-
chowych, wzrost poczucia kontroli i znalezienie sensu życia [Borys 2004, s. 97]. 

Odwołując się do badań przeprowadzonych przez N. Ogińską-Bulik moż-
na przyjąć, że zasadniczymi obszarami zmian potraumatycznych są: zmiany  
w percepcji siebie, zmiany w relacjach z innymi, większe docenianie życia, 
zmiany w sferze duchowej. Potraumatyczny wzrost stwierdzono u prawie 60% 
badanych, co sytuuje wynik w zakresie uzyskanym na podstawie innych ba-
dań empirycznych [Ogińska-Bulik 2013, s. 60]. Godnym podkreślenia jest, że 
badania dotyczące wzrostu potraumatycznego obejmują swym zakresem wiele 
obszarów życia człowieka. Zajmują się także traumą doświadczaną w kontek-
ście opieki nad nieuleczanie chorymi dziećmi [Ibidem, s. 59].

Wzrost potraumatyczny ma niewątpliwy związek z samowychowaniem, 
gdyż odwołuje się do rozwoju osobowościowego człowieka, dokonującego się 
przy jego aktywności. Tanatopedagogiczne ukierunkowanie tego procesu in-
spiruje do podejmowania wysiłku pogłębienia rozumienia znaczenia tego zja-
wiska i zachodzących zależności.  
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* * *
Funkcjonowanie rodziny, która spodziewa się śmierci jednego z jej naj-
młodszych członków, wymyka się szablonowym zasadom życia rodzinnego.  
W przeświadczeniu postronnych obserwatorów życia społecznego wielość  
i złożoność czynników, które utrudniają realizację zadań rodziny jest tak 
duża, że naturalną reakcją obronną jest bierność i oczekiwanie na spełnienie 
się czarnego scenariusza zdarzeń. Jednak życie rodzinne nie może być zawie-
szone w pustce, ponieważ jest ona sprzeczna z naturą działania systemu ro-
dzinnego. Dlatego w rodzinie terminalnie chorego pacjenta są kontynuowa-
ne funkcje, które stanowią zarówno o istotnych celach życia rodzinnego, jak  
i o codziennym prosperowaniu. Z pewnością poziom funkcjonowania tych ro-
dzin jest bardzo różny, jednak nawet regres jest zjawiskiem, które pośrednio 
nadaje sens mówieniu o opiece i wychowaniu w wymiarze tanatycznym.

Tanatopedagogiczne spojrzenie na proces wychowania w rodzinie pozwoli-
ło na zinterpretowanie życia rodzinnego w kontekście śmierci. Oprócz funkcji 
rodziny, istotnego znaczenia nabrały więzi rodzinne, które stanowią podstawo-
we odniesienie kształtujące profil funkcjonowania rodziny. Ich wzmocnienie  
w istotnym stopniu przyczynia się do poprawy jakości życia rodzinnego. Kształ-
towanie więzi rodzinnych w kontekście zagrożenia życia dziecka jest ważnym 
elementem praktycznego wymiaru tanatopedagogiki.    

Porównanie założeń funkcjonowania rodziny z principiami tanatopedago-
giki pozwoliło na wyznaczenie kilku obszarów, które są istotne dla przetrwa-
nia, a nawet rozwoju więzi rodzinnych. Należy do nich wychowanie i rozwój 
chorego dziecka, jego rodzeństwa, a także dorosłych członków rodziny. 
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FUNKCJONOWANIE RODZINY DZIECKA OBJĘTEGO DOMOWĄ OPIEKĄ HOSPICYJNĄ
STUDIUM TANATOPEDAGOGICZNE

J. Tischner zauważa, że istotę spotkania z drugim człowiekiem „stanowi pojęty 
egzystencjalnie dialog dobrej woli. W dialogu tym chodzi o dobro i zło, o war-
tość i antywartość, o winę i niewinność, o czyste i nieczyste sumienie, o jakieś 
ludzkie życie i o ratunek od śmierci nieludzkiej. Dobro drugiego jest sprzężone 
z moim dobrem, a moje dobro z dobrem drugiego” [Tischner 1994, s. 387–388].

Spotkanie i dialog z drugim człowiekiem to fundament i warunek nawią-
zania każdej relacji, także tej, która przynosi wsparcie. Dialog, o którym pi-
sał autor, jest wyrazem dobrej woli obu podmiotów, które łączy wspólne do-
świadczenie. Gdy jest nim zbliżająca się śmierć dziecka, w dialogu wzajem-
nej pomocy chodzi o „ratunek od śmierci nieludzkiej”. Można się zastanawiać,  
o jaką śmierć tu chodzi, ale można założyć, iż śmiercią nieludzką jest m.in. 
taka śmierć, do której człowiek zbliża się, tracąc swe wewnętrzne bogactwo. 
Sytuacja graniczna ma tak silny wpływ na człowieka, że jego wewnętrzny re-
gres wydaje się oczywisty. 

Opieka paliatywna w pewien sposób przeciwstawia się śmierci nieludzkiej 
i proponuje pomoc obejmującą wszystkie obszary życia człowieka. Jej założe-
nia są realizowane w instytucjach, których misją jest pomoc w uśmierzaniu 
bólu oraz związanego z nim cierpienia. Tanatopedagogiczny wymiar opieki 
paliatywno-hospicyjnej zakłada, że udzielana pomoc posiada znaczenie wy-
chowawcze. Dialog dobrej woli, o którym pisał J. Tischner, może być wyrazem 
troski nie tylko o uśmierzenie cierpienia, ale także o rozwój każdego z uczest-
ników sytuacji wywołanej chorobą i zagrożeniem życia dziecka. 

Wychowawcze aspekty pediatrycznej opieki 
paliatywno-hospicyjnej

Rozdz ia ł  V
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Zaprezentowanie zakresu oddziaływań tanatopedagogicznych wymaga 
ujęcia obszarów opieki paliatywnej w kontekście wychowawczym. Nie cho-
dzi tu o narzucenie tego kontekstu poszczególnym osobom i działaniom, lecz 
o dowartościowanie pedagogicznego charakteru tego wsparcia. Istotne wyda-
je się również przedstawienie charakterystyki działań podejmowanych przez 
wybranych członków zespołu hospicyjnego. Ich prezentacja pozwoli na szer-
sze ujęcie tanatopedagogicznego wymiaru opieki hospicyjnej.

1. Opieka paliatywno-hospicyjna nad chorym dzieckiem 
 i rodziną

Nieuleczalna choroba dziecka generuje wiele trudności w jego życiu oraz  
w funkcjonowaniu systemu rodzinnego. Rodzina, która do tej pory nie ocze-
kiwała wsparcia, w przypadku zagrożenia życia jednego z jej członków często 
zaczyna odczuwać taką potrzebę. Choroba dziecka sprawia, że pojawia się ko-
nieczność leczenia przyczyn wystąpienia choroby, a gdy nie przynosi ono efek-
tów, rodzina staje się uczestnikiem procesu leczenia paliatywnego.

1.1. Istota i założenia pediatrycznej opieki paliatywnej

Opieka paliatywna ma swoją genezę związaną z opieką nad ludźmi umierają-
cymi, która jest w różnych formach sprawowana od starożytności. Do rozwoju 
tej opieki w znacznym stopniu przyczyniło się chrześcijaństwo. Warto zwró-
cić uwagę na działalność szpitalnych zakonów oraz inicjatywy indywidual-
nych osób, takich jak np. ks. Piotr Skarga czy Matka Teresa z Kalkuty, dzię-
ki którym zostały wypracowane praktyczne sposoby opieki na granicy życia  
i śmierci [Kostek 2011, s. 20]. Pomoc umierającym wykracza poza zakres jed-
nej religii i jest doświadczeniem wspólnym wielu ludziom wrażliwym na cier-
pienie drugiego człowieka. 

Opieka paliatywna jest pojęciem współczesnym, które rozwinęło się ponad 
czterdzieści lat temu, w dużej mierze dzięki działalności dwóch kobiet: C. Saun-
ders oraz E. Kübler-Ross. Pierwsza z nich zainicjowała opiekę nad terminalnie 
chorymi pacjentami w Wielkiej Brytanii [Krajnik, Żylicz 2011, s. 40–41], dru-
ga prowadziła podobną działalność w Stanach Zjednoczonych [Kostek 2011,  
s. 21]. Dzięki nim opieka nad osobami umierającymi nabrała nowego znaczenia.
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Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opieka paliatywna jest ak-
tywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na cho-
roby nieuleczalne, postępujące oraz niepoddające się leczeniu przyczynowe-
mu. Jej celem jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin [WHO 1990,  
s. 11] „poprzez zapobieganie i przynoszenie ulgi w bólu oraz cierpieniu, poprzez 
wczesne rozpoznanie i bezbłędną ocenę oraz leczenie bólu i rozwiązywanie in-
nych problemów fizycznych, psychosocjalnych i duchowych” [Travers, Mitchell 
2012, s. 2]. Można więc przyjąć, że zasadniczym celem tej opieki jest uszanowa-
nie godności umierającego i okazanie mu wszechstronnej troski, która wyraża 
się w dążeniu do złagodzenia cierpienia psychosomatycznego, duchowego i po-
prawie jakości ostatnich chwil jego życia [Szczepaniak 2008, s. 82]. Wspieranie 
rodziny chorego w czasie choroby i po jego śmierci jest integralnym elementem 
opieki paliatywnej [Sheldon 1997, s. 5]. Według WHO zakres pojęcia opieki pa-
liatywnej jest tożsamy z opieką paliatywno-hospicyjną oraz hospicyjną.

Godne zauważenia jest to, że w opiece paliatywnej ma miejsce leczenie ob-
jawowe, co diametralnie odbiega od standardowego postępowania medyczne-
go, ukierunkowanego zasadniczo na leczenie przyczyn. Należy podkreślić, że 
przyczyną stanu terminalnego są często choroby przewlekłe znacznie wykra-
czające poza zakres chorób o podłożu nowotworowym, co z kolei zaprzecza 
powszechnemu przekonaniu na temat najczęstszych przyczyn śmierci. Pod-
kreśla to J. Łuczak, gdy zauważa, że „leczeniem paliatywnym (pallium – łac. 
płaszcz obszerny, palliatus – otulanie płaszczem cierpiącego chorego, ang. pal-
liative treatment) nazywamy postępowanie mające na celu złagodzenie, zmo-
dyfikowanie oznak, w tym objawów postępującej, nie poddającej się leczeniu 
przyczynowemu choroby przewlekłej, o niekorzystnym rokowaniu, w tym 
również zaawansowanej choroby nowotworowej” [Łuczak 2013, s. 1].

Założenia oraz realizacja tradycyjnego modelu opieki paliatywnej napo-
tykają na konstruktywną krytykę [Randall, Downie 2006; Pietruk, Pawłow-
ska, Kozłowska 2009, s. 493–495], niemniej wydaje się, że pomimo niewątpli-
wych braków wciąż mają one dużą wartość. Staje się ona widoczna, gdy w re-
alizacji opieki są przestrzegane obowiązujące założenia i standardy. Należą do 
nich procedury stosowane w opiece paliatywnej, które obejmują: ocenę ob-
jawu, wyjaśnienie jego przyczyny, indywidualizację leczenia, monitorowanie 
stanu pacjenta przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na szczegóły w przebie-
gu procesu leczenia [Kaptacz 2013, s. 23]. Schemat postępowania zakłada okre-
ślenie przyczyny bólu i przeciwdziałanie mu, co jest możliwe między innymi 
dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. 
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Główne zasady opieki paliatywnej, które dotyczą wszystkich pacjentów 
niezależnie od wieku, można zawrzeć w następujących punktach [Korzeniew-
ska-Eksterowicz 2011b, s. 14–15]:

•	 akceptacja nieuchronności śmierci
W opiece paliatywnej jest ona traktowana jako naturalne zjawisko, będące 

zakończeniem nieuleczalnej choroby. Założenie to oznacza powstrzymanie się 
przed stosowaniem nadzwyczajnych działań przedłużających życie, czyli tera-
pii uporczywej, daremnej z punktu widzenia medycyny [Orłowski 2010, s. 64].

•	 akceptacja właściwej pory śmierci
Założenie to oznacza powstrzymanie się od eutanazji, czyli działań przy-

spieszających śmierć, dlatego w opiece paliatywnej „nie wydłuża się ani nie 
skraca życia chorego” [Buss 2010, s. 59]. Jak zauważa B. L. Block, opieka palia-
tywna łagodzi ból wszechogarniający i sprawia, że śmierć może być łagodna  
i spokojna [Block 1997, s. 68–69].

•	 afirmacja życia
Akceptacja nieuchronności śmierci sprawia, że w opiece paliatywnej dużo 

uwagi poświęca się działaniom mającym na celu jak najpełniejsze wykorzysta-
nie czasu, który pozostał choremu i jego rodzinie. 

•	 Poprawa jakości życia chorego i jego rodziny
Jako że jest to podstawowy cel opieki paliatywnej, jego realizacja wymaga 

uwzględnienia kilku założeń. Uznanie troski o dobrą jakość życia chorego za 
priorytetową domaga się eliminacji bądź łagodzenia somatycznych objawów 
choroby. Opieka sprawowana nad chorym i jego rodziną jest holistyczna, więc 
obejmuje wszystkie sfery życia człowieka. Jest nawiązaniem do biopsychospo-
łecznego modelu zdrowia [Ostrzyżek, Marcinkowski 2012, s. 683]. 

Ważne jest poszanowanie autonomii i godności chorego człowieka oraz jego 
osobistych przekonań. Aby móc mówić o poprawie jakości życia rodziny, na-
leży podejmować działania wspierające wszystkich jej członków. Istotnym za-
łożeniem staje się potrzeba podejmowania harmonijnych i skoordynowanych 
działań, co jest możliwe jedynie przy współpracy członków interdyscyplinar-
nego zespołu.

Założenia opieki paliatywnej określają ogólne zasady pomocy terminalnie 
choremu człowiekowi i jego bliskim. Ich realizacja przebiega różnymi torami, 
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zależnymi od indywidualnych uwarunkowań procesu opieki. Zawsze jednak 
winna uwzględniać podstawowe zasady, które konstytuują jej istotę. Odnoszą 
się one również do paliatywnej opieki pediatrycznej. 

Opieka paliatywna, w której pacjentem jest dziecko, to zagadnienie wiąza-
ne bardziej z pediatrią niż z opieką paliatywną nad dorosłymi stąd jej nadrzęd-
nym celem jest „służenie zgodnie z najlepszymi interesami dziecka w partner-
skich relacjach z rodzicami i opiekunami” [Łupińska, Szewczyk 2008, s. 230]. 
Opieka ta dotyczy dziecka w stanie terminalnym (terminal illness), w którym 
przywrócenie zdrowia przy pomocy dostępnych metod leczenia lub wydłuże-
nie życia jest niemożliwe [Szczepaniak 2008, s. 81]. 

Pediatryczna opieka paliatywna posiada więc swoją specyfikę, związaną  
z uwarunkowaniami procesu choroby i leczenia dzieci: „Opieka paliatywna 
nad dziećmi jest aktywną, całościową troską o ciało, umysł i ducha dziecka. 
Jest to także wsparcie udzielane rodzinie (…). Pracownicy służby zdrowia mu-
szą zdiagnozować i łagodzić fizyczne, psychologiczne i społeczne problemy 
dziecka” [WHO, dostęp: 30.07.2015]. 

Szeroki zakres pomocy zarysowany w przedstawionych założeniach doma-
ga się współdziałania zespołu specjalistów wielu dyscyplin medycznych, jak  
i sektora niemedycznego. Dziecko nie jest miniaturą dorosłego człowieka, więc 
dostosowanie się do jego potrzeb wymaga wyjątkowej precyzji. Czas trwania 
opieki paliatywnej sprawowanej nad dzieckiem jest stosunkowo długi1. Może 
się on rozpocząć jeszcze przed narodzeniem dziecka, przyjmując formę per-
inatalnej opieki paliatywnej [Davis 2011].

Podstawowe zasady postępowania w opiece paliatywnej nad dziećmi zo-
stały opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Schorzeniami Za-
grażającymi Życiu lub w Stanach Terminalnych oraz Ich Rodzin (Association 
for Children with Life-threatening or Terminal Conditions and Their Families). 
Na podstawie zdobytych doświadczeń sformułowano 14 zasad postępowa-
nia w opiece paliatywnej, zawartych w Karcie ACT [Karta ACT dla…, dostęp: 
30.07.2015]: 

 – „Każde dziecko będzie traktowane z godnością, szacunkiem i zapew-
nieniem prywatności bez względu na jego możliwości psychofizyczne. 

 – Rodzice będą uznawani za głównych opiekunów i traktowani jako part-

1 Kwestią dyskusyjną jest pytanie o czas rozpoczęcia opieki paliatywnej. W przypadku do-
rosłego człowieka najczęściej przyjmuje się ostatnich dwanaście miesięcy życia, ale w prakty-
ce jest on znacznie krótszy [Sheldon 1997, s. 6–7]. W przypadku dzieci okres ten jest dłuższy  
i może obejmować rok i więcej, stając się formą opieki przewlekłej [Grinyer 2012, s. 50].
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nerzy podczas całej opieki oraz w podejmowaniu wszelkich decyzji do-
tyczących ich dziecka. 

 – Każde dziecko otrzyma możliwość udziału w podejmowaniu decyzji 
dotyczących sprawowanej nad nim opieki, zgodnie ze swoim wiekiem 
i pojmowaniem. 

 – Każda rodzina otrzyma możliwość uzyskania konsultacji z pediatrą bę-
dącym specjalistą w zakresie schorzenia dotyczącego jej dziecka. 

 – Informacja będzie dostępna dla rodziców, a także dla dziecka i rodzeń-
stwa, zgodnie z ich wiekiem i pojmowaniem. Zainteresowanie innych 
krewnych w tym zakresie zostanie również zaspokojone. 

 – Uczciwość i szczerość będą podstawowymi zasadami udzielania infor-
macji, które będą przekazywane delikatnie i odpowiednio do wieku  
i pojmowania. 

 – Dom rodzinny pozostanie głównym miejscem opieki, zawsze gdy tylko 
będzie to możliwe. Każdy inny rodzaj opieki będzie sprawowany przez 
wykwalifikowany personel pediatryczny w środowisku dostosowanym 
do potrzeb dziecka. 

 – Każde dziecko będzie miało zapewniony dostęp do nauki. Dołoży się 
starań, by zachęcić dziecko do udziału w innych zajęciach. 

 – Każda rodzina będzie przypisana do konkretnego opiekuna, który 
umożliwi jej stworzenie odpowiedniego systemu wsparcia. 

 – Każda rodzina uzyska dostęp do elastycznej i fachowej pomocy umoż-
liwiającej okresowe wytchnienie w codziennych obowiązkach wo-
bec chorego dziecka, zarówno we własnym domu, jak i w warunkach 
«domu poza domem».

 – Każda rodzina uzyska dostęp do opieki domowej sprawowanej przez 
pielęgniarkę wykwalifikowaną w pediatrii. 

 – Każda rodzina będzie mogła korzystać z kompetentnych i delikatnych 
porad, praktycznej pomocy oraz wsparcia finansowego. 

 – Każda rodzina będzie mogła korzystać z pomocy domowej w okresach 
szczególnie trudnej sytuacji w domu. 

 – Wsparcie w okresie żałoby będzie dostępne dla całej rodziny tak długo 
jak okaże się to potrzebne”.

Przytoczone wytyczne w wyraźny sposób ukierunkowują działania palia-
tywne wobec dzieci i ich bliskich. Każda z wytycznych, określając właściwy 
sobie obszar działań, stwarza możliwość udzielania pomocy, która będzie od-
powiedzią na rzeczywiste problemy i potrzeby chorego dziecka i jego rodziny. 
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Ciągłość opieki, obejmująca także okres po śmierci dziecka, daje podstawę do 
zapewnienia potrzebnej opieki w trudnym okresie żałoby. 

W warunkach polskich opieka paliatywna może przybierać kilka form. 
Pierwszą z nich jest opieka w warunkach domowych, stwarzająca możliwość 
pobytu chorego w rodzinnym domu aż do śmierci. Opieka w warunkach sta-
cjonarnych może być prowadzona w hospicjum stacjonarnym, na oddziale  
paliatywnym bądź na innym oddziale szpitalnym, w którym jest zagwaran-
towana pomoc odpowiedniego zespołu. Formę pośrednią pomiędzy opieką 
stacjonarną i domową stanowi dzienny ośrodek opieki paliatywnej, najczę-
ściej prowadzony w siedzibach hospicjów stacjonarnych. Jeszcze jedną możli-
wość skorzystania z opieki paliatywnej daje opieka ambulatoryjna prowadzo-
na przez poradnie leczenia bólu czy opieki paliatywnej [Korzeniewska-Ekste-
rowicz 2011a, s. 26].

Spośród wymienionych form pomocy warto wyeksponować znaczenie 
opieki paliatywnej dla dzieci realizowanej w dwóch formach: szpitalnej opieki 
paliatywnej oraz opieki hospicyjnej. Mają one wiele cech wspólnych, gdyż łą-
czy je ta sama idea pomocy dziecku i jego rodzinie, jednak realizacja tych za-
mierzeń przebiega w nieco inny sposób.

1.2. Szpitalna opieka paliatywna nad dzieckiem

Podstawową instytucją, która wspomaga rodzinę dotkniętą chorobą dziecka, 
jest szpital. Pobyt dziecka w szpitalu staje się konieczny nie tylko z powodu na-
głych zachorowań czy urazów, ale także w przypadku pojawienia się chorób 
chronicznych i nieuleczalnych. Po zakończeniu leczenia przyczynowego, gdy 
staje się oczywiste, że śmierć jest nieunikniona, zarówno dziecko, jak i jego 
rodzice stają wobec trudnych pytań dotyczących dalszego funkcjonowania 
rodziny: „Życie w rodzinie już nie jest takie samo jak było wcześniej. Często 
pojawia się pragnienie powrotu do poprzedniego stylu życia” [Stevens 2004,  
s. 812]. Spełnienie oczekiwania chorego dziecka i jego rodziny jest jednak nie-
możliwe. Odpowiedzią na potrzeby chorego i jego bliskich staje się szpitalna 
opieka paliatywna, której celem jest uszanowanie godności umierającego po-
przez okazanie wszechstronnej troski o niego i jego rodzinę.

Stan terminalny choroby jest dla personelu medycznego szczególnie trud-
nym wyzwaniem ze względu na konieczność konfrontacji z atmosferą panu-
jącą wokół cierpiącego dziecka. Zaistniałe ograniczenia są w konflikcie z na-
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turalnym pragnieniem życia, bo przecież „młodzi ludzie żyjący z chorobami 
zagrażającymi ich życiu mają te same potrzeby rozwojowe jak zdrowa mło-
dzież” [Ibidem, s. 813]. Stan terminalny choroby niejednokrotnie jest także 
przez lekarzy traktowany jako swoista przegrana, gdyż współczesnymi „moto-
rami medycyny głównego nurtu są niepoddawanie się przeciwnościom i stałe 
ich zwalczanie, nawet za cenę generowania coraz większych kosztów material-
nych i niematerialnych leczenia, również osób nieuleczalnie chorych. Za głów-
ny miernik sukcesu terapii najczęściej uznaje się zwiększenie średniej liczby 
dni przeżytych przez chorych poddanych nowym metodom leczenia” [Kraj-
nik, Żylicz 2011, s. 41]. 

Pesymizm zawarty w tej wypowiedzi jest oparty na doświadczeniach pa-
cjentów i ich rodzin objętych opieką szpitalną. Jednak założenia opieki pa-
liatywnej zdecydowanie odbiegają od tego schematu myślowego. Akceptacja 
śmierci jako nieuchronnej konsekwencji nieuleczalnej choroby oraz troska  
o dobro pacjenta wskazują na wysokie standardy tej formy opieki. Nie ozna-
cza to, że zawsze spotyka się ona ze zrozumieniem i akceptacją i że jest należy-
cie dofinansowana. Niekiedy idea pediatrycznej opieki paliatywnej napotyka 
także na sprzeciw ze strony osób, dla których może być szczególnie pomocna2.

Szpitalna opieka paliatywna nad dzieckiem powoduje, że dziecko stale prze-
bywa pod opieką lekarzy, z czego wynika, że ma ono zapewnioną pomoc przez 
całą dobę i może korzystać z wysokospecjalizowanego sprzętu medycznego, któ-
rym dysponuje szpital. Możliwość konsultacji medycznych, dostępność pielę-
gniarek i pozostałych członków zespołu zdecydowanie nie tylko ułatwia opie-
kę nad dzieckiem, ale również daje rodzicom dziecka poczucie bezpieczeństwa. 
Szpitalna opieka paliatywna wymaga szczególnego wysiłku personelu, który wi-
nien zapewnić odpowiednią pomoc w trakcie kolejnych etapów rozwoju choro-
by. W przypadku ostrego przebiegu zachorowania bądź urazu presja czasu jest 
znacznie większa, a wzmacnia ją bolesna dla rodziców decyzja o ewentualnym 
zaprzestaniu ratowania dziecka bądź przekazaniu organów do przeszczepu.

Oferta pomocy szpitalnej zakłada świadczenie opieki lekarskiej, pielęgniar-
skiej, psychologicznej, psychiatrycznej, pastoralnej, socjalnej, rehabilitacyjnej, 
pedagogicznej, prawnej i wolontaryjnej [Szczepaniak 2008, s. 83–86]. Zespół 
paliatywny winien się składać z zespołu podstawowego, do którego zalicza 

2 Do takich przypadków należy sytuacja, w której rodzice domagają się, by ich dziecko 
było leczone na oddziale pediatrycznym, a nie poddawane opiece paliatywnej [Rawicz 2004, 
s. 43]. 
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się lekarza specjalistę medycyny paliatywnej, pielęgniarkę wyspecjalizowaną  
w tej dziedzinie oraz koordynatora wielodyscyplinarnego zespołu. Niezbęd-
nym uzupełnieniem jest obecność pozostałych lekarzy, pielęgniarek oraz pra-
cowników niemedycznych [Booth, Edmonds, Kendall 2010, s. 10–12]. 

Biorąc pod uwagę przytoczone cele i możliwości polskich szpitali, należy 
przypuszczać, że paliatywny zespół szpitalny nie zawsze jest w stanie sprostać 
stawianym mu wymaganiom. Wyraża się to w wielu, niekiedy na pozór drob-
nych aspektach. Jednym z nich jest fakt, że rodzina chorego dziecka zwykle 
chce spędzać w szpitalu jak najwięcej czasu. Względy lokalowe bądź formal-
ne mogą skutecznie uniemożliwić realizację tych zamiarów. Niekiedy rodzice 
spędzają noce przy dziecku w warunkach, które nie pozwalają im na koniecz-
ny odpoczynek. Samotność i izolacja, których dziecko doświadcza oraz towa-
rzyszący im niepokój rodziców, wpływają niekorzystnie na przebieg leczenia 
[Stevens 2004, s. 814]. 

Możliwość przeniesienia opieki paliatywnej poza mury szpitala jest roz-
wiązaniem, które umożliwia powrót dziecka do domu, co zwykle jest wielkim 
pragnieniem jego i jego bliskich. Jednak zabranie dziecka ze szpitala i otocze-
nie go domową opieką nie zawsze jest możliwe i optymalne dla dziecka. Waż-
ne są tutaj względy medyczne, materialne i społeczne, np. w przypadku rodzin 
o wysokim poziomie dysfunkcyjności i niewydolności wiązałoby się to z naru-
szeniem zasady troski o dobro małego pacjenta.

Ważny jest także aspekt psychologiczny, który domaga się, by dziecko mia-
ło prawo do współuczestniczenia w wyborze miejsca swego pobytu, a tak-
że śmierci. Uszanowanie tego prawa nie zawsze jest przestrzegane, co dobit-
nie wyraża J. Armata, zwracając się do „«nieprzemakalnych» wodzów z ru-
chu hospicyjnego, co krzykliwie nazywają nas niemiłosiernymi i odmawiają 
dzieciom prawa do wyboru – jako miejsca swojej śmierci – szpitali” [Armata 
2000, s. 15]. Wybór szpitala zwiększa szanse na otrzymanie należytego wspar-
cia w agonii. 

Na polskim rynku usług medycznych stosunkowo niedawno pojawiła się 
realna możliwość przeniesienia opieki paliatywnej poza szpital. Powstała ona 
w wyniku poszukiwania optymalnej formy opieki nad dzieckiem w terminal-
nej fazie choroby. Możliwość ta bazuje na doświadczeniach opieki sprawowa-
nej w szpitalach Europy Zachodniej, zwłaszcza Wielkiej Brytanii, gdzie po-
wstawały pierwsze europejskie hospicja dla dzieci, stanowiące alternatywny 
sposób opieki paliatywnej [Stevens 2004, s. 814].
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1.3. Współczesne modele opieki hospicyjnej

Działalność hospicjów dla dzieci włącza się w nurt funkcjonowania hospicjów 
w Polsce i na świecie. Działają one w oparciu o podobne standardy. Nie dzi-
wią różnice, które świadczą o konieczności dostosowania się do warunków pa-
nujących w danym kraju czy terenie. Opieka paliatywno-hospicyjna zakłada 
skoncentrowanie uwagi na potrzebach chorego dziecka i środowiska rodzin-
nego. Można podkreślić różne aspekty jej pomocy, stąd wyróżnia się jej róż-
ne modele. Najbardziej popularny model opieki skoncentrowanej na rodzinie 
(family-centred care) powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. 
Jego zaletą jest wprowadzenie równowagi pomiędzy rodziną chorego dziec-
ka a zespołem hospicyjnym. Model włącza członków rodziny w diagnozę po-
trzeb dziecka i opiekę nad nim [Smallman 2007, s. 39–40]. Pozwala na zopty-
malizowanie opieki nad dzieckiem, wykorzystując osobowy i relacyjny poten-
cjał rodziny. Jego słaba strona jest związana z przemianami, jakie dokonują się 
we współczesnej rodzinie, która nie zawsze stanowi wystarczającą ostoję dla 
funkcjonowania dziecka. 

Inną propozycją jest model opieki skoncentrowanej na dziecku (child-cen-
tred care ), w którym chore dziecko znajduje się w centrum procesu pomoco-
wego [Ibidem, s. 41]. Zaletą modelu jest zauważenie i docenienie roli chore-
go pacjenta, indywidualizacja w podejmowanych działaniach i uznanie kom-
petencji chorego do współudziału w podejmowaniu istotnych decyzji. Można 
też wskazać braki modelu, które wiążą się z silnym akcentem położonym na 
chore dziecko, które nie zawsze jest w stanie, nie zawsze chce czy potrafi wejść  
w tak istotną rolę.

Warto zwrócić uwagę na model Mercera (The Mercer Model), zbudowa-
ny na bazie doświadczeń brytyjskiej opieki hospicyjnej. Model sytuuje potrze-
by dziecka w centrum zainteresowania zespołu hospicyjnego, ale jednocześnie 
umieszcza je w kontekście potrzeb rodziny, lokalnej społeczności oraz wła-
dzy państwowej [Ibidem, s. 43]. Pozwala on na zachowanie indywidualizacji 
w podejściu do chorego dziecka, z uwzględnieniem potrzeb członków rodzi-
ny, wspólnoty i władzy lokalnej. Niedoskonałością modelu może się okazać 
zbytnie skoncentrowanie się na roli wspólnoty lokalnej i władzy państwowej, 
co nie zawsze jest właściwe, biorąc pod uwagę, że hospicja zwykle są związane  
z organizacjami pozarządowymi.

Przywołane modele łączy troska o właściwe odczytanie potrzeb chorego 
dziecka i środowiska, w którym żyje, dzięki czemu można podejmować sku-
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teczne działania pomocowe. Jeśli zgodzić się ze słowami Christophera Saun-
dersa, że „skuteczność podnosi na duchu” [du Boulay, Rankin 2009, s. 187], to 
w działaniach pomocowych należy dążyć do podniesienia skuteczności, nawet 
jeśli zakres działań jest znacznie ograniczony. Podniesienie na duchu jest po-
trzebne zarówno środowisku zmagającemu się z chorobą, jak i osobom udzie-
lającym wsparcia. 

Ma temu służyć model opracowany w Hospicjum św. Krzysztofa w Lon-
dynie, który uwzględnia szeroki kontekst społeczny pomocy paliatywno-ho-
spicyjnej. Zawiera wartości i idee pomocowe, zaproponowane przez C. Saun-
ders i przenosi je do współczesnych warunków opieki paliatywno-hospicyjnej. 

Schemat 2. Hospice as a ‘hub’. A model for the future

Źródło: Hospice as a… [dostęp: 31.07.2015]. 

Przedstawiony na schemacie 2. model umiejscawia hospicjum w centrum 
społeczności lokalnej. Jest on skoncentrowany na problematyce edukacji i ko-
munikacji w opiece hospicyjnej. Model obrazuje obszary i kategorie pomocy 
udzielanej przez hospicjum. Jego cechą charakterystyczną jest fakt, że model 
postuluje, by „hospicjum było dynamicznym centrum społeczności obejmu-
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jącym doświadczenia społeczne i działania, które wspierają opiekę na wyso-
kim poziomie, opłacalną i sprawdzoną, a także innowacje w świadczonej po-
mocy” [Hospice as a…, dostęp: 31.07.2015]. Dynamizm zawarty w modelu 
„piasty” jest związany z możliwościami udzielania wsparcia przez wspólnotę  
lokalną, w której hospicjum funkcjonuje. Wsparcie lokalne wzmacnia aktyw-
ność placówki, a przez to podnosi jakość sprawowanej przez nią opieki. Cho-
ciaż dla wielu placówek taki rodzaj współpracy pozostaje jedynie w sferze po-
stulatów, warto zauważyć możliwość jego realizacji3. Prezentowany model 
w zakresie szerszym niż pozostałe propaguje ideę edukacji związanej z choro-
bą, śmiercią i wsparciem.

1.4. Opieka w hospicjum domowym dla dzieci

Hospicja opiekujące się dziećmi powstały na bazie doświadczeń tego typu pla-
cówek pomagających dorosłym umierającym osobom. Ich początków można 
doszukiwać się już w starożytności [Frances Dominica 1985, s. 112–113], ale  
w świetle badań historycznych trzeba zauważyć, że obecny model pomocy ho-
spicyjnej został zainicjowany pod koniec XIX wieku, a do jego obecnej for-
my w sposób istotny przyczyniła się działalność Hospicjum św. Krzysztofa 
powstałego w 1967 roku w Londynie oraz jego założycielka Cicely Saunders 
[Górecki 2010a, s. 234–236]. To ona wprowadziła do współczesnej medycyny 
pojęcie postawy hospicyjnej, które wyrażało istotę pomocy [Dangel, dostęp: 
30.07.2012]. Przy Hospicjum św. Krzysztofa rozwinął się również model opieki 
domowej oraz szpitalnych grup wsparcia [du Boulay, Rankin 2009, s. 251–252]. 
Opieka nad dorosłym zainspirowała inicjatywy mające na celu niesienie po-
mocy również małym pacjentom i ich rodzinom.

Pierwsze hospicjum dla dzieci powstało w 1972 roku w Minnesocie,  
a w 1982 roku w Oxfordzie [Hill 1994, s. 178]. Standardy opieki hospicyjnej 
dzieci nieuleczalnie chorych zostały opracowane i wdrażane m.in. w Wiel-
kiej Brytanii. W 2009 roku w tym kraju funkcjonowały 44 tego typu placów-
ki [Grinyer 2012, s. 49]. Z biegiem czasu powstawały one także w Kanadzie, 

3 Dla wielu hospicjów modelową rolę odgrywa Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie. Im-
ponujący zakres działań podejmowanych przez placówkę jest dowodem na to, że teoretyczne 
założenia mogą być realizowane pomimo pojawiających się trudności. Swoistą wizytówką tej 
działalności jest Centrum Edukacyjne oraz strona internetowa placówki [St Christopher’s, do-
stęp: 4.08.2015]. 
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Stanach Zjednoczonych i w innych państwach [Łuczak 2004, s. 8–16]. Pierw-
sze hospicjum dla dzieci w Polsce powstało w 1994 roku w Warszawie. Jego za-
łożycielem jest T. Dangel. Stosunkowo nową ideą są perinatalne hospicja dla 
dzieci, które się jeszcze nie urodziły, a dzięki badaniom prenatalnym wiado-
mo, że są nieuleczalnie chore [Ramer-Chrastek, Thygeson 2005, s. 274–276].

 Dzisiaj mapa hospicjów dziecięcych znajdujących się na terenie Polski jest 
coraz bogatsza, co może świadczyć o wielkim zapotrzebowaniu na tego rodza-
ju wsparcie4. Hospicyjna opieka paliatywna może przybierać jedną z dwóch 
form: stacjonarną lub domową. W polskich warunkach w hospicjach dziecię-
cych najczęściej przyjmuje się formułę opieki domowej [Dangel 2007a]5, czy-
li takiej, w której dziecko przebywa w domu, a przyjeżdżający zespół hospi-
cyjny zapewnia mu odpowiednie warunki funkcjonowania. Dla pełniejszego 
spojrzenia na tę kwestię należy dopowiedzieć, iż część hospicjów funkcjonuje 
w oparciu o formułę mieszaną, tzn. świadcząc pomoc stacjonarną, jednocze-
śnie opiekuje się chorymi dziećmi w ich domach. Istotny jest również związek 
hospicjów dla dzieci i dla dorosłych; niejednokrotnie placówki przeznaczone 
dla dorosłych obejmują opieką również chore dzieci [Ibidem]. Jak wynika z ba-
dań przeprowadzonych przez zespół kierowany przez T. Dangela, w 2011 roku 
liczba hospicjów domowych dla dzieci wynosiła 51 [Dangel, Murawska, Mar-
ciniak et al. 2012, s. 5], a w 2013 roku 52 i objęła opieką 1358 dzieci [Kozera, 
Wojciechowska, Marciniak et al. 2015, s. 13].

Mimo że liczba placówek hospicyjnych dla dzieci wciąż rośnie, wyniki ba-
dań socjologicznych pokazują, że wiedza o hospicjach wśród Polaków jest zni-
koma [Kławsiuć, Krakowiak 2010, s. XXI–XXXII], co jest prawdopodobnie 
jeszcze bardziej widoczne w przypadku hospicjów dla dzieci. Wystarczy za-
uważyć, że „zdecydowana większość Polaków nie dostrzega najpowszechniej-
szej formy opieki hospicyjnej w Polsce, jaką jest opieka domowa, a mówiąc ho-
spicjum, przeciętny Polak ma na myśli przede wszystkim hospicjum stacjonar-
ne” [Ibidem, s. XXVI]6. Tymczasem domowa forma opieki umożliwia choremu 

4 Według niektórych źródeł liczba dzieci oczekujących tego rodzaju pomocy sięga 1200 
[Hospicjum to też…, dostęp: 30.07.2014].

5 Z raportu wynika, że w 2006 r. w Polsce było 37 hospicjów dla dzieci. Mówiąc o nich, 
T. Dangel nie wyodrębnia hospicjów stacjonarnych. Kieruje się, jak można przypuszczać, ich 
niedużą wówczas liczbą. 

6 Skojarzenia respondentów są bliskie brytyjskiemu modelowi opieki hospicyjnej, w któ-
rym opieka sprawowana jest głównie w formie stacjonarnej. Natomiast w Stanach Zjednoczo-
nych pomoc realizowana jest najczęściej w domu pacjenta [Chapman, Bass 2003, s. 35–46; Gri-
nyer 2012, s. 7].
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spędzenie ostatnich chwil życia wśród swoich najbliższych. Wydaje się przez 
to szczególnie odpowiadać potrzebom pacjenta, zwłaszcza gdy jest nim dziec-
ko [Bartoszewska 2005, s. 29]. Forma domowej opieki hospicyjnej nad dziec-
kiem jest rozpowszechniona jedynie w sześciu krajach świata7, a system opie-
ki funkcjonującej w Polsce zasługuje na szczególne zainteresowanie, gdyż jest 
uznawany za jeden z najlepszych na świecie. 

Rozważając korzyści związane z formułą hospicjum domowego, można 
przytoczyć następujące czynniki określające sens właśnie takiej opieki [Bib-
by 1999, s. 29–33]:

•	 Dobro pacjenta
Z pewnością jednym z najważniejszych argumentów stojących za tą formu-

łą pomocową jest fakt, że atmosfera domu rodzinnego, będącego naturalnym 
środowiskiem dziecka, stanowi ważny czynnik sprzyjający właściwej opiece 
nad nim [Dangel 2007b, s. 264]. Stwarza to bardzo korzystną sytuację zarów-
no ze względów opiekuńczych, jak i wychowawczych, gdyż oddziaływania te 
mogą być realizowane w środowisku najbardziej temu sprzyjającym.

•	 Dobro rodziny
Funkcjonowanie rodziny w przestrzeni pomiędzy szpitalem a domem po-

woduje nieustanne napięcie i zmęczenie. Gdy dziecko przebywa w domu, jego 
bliscy łatwiej mogą świadczyć mu pomoc i okazywać miłość, bo przecież „jed-
ną z rzeczywiście wyjątkowych cech opieki hospicyjnej jest zaangażowanie  
w nią rodzin, przez co są one włączone w proces opieki” [Connor 1998, s. 28; 
Parry 2001, s. 28]. 

•	 Uwarunkowania geograficzne i logistyczne
Uwarunkowania geograficzne wynikają z ukształtowania terenu, na któ-

rym zamieszkuje rodzina, sposobu zabudowy, gęstości zaludnienia danego 
obszaru, zwłaszcza gdy nie ma jednego większego skupiska mieszkańców. Re-
alizacja opieki domowej sprawowanej przez oddział szpitala bądź przychodnię 
nie jest możliwa, gdyż instytucje te nie są przygotowane do zapewnienia nale-
żytej opieki w tak trudnych warunkach. Pokonywanie przez zespół hospicyjny 
dużych odległości jest sporą uciążliwością tej pracy, ale bierze się pod uwagę, 
że dla chorego dziecka i jego rodziny ten trud byłby jeszcze większy. 

7 Uganda, Singapur, Irlandia, Stany Zjednoczone, Argentyna i Polska [Kozera, Wojcie-
chowska, Marciniak et al. 2015, s. 9].
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•	 Względy finansowe
Hospicjum domowe, mimo że generuje koszty utrzymania taboru komu-

nikacyjnego, nie jest obciążone koniecznością wybudowania i utrzymania bu-
dynku, który byłby miejscem sprawowania opieki. Przez to posiada większą 
elastyczność, co ma szczególne znaczenie ze względu na niewystarczające do-
finansowanie tego sektora pomocowego. 

Należy podkreślić, że formuła pomocy domowej realizowanej przez hospi-
cjum ma też swoje mankamenty. Jak pokazują badania dotyczące poziomu sa-
tysfakcji dorosłych chorych pacjentów i ich rodzin, w środowisku domowej 
opieki hospicyjnej chorzy odczuwają większe napięcie emocjonalne, a ich ro-
dziny większy niepokój w porównaniu z pacjentami stacjonarnymi i ich bliski-
mi [Wilkinson 1999, s. 104–105]8. Wynika on z lęku związanego z obecnością 
w domu ciężko chorego człowieka, troską o zaspokojenie jego potrzeb czy nie-
pokojem związanym ze zbliżającą się śmiercią. 

Decyzja o skorzystaniu z domowej opieki hospicyjnej jest uzależniona od 
rodzaju choroby i stosowanych lekarstw, stopnia skomplikowania aparatu-
ry medycznej i technologii koniecznych do użycia w ostatnim okresie życia 
pacjenta [Grinyer 2012, s. 21]. Trzeba zaznaczyć, że „hospicja domowe nie są  
w stanie zapewnić wszystkim chorym właściwej opieki. Stąd pojawia się po-
trzeba organizowania miejsc, w których chorzy w stanie ciężkim znaleźliby 
właściwą, całodobową opiekę” [Bartoszewska 2005, s. 31]. Stacjonarna forma 
pomocy hospicyjnej dla dzieci stanowi więc wyzwanie, które staje się coraz 
częściej inspiracją do tworzenia takich palcówek.

1.5. Etyczne aspekty opieki hospicyjnej 

Profesjonalna opieka paliatywna jest osadzona na trwałych fundamentach 
wartości, które rodzą zobowiązania etyczne. Wartość według J. Galarowicza 
oznacza wszystko co jest cenne, ważne, doniosłe, a w szczególnym znaczeniu 
ważne samo w sobie [Galarowicz 2011, s. 269]. Należy podkreślić, że godność 

8 Autorka odwołuje się do badań C. M. Parkes [1980, s. 658–659]. Obszerny raport z ba-
dań porównawczych dotyczących różnych form opieki terminalnie chorych można znaleźć  
w książce N. Bosanqueta i C Salisbury’ego Providing a Palliative Care Service. Towards an Evi-
dence Base [1999]. Ocena formuły funkcjonowania hospicjum dla dzieci out-patient w porów-
naniu z in-patient wydaje się bardzo interesującym zagadnieniem badawczym. Niestety wciąż 
brak tego rodzaju badań przeprowadzonych na gruncie polskim.
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osoby ludzkiej i wartość jej życia winny stanowić podstawę rozważań etycz-
nych związanych z opieką paliatywną. Nie sposób przedstawić, choćby skró-
towo wszystkich obszarów pomocy paliatywnej, z którymi wiążą się obecne  
dylematy etyczne [Szewczyk 2011, s. 451–486]. Warto jednak zasygnalizować 
kilka z nich, by podkreślić istotną rolę etycznego wymiaru procesu wsparcia 
paliatywno-hospicyjnego.

Biorąc pod uwagę fakt, iż pojęcie godności osoby ludzkiej jest dzisiaj moc-
no zrelatywizowane [McClement, Chochinov 2006, s. 100–102], nieustannie 
wzrasta liczba pytań o charakterze etycznym, dotyczących między innymi po-
czątku i zakończenia życia człowieka, określenia długości trwania życia czy 
też moralnych aspektów działań pomocowych, np. promocji wizerunku cho-
rych dzieci w celach kampanii marketingowej. Także wśród lekarzy i studen-
tów medycyny pojawiają się podobne pytania i dylematy [Leppert, Łuczak, 
Góralski 2005, s. 67–76; Leppert, Gottwald, Kaźmierczak-Łukaszewicz 2009, 
s. 45–52].

Warto zaznaczyć, że jedną z kluczowych kwestii w tym względzie jest py-
tanie o prawo do śmierci (right to die), a w szczególności o prawo do śmierci 
z godnością (right to die with dignity) [Taboada 2004, s. 40]. W nich zawarte 
są poglądy zwolenników etycznej zgody i legalizacji prawa do eutanazji, któ-
ra jest uwolnieniem człowieka od wrongful life, czyli „życia niewartego prze-
życia” [Zubrzycka 2011, s. 66–67]. W judeochrześcijańskiej koncepcji oso-
by ludzkiej człowiek umierający nie ma prawa do decydowania o zakończe-
niu swojego życia, ale posiada prawo do bycia otoczonym przez innych opieką  
i pomocą w znoszeniu cierpień (right to specific way of dying) [Taboada 2004, 
s. 40]. Posiada więc prawo do opieki paliatywnej realizowanej zgodnie z jej 
podstawową ideą. 

W przeciwnym wypadku nabiera ona symptomów zagrożenia godno-
ści człowieka9. T. Biesaga zauważa: „Jeśli godną śmiercią ma być choroba bez 
cierpienia, a każda przedłużająca się choroba jest jakimś osobistym, rodzin-
nym czy społecznym dramatem, to w takim razie niegodne się staje związane 
z tym cierpienie oraz życie chorego i cierpiącego” [Biesaga 2005, s. 23]. Dba-
łość o „godną” i „kontrolowaną” śmierć uderza w godność człowieka i powo-
duje, że jest on również niegodny pomocy pomagającej mu znieść ból, a to 

9 W tym kontekście niedopuszczalnym nadużyciem jest wykorzystywanie instytucji hos-
picjum do przeprowadzania eutanazji, czego przykładem mogą być placówki typu „Right-to-
Die Hospice” [Methods of Choosing…, dostęp: 30.07.2015].
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zaprzecza podstawowym założeniom opieki paliatywnej. Tymczasem opieka  
paliatywna, wierna swoim założeniom, wydaje się jednym z podstawowych 
sposobów okazania szacunku i pomocy umierającemu. Zachowanie prawa do 
życia do ostatnich chwil jest zgodne z etycznymi założeniami tej opieki [By-
ock 2001, s. 301].

Warto zaznaczyć, że w przypadku końca życia człowieka dorosłego pytanie 
o możliwość dokonania eutanazji pojawia się coraz częściej. Żądanie możliwo-
ści dokonania eutanazji chorego dziecka jest wyrażane znacznie rzadziej [Hyl-
ton Rushton 2001, s. 344], jednak można zaobserwować rozwój tego zjawiska10.

Innym problemem etycznym jest żądanie wydłużenia życia dziecka, nawet 
kosztem zastosowania terapii o uporczywym charakterze. Problem ten doty-
ka w coraz większym stopniu środowisko pediatrycznej opieki paliatywnej: 
„Tendencja do stosowania uporczywego leczenia podtrzymującego życie wo-
bec dzieci z letalnymi wadami (trisomia 18) oraz nowotworami, a także bar-
dzo wysoki odsetek zgonów w szpitalu, dotyczący tych, jak również innych 
schorzeń, pozwalają na przypuszczenie, że ten sposób postępowania stosowa-
ny jest powszechnie w polskiej pediatrii” [Dangel 2011, s. 38]. Powszechność 
omawianego zjawiska stała się inspiracją do opracowania wytycznych o cha-
rakterze etycznym i postulatów prawnych określających prawo do zaniecha-
nia uporczywej terapii [Ibidem]. L. Szczepaniak zauważa, że w podejmowa-
nie decyzji w sprawie prowadzenia bądź zaprzestania daremnej terapii należy  
włączać pacjenta, nawet jeśli jest nim dziecko: „Dlatego lekarz, jeśli tylko po-
zwala na to sytuacja, musi rozmawiać z chorym” [Szczepaniak 2009, s. 45]. 
Potraktowanie każdego chorego z należytym mu szacunkiem, jest podkreśle-
niem jego godności. 

Etyczne aspekty opieki paliatywnej są zagadnieniem szerokim i bardzo dy-
namicznym, adekwatnym do poziomu skomplikowania zagadnień związa-
nych z godnością człowieka. Odwołanie do etycznego wymiaru działań pomo-
cowych, chociaż przeprowadzone jedynie w konspektowym ujęciu, warunkuje 
prowadzenie dalszych rozważań na temat tanatopedagogicznych uwarunko-
wań procesu rozwoju człowieka.

10 Zjawisko przejawia się m.in. poprzez dążenie do legalizacji prawa do eutanazji dzieci 
[Płomecka 2014].
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2. Tanatopedagogiczny wymiar wsparcia hospicyjnego

Wsparcie hospicyjne obejmuje chore dziecko i rodzinę od chwili przyjęcia do 
hospicjum do żałoby po śmierci dziecka. Istotne jest, by leczenie paliatywne 
rozpoczęło się we właściwym czasie i by wszystkie dzieci z zagrożeniem ży-
cia otrzymały tę opiekę [Levin 2001, s. 286]. Ważny jest także jej pedagogicz-
ny wymiar. Jest ona poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie postawione przez 
J. Armatę: „Zrozumieć człowieka, to znaczy dorównać mu. A jak dorównać 
ciężko choremu lub umierającemu dziecku?” [Armata 1993, s. 139]. Wydaje 
się, że próba dorównania nieuleczalnie choremu dziecku powinna uwzględ-
niać aspekty wychowawcze, realizowane nie tylko przez rodzinę czy szkołę, ale 
także w szerokim wymiarze wsparcia społecznego.

W przypadku wsparcia hospicyjnego jest to możliwe pod warunkiem, że 
działania członków zespołu mają charakter tanatopedagogiczny. Nie chodzi 
o to, by każdy przedstawiciel hospicjum był wykwalifikowanym wychowaw-
cą, lecz o świadome ukierunkowanie działań pomocowych na rozwój osobo-
wy członków rodziny objętej opieką. Rozwój ten winien dotyczyć wszystkich 
obszarów aktywności człowieka możliwych do wzmocnienia w warunkach  
choroby.

Tanatopedagogiczny charakter działań pomocowych zostanie przedstawio-
ny poprzez analizę ról i zadań pełnionych przez wybranych członków zespo-
łu hospicyjnego. Zostaną uwzględnieni medyczni i niemedyczni pracownicy  
zespołu oraz wolontariusze.

2.1. Wychowawczy wymiar działań medycznych

W opiece paliatywno-hospicyjnej nad chorym dzieckiem podstawową rolę od-
grywają lekarze, zwłaszcza pediatrzy, anestezjolodzy i onkolodzy. Celem opie-
ki medycznej sprawowanej w hospicjum jest uśmierzenie bólu oraz innych 
objawów somatycznych, a także łagodzenie szeroko rozumianego cierpienia 
[Buss 2010, s. 55]. Lekarz podejmuje więc czynności ułatwiające choremu od-
dychanie, przyjmowanie pokarmów i codzienne funkcjonowanie, z zachowa-
niem standardów działań hospicyjnych. Czynności i procedury, które podej-
muje, winny być wykonane jak najlepiej, zgodnie ze sztuką lekarską. 

Zadania lekarza hospicyjnego nie są wprost związane z wychowawczym 
wymiarem pomocy paliatywnej, ale praca z dzieckiem wymaga od niego 
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uwzględnienia w swoich działaniach tego aspektu. Wymaga to od lekarza po-
dejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz odpowiedniego traktowania cho-
rego dziecka i jego bliskich. Ważna jest także jego postawa wobec wartości, 
zwłaszcza prawdy.

Lekarz jest zwykle pierwszą osobą, która informuje rodziców dziecka o tym, 
że mogą ubiegać się o objęcie ich opieką hospicyjną. Dlatego wiele zależy od 
jego kompetencji i postawy. Pierwsze skojarzenie ze słowem „hospicjum” jest 
zwykle pełne negatywnych odczuć. Są one związane z powszechnym przeko-
naniem, że hospicjum to miejsce umierania i smutku. Gdy zespół szpitalny  
zaproponuje możliwość kontynuowania leczenia objawowego pod opieką ho-
spicjum, rodzice stają przed dylematem. Wychodząc naprzeciw tym obawom, 
lekarz może złagodzić pole semantyczne pojęcia „hospicjum” przez podkreśle-
nie jego opiekuńczego charakteru i sprawić, że będzie ono łatwiej akceptowal-
ne [Levin 2001, s. 286].

Rodzice, dowiadując się, że w terminalnym stanie choroby ich dziecka ist-
nieje możliwość powrotu do domu i uzyskania wsparcia adekwatnego do ich 
potrzeb, szybciej przechodzą proces adaptacji do nowej formy opieki. Jeśli na-
tomiast w przekazie płynącym od personelu szpitalnego hospicjum jawi się 
jako instytucja będąca rozwiązaniem dostępnym, aczkolwiek nie rokującym 
niczego dobrego, rodzice decydujący się na kontakt z przedstawicielami hospi-
cjum są pełni uprzedzeń i nieufności. 

Od lekarzy pracujących w hospicjach wymaga się odpowiednich kompeten-
cji i postaw. Jak zauważa E. Dutkiewicz: „W pracy hospicjum lekarz staje przed 
pacjentem niejako obnażony, zdjęty z piedestału, jak zwykły śmiertelnik” [Dut-
kiewicz 1997, s. 116]. Oznacza to, że jego pracy winna towarzyszyć pokora, wy-
rażająca się m.in. w traktowaniu pacjenta z szacunkiem. Fundamentalną kwe-
stią jest poczucie odpowiedzialności. Odpowiedzialność lekarza hospicyjnego 
rozpoczyna się od odpowiedniego przygotowania do pełnionych zadań: „Le-
karz powinien posiadać największą wiedzę o chorobie pacjenta, wcześniejszym 
leczeniu i o obecnym złym stanie zdrowia” [Levin 2001, s. 289]. Kompetencje, 
które powinien posiadać winny wyrażać się w zdolności współpracy z innymi 
lekarzami, bo tego wymaga dobro dziecka. To dla niego lekarz współpracuje  
z zespołem, szukając najlepszych rozwiązań.

Lekarze pracujący w hospicjum są zobowiązani do dyspozycyjności, wy-
rażającej się w gotowości poświęcenia czasu i otwartości na pojawiające się 
wyzwania. Pomimo że personel hospicyjny staje się „oczami i uszami leka-
rza” [Connor 1998, s. 28; Parry 2001, s. 22], jego obecność w domu dziecka jest 
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bardzo ważna, także ze względu na rodzinę chorego pacjenta. Dlatego ważny 
jest czas, który poświęca rodzinie, stąd należy „za drzwiami zostawić pośpiech 
oraz zgiełk współczesnego życia, własne sprawy i sprawy innych pacjentów” 
[Dutkiewicz 1997, s. 119]. Dla uniknięcia atmosfery pośpiechu lekarz może po-
kazać swoim zachowaniem, że w tym konkretnym momencie poświęca swój 
czas tylko rodzinie, którą odwiedza. Pozawerbalny poziom tego komunikatu 
odgrywa szczególną rolę [Doyle, Jeffrey 2000, s. 3]. 

Lekarz, odwiedzając dziecko, spotyka rodzinę ogarniętą cierpieniem, któ-
re może przejawiać się w destrukcji więzi, zaburzeniu komunikacji, zuboże-
niu relacji czy okazywanej agresji. Rodzice nie zawsze potrafią dobrze spełniać 
swoje zadania wobec dziecka, a więc chronić je i zapewnić mu odpowiednie  
warunki rozwoju [Bearison 2006, s. 222]. Zdarza się więc, że lekarz staje się 
„adwokatem” dziecka przed jego rodzicami, gdy nie zapewniają oni dziecku 
należytej opieki lub nie okazują wsparcia, którego potrzebuje. Ta rola lekarza 
jest istotna ze względu na dobro chorego dziecka, a także na dobro jego ro-
dzeństwa. Autorytet lekarza może okazać się istotnym czynnikiem w mobili-
zowaniu rodziny do wysiłku poprawy swej sytuacji społeczno-wychowawczej. 

Niezwykle potrzebna w pracy lekarza hospicyjnego jest umiejętność po-
prawnej komunikacji z chorym dzieckiem oraz jego bliskimi. Rodzice, któ-
rzy w trakcie przeprowadzania diagnozy choroby spotkali lekarzy o różnym 
poziomie kompetencji komunikacyjnych, oczekują, że w opiece hospicyjnej 
będą otoczeni profesjonalnym wsparciem, które zapewni im poczucie bezpie-
czeństwa. Jednym ze sposobów uzyskania tego stanu jest możliwość stawia-
nia pytań kompetentnym lekarzom i uzyskania na nie rzetelnych odpowiedzi,  
nawet jeśli rodzice chorego dziecka czasem się z nimi nie zgadzają [Levin 2001, 
s. 286]. 

Odpowiedzialny i kompetentny lekarz jest człowiekiem szukającym praw-
dy i przekazującym ją. Dzięki temu członkowie rodziny chorego dziecka mogą 
bardziej świadomie i łagodnie przeżywać sytuację, w której się znaleźli. Wy-
maga to od lekarza umiejętności współpracy z rodzicami dziecka i znajomości 
ograniczeń wynikających z występowania mechanizmów obronnych. Lekarze 
hospicyjni niejednokrotnie przeżywają dylematy związane z przekazywaniem 
prawdy11. Zaspokojenie potrzeby posiadania aktualnych i rzetelnych wiado-

11 Kwestię, w jaki sposób i kiedy należy przekazywać prawdę o złej diagnozie czy zbliżają-
cej się śmierci dziecka rozpatruje m.in. L. Szczepaniak. Autor wskazuje też granice obowiązku 
mówienia prawdy [Szczepaniak 2008, s. 166–171; 211–212].
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mości jest ważne dla rodziców, a na miarę możliwości percepcyjnych również 
dla samego dziecka, które przeżywając niepewność spowodowaną nieznajo-
mością prawdy, cierpi dodatkowo [Szczepaniak 2008, s. 168]. Należy wziąć pod 
uwagę fakt, że „dzieci potrzebują prostej, prawdziwej, powtarzanej informacji 
na temat tego, co się dzieje i co może się zdarzyć w przyszłości” [Monroe, Oli-
viere 2009, s. 14]. Jest to również potrzeba zdrowego rodzeństwa. Winna ona 
być zaspokajana w sposób odpowiedzialny i wychowawczy.

Znając diagnozę choroby dziecka, lekarze konfrontują swą wiedzę z prze-
kazem otrzymanym od rodziców przez pośrednictwo członków zespołu. Cza-
sem okazuje się, że wiedza obiektywnie pewna nabiera nowego znaczenia, gdy 
towarzyszą jej silne napięcia emocjonalne. Rodzice często wychodzą ze szpita-
la w stanie niepogodzenia z chorobą. Proces dochodzenia do akceptacji zbli-
żającej się śmierci oraz pogodzenia się z nieuchronnością cierpienia, warun-
kujący ich wewnętrzny rozwój [de Walden-Gałuszko 2008, s. 19], jest niekiedy  
długi i wymaga wsparcia. Niepogodzenie może wyrażać się w zaprzeczeniu 
obiektywnie stwierdzonym faktom.

Lekarz świadomy niezgodności informacji płynących z diagnozy oraz  
z przekazu rodziców wie, że jego obowiązkiem jest informować o postępach 
choroby. Musi wypełniać ten obowiązek i podejmować działania adekwatne 
do zagrożenia. Chcąc jednak pomóc rodzicom dziecka w ich dochodzeniu do 
akceptacji zaistniałej sytuacji, po konsultacjach z zespołem może zapropono-
wać członkom zespołu, aby wspólnie „zaczekali” aż rodzice sami wtajemni-
czą nowych opiekunów dziecka w sposób ich współuczestniczenia w choro-
bie. Proces ten powinien przebiegać w tempie, które sami wybiorą. Jest ono za-
leżne nie tylko od stopnia pogodzenia się z chorobą dziecka, ale również od  
zaufania wobec pracowników hospicjum. Niestety terminalny charakter cho-
roby dziecka wywiera presję czasową także w tym względzie. Dlatego wspar-
cie hospicyjne winno pomagać rodzicom w szybkim dojrzewaniu do sytuacji, 
w jakiej się znaleźli. 

Przedstawiciele zespołu hospicyjnego, chcąc zachować w rodzicach poczu-
cie współdecydowania o losach dziecka, nie powinni przymuszać rodziców 
do konkretnych działań ani też uświadamiać im trudności bez jednoczesnego 
wskazania mechanizmów radzenia sobie w trudnych sytuacjach [Winch 2010,  
s. 10–11]. Prawda dotycząca śmierci może wydawać się bardzo trudna lub wręcz 
niemożliwa do przyjęcia. Dlatego w praktyce hospicyjnej jest praktykowana za-
sada postępowania „pół kroku za rodzicami”, która polega na czynnym towa-
rzyszeniu opiekunom dziecka w ich trudnej drodze zmagania się z chorobą  
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dziecka, ale jednocześnie nie pozbawia ich aktywności. Daje to rodzicom moż-
liwość podejmowania inicjatywy w troszczeniu się o zdrowie dziecka, a jedno-
cześnie pozwala na uzyskanie wsparcia ze strony hospicjum. 

Żadne standardy pomocy paliatywnej nie wymagają od lekarza kompe-
tencji wychowawczych. Jednak szczególne okoliczności, które towarzyszą jego 
pracy wymagają, by podejmując ją, miał na względzie nie tylko stan somatycz-
ny pacjenta, ale również jego rozwój osobowościowy. Dotyczy to zarówno cho-
rego dziecka, jak i wszystkich osób, które można określić mianem „pacjenta 
zbiorowego”. Postulat włączenia tanatopedagogicznego oddziaływania w za-
kres czynności lekarskich wydaje się tym bardziej naglący, że proces rozwo-
ju terminalnie chorego dziecka i jego bliskich jest ściśle ograniczony czasowo. 

Pielęgniarki są obecne obok łóżka małego pacjenta jeszcze częściej niż le-
karze. Można przyjąć, iż są one „centralnymi postaciami sprawowanej opie-
ki nad dzieckiem” [Szczepaniak 2008, s. 84]. Ich wizyty odgrywają dużą rolę 
w kształtowaniu klimatu zaufania i serdeczności w rodzinie. Działania pielę-
gniarki wiążą się przede wszystkim z pomocą przy toalecie dziecka, podawa-
niem lekarstw, przeprowadzaniem badań, karmieniem. Niekiedy pomaga ona 
w przeprowadzaniu specjalistycznych zabiegów. 

Praca pielęgniarki hospicyjnej w istotny sposób różni się od pracy na od-
dziale pediatrycznym między innymi ze względu na szczególną sytuację,  
w jakiej znajduje się dziecko i rodzina. W hospicjum pielęgniarka musi przede 
wszystkim mieć czas na to, by się dowiedzieć, co dziecku pomaga, a co szkodzi, 
co go rozśmiesza, a co wywołuje płacz, co mały pacjent lubi, a czego nie. Jako 
osoba najlepiej znająca dziecko, pielęgniarka potrafi najlepiej ocenić zmienia-
jącą się sytuację w stanie zdrowia pacjenta [Kaptacz 2008, s. 26]. Przy odpo-
wiednim doświadczeniu i zdolności empatii potrafi dostrzec potrzeby dziec-
ka, także te przekazywane w sposób niewerbalny.

Umiejętność odpowiedzi na potrzeby dziecka nabiera szczególnego zna-
czenia w czasie agonii. Ważna jest także umiejętność udzielania odpowiedzi 
na trudne pytania: „To było straszne, kiedy postawiłam to pytanie: «Czy ko-
niec jest blisko?» Przypuszczam, że znałam już odpowiedź, bo stopniowo spał 
coraz więcej. Kiedy pielęgniarka powiedziała, że on nie cierpi, a jego ciało nie 
miało wystarczająco tlenu, naprawdę to doceniłam. Nikt nie stwarzał wraże-
nia, że sytuacja jest lepsza niż była w rzeczywistości” [Brown 2007b, s. 62]. 
Uspokojenie bliskich chorego w stopniu, w jakim to jest możliwe, może za-
pobiec histerii w momencie umierania dziecka. Stanowi to istotne wsparcie  
o charakterze tanatopedagogicznym.
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Można przyjąć, że dobrze wykonana opieka pielęgniarska jest fundamen-
talnym działaniem w opiece hospicyjnej. Dyżury pielęgniarskie są niekiedy 
bardzo wyczerpujące, ale rzetelnie wykonana praca daje pielęgniarce satys-
fakcję [Day 2002, s. 38–39]. Spędzanie dużej ilości czasu z chorym dzieckiem 
pozwala na nawiązanie znajomości z nim oraz jego rodziną, dla której pielę-
gniarka może stać się osobą znaczącą, będącą oparciem w trudnych chwilach. 
Ze względu na wyjątkową rolę, jaką pielęgniarka pełni w domowym hospi-
cjum, może ona koordynować zespół opiekujący się dzieckiem [Kaptacz 2008, 
s. 26]. Staje się pośredniczką pomiędzy zespołem a środowiskiem rodzinnym, 
dzięki czemu jest w stanie usprawnić komunikację z pacjentem i rodziną,  
a także zapewnić poczucie bezpieczeństwa i komfortu w kontakcie z poszcze-
gólnymi członkami zespołu [Stratford 2003, s. 139].

Warto dodać, że opiekując się ciałem pacjenta, pielęgniarka musi w pew-
nym zakresie zadbać o jego sferę społeczną, psychiczną i duchową. Jej praca na-
biera przez to wychowawczego charakteru. Wiąże się to niejednokrotnie z ko-
niecznością zweryfikowania swego systemu wartości [Kaptacz 2008, s. 25], a to 
stanowi element samowychowania. Umiejętność konfrontacji własnych prze-
konań z sytuacją zagrożenia życia jest także warunkiem poprawnego funkcjo-
nowania zawodowego pielęgniarki. Sprzężenie zwrotne, którego doświadcza  
w kontakcie z dzieckiem i jego rodziną, może stanowić dla niej obciążenie. Jest 
ono tym trudniejsze do udźwignięcia, im bliższe są relacje z rodziną. W opie-
ce paliatywnej „zbudowanie więzi z chorym pacjentem jest koniecznym skład-
nikiem do efektywnego spełnienia przez każdego z członków zespołu właści-
wej mu dyscypliny” [Ragan, Wittenberg-Lyles, Goldsmith et al. 2008, s. 126]. 
Budowanie więzi jest konieczne dla zaistnienia procesu wychowania, w którym 
pielęgniarka może stać się osobą niezastąpioną. Z drugiej strony mogą one sta-
nowić zagrożenie dla dobra rozwojowego poszczególnych osób. 

W tym kontekście L. H. Sumner zauważa, że rodzice mogą oczekiwać, iż 
pielęgniarka przekroczy granicę swoich kompetencji zawodowych i stanie 
się przyjacielem rodziny. Tymczasem prawdziwe wydaje się spostrzeżenie, że 
„możemy stać się jak przyjaciele lub czuć się doskonale ze sobą, lecz jeśli zagu-
bimy prawdziwy powód, dla którego tam jesteśmy, wystawimy rodzinę na ry-
zyko” [Sumner 2001, s. 207]. Troska o dobro rodziny chorego pacjenta nakłada 
więc obowiązek stosowania zasad, które niekiedy mogą być odbierane przez 
rodzinę, jak i samych pracowników hospicjum jako ograniczenie kontaktów, 
lecz w rzeczywistości umożliwiają udzielanie wsparcia, które posiada charak-
ter wychowujący. Celem jest więc stworzenie takiej relacji, w której obie strony 
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zachowują emocjonalną wolność, a jednocześnie biorą czynny udział w opiece 
nad umierającym dzieckiem, która ze swej natury domaga się fizycznej i emo-
cjonalnej bliskości.

Rola pielęgniarki w kontekście tanatopedagogicznych założeń pracy hospi-
cyjnej jest istotna ze względu na ilość poświęconego czasu i zaangażowanie dla 
dobra dziecka i rodziny. Nierzadko pielęgniarka opiekująca się chorym dziec-
kiem jest matką własnych dzieci, przez co jej praca naturalnie nabiera charak-
teru opieki wychowującej. Kryją się w tym zagrożenia, ale przede wszystkim 
pozytywny potencjał, który może pomóc dziecku i jego bliskim w rozwoju.

2.2. Wsparcie psychopedagogiczne

Wśród działań pomocniczych prowadzonych przez zespół hospicyjny można 
wyróżnić te, które zawierają się w pojęciu „poradnictwo” (counseling). Termin 
ten „obejmuje wiele działań profilaktycznych i terapeutycznych zmierzających 
do rozwiązywania życiowych problemów rodziny” [Badora, Czeredrecka, Ma-
rzec 2001, s. 114]. Zasadniczym celem poradnictwa jest wzmocnienie systemu 
rodzinnego: „Poprawa jakości życia systemu rodzinnego jest najważniejszym 
celem, jaki powinien być realizowany w oddziaływaniach psychologiczno-pe-
dagogicznych” [Ziółkowska 2010, s. 182]. Połączenie działań psychologicznych 
z pedagogicznymi nie jest przypadkowe12. Przewidywana śmierć dziecka roz-
szerza zakres tych działań o przedrostek „tanato”. Zadania wynikające z tych 
założeń wiążą się w pierwszej kolejności z osobą tanatopsychologa.

Podstawowym zadaniem psychologa jest bezpośrednia pomoc choremu 
dziecku, co dokonuje się poprzez bezpośredni kontakt z nim. Jest też udzie-
lana pomoc pośrednia, w której wzmocnienie dziecka dokonuje się poprzez 
wsparcie systemu rodzinnego, co przynosi wiele korzyści wszystkim uczest-
nikom procesu opieki [Binnebesel 2010a, s. 35–36]. Pomoc psychologiczna 
udzielana dziecku winna być dostosowana do specyfiki choroby – inne emo-
cje generuje choroba nowotworowa, a inne choroba związana z obciążeniami 
genetycznymi. Winno ono obejmować działania informacyjne, emocjonalne, 
motywacyjne, optymalizujące i edukacyjne [Ziółkowska 2010, s. 185]. Każde  
z tych oddziaływań może zredukować cierpienie, zwłaszcza w sferze emocjo-

12 W nazewnictwie anglosaskim pedagog i psycholog są zaliczani do tzw. counselors, czy-
li osób udzielających fachowego wsparcia w trudnej sytuacji życiowej [Connor 1998, s. 24–26]. 
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nalnej dziecka. Metodą warunkującą ich skuteczność jest rozmowa pozwalają-
ca dziecku na zrozumienie sytuacji i pozbycie się trudnych emocji. 

Psycholog pracujący w hospicjum jest przygotowany na prowadzenie trud-
nych rozmów zarówno z chorym dzieckiem, jak i z członkami jego rodziny. 
Jednym z tematów, który w praktyce hospicyjnej jawi się jako sztandarowy, 
jest problematyka śmierci, choć trzeba podkreślić, że „niektóre rodziny jasno 
mówią, że nigdy nie życzą sobie rozmów o umieraniu” [Connor 1998, s. 25]. 
Psycholog ma obowiązek uszanować tę wolę, niemniej w jego pracy nie bra-
kuje sytuacji, w których rozmowa o umieraniu jest bardzo oczekiwana. Często 
większym wyzwaniem intelektualnym i emocjonalnym jest rozmowa na ten 
temat z chorym dzieckiem niż z dorosłymi [Szczepaniak 2008, s. 165]. 

Warto podkreślić, iż trudne rozmowy są wpisane w praktykę hospicyjną, 
a ich zainicjowanie i przeprowadzenie nie zawsze należy do psychologa. Nie-
przewidywalność zdarzeń domaga się od każdego z członków zespołu podsta-
wowych umiejętności w ich prowadzeniu. Czasem milczenie również może 
być formą porady, która jest przeciwieństwem tzw. „szczebiotu hospicyjnego” 
[Bohdan 2012a, s. 338], będącego formą uniku przed konfrontacją z trudnymi 
pytaniami. Jak zauważa Z. Bohdan: „Zwykle personel ucieka w nad-aktywność, 
gadulstwo, słowotok. Mają one zabezpieczać przed zadawaniem trudnych py-
tań, na które nie ma odpowiedzi. Bardziej pomocne w takiej sytuacji są ge-
sty międzyludzkiej solidarności, zapewnienie o «byciu razem»” [Bohdan 2011,  
s. 141]. Zachowanie milczenia jest wyrazem szacunku do chorego dziecka  
i trudnego doświadczenia, z jakim się zmaga. Cisza może być przygotowaniem 
do innych zadań, które psycholog może podjąć wraz z dzieckiem, jak np. poże-
gnania się z rodziną w formie listu, rysunku czy wiersza [Herbert 2005, s. 25].

Tanatopsychologowi z pomocą przychodzi pedagog, czyli osoba, która jest 
najlepiej predysponowana do wychowawczego towarzyszenia dziecku i rodzi-
nie. Obecność pedagoga w zespole hospicyjnym jest uzasadniona potrzebą 
pomocy dziecku, które pomimo choroby się rozwija. Jedną z podstawowych 
metod wychowawczych stosowanych wobec małych dzieci jest zabawa, będą-
ca częstym narzędziem pracy pedagoga. Staje się ona okazją nie tylko do po-
znawania świata, ale również do odreagowania stresu. Jest ona również źró-
dłem uśmiechu i odprężenia: „Zabawa jest taką formą działania, które nie za-
wsze ma konkretny cel i przeznaczenie, ale wykonywana jest ze względu na nią 
samą i towarzyszącą jej przyjemność” [Ziółkowska 2010, s. 92].

Zabawa zajmuje wolny czas, który zwykle choremu dziecku płynie bardzo 
wolno. Ważną rolę pełnią ulubione maskotki, które zapewniają poczucie bez-
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pieczeństwa i przynależności, a jednocześnie uczą właściwego zaspokajania 
potrzeby posiadania. Maskotki często stają się powiernikami uczuć i sekre-
tów dzieci, dlatego ich personifikacja i stworzenie możliwości „wypowiedze-
nia się” przed nimi może pomóc dziecku w wyartykułowaniu swoich przeżyć. 
W społeczeństwie, w którym gadżety pełnią ważną rolę edukacyjną, nie spo-
sób zapomnieć, że także chore dziecko ma prawo do czerpania radości z ich 
posiadania.

Pedagog wsparty przez wolontariuszy może włączyć się w pomoc dziecku 
w uczeniu się i odrabianiu zadań, mobilizując je do samodzielności [Ibidem, 
s. 157]. Współpraca pedagoga z wolontariuszami może zaowocować stworze-
niem różnego rodzaju from artystycznych, np. teatru czy pantomimy, w któ-
rych chore dziecko może brać udział na miarę swoich możliwości. Ważne jest 
także wykorzystanie bajkoterapii, których bohaterowie „pojawiają się w po-
staci maskotek i wiernie towarzyszą dziecku przy jedzeniu, oglądaniu telewi-
zji czy koniecznych zabiegach” [„Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci 2013, s. 23]. 
Metody te posiadają wiele walorów wychowawczych, jednocześnie oddziału-
jąc terapeutycznie na chore dziecko. Warto podkreślić, że terapia tanatope-
dagogiczna to „oddziaływanie pedagoga terapeuty na szeroko rozumiane cele 
wychowawcze, uświadomione bądź nie, realizowane przez rodzinę względem 
swoich członków” [Binnebesel 2013b, s. 244]. Mając wzgląd na fakt, że pedagog 
nie jest psychoterapeutą, może podejmować tylko te działania, które nie wy-
kraczają poza zakres jego kompetencji. Szczególną formą terapii pedagogicz-
nej, stosowaną wobec terminalnie chorych dzieci, jest wykorzystanie specjal-
nych grup terapeutycznych [Antoszewska 2012, s. 92–93]. 

Nie wszystkie dzieci podlegające opiece hospicyjnej mogą się uczyć lub ba-
wić. Zdarza się tak, że choroba wyłącza dziecko z tego rodzaju aktywności, 
ale jeśli jest możliwość wykorzystania choćby niewielkiego zakresu percepcji 
zmysłowej, należy zapewnić dziecku przyjemność i radość. Pomoc pedagoga 
może skutecznie przeciwdziałać homilopatii, która polega na nieprawidłowym 
rozwoju osobowości, wywołanym np. przez przewlekłą chorobę. Zaburza ona 
wizerunek samego siebie i kreuje często nieprawdziwy obraz choroby i związa-
nych z nią ograniczeń czy ułomności [Ziółkowska 2010, s. 126].

Tanatopedagog, który potrafi przygotować dziecko na spotkanie ze śmier-
cią, zasługuje na tytuł przyjaciela dziecka [Godawa 2013b, s. 443]. Może tak-
że być obecny w czasie agonii, co zawsze winien uznawać za wyróżnienie ze 
strony dziecka i rodziny. Obdarzony zaufaniem dziecka pedagog może trakto-
wać swoją rolę również w wymiarze duchowo-religijnym i włączyć się w zespół 
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duszpasterski w opiece paliatywnej [Krakowiak 2010b, s. 93]. Spełniając taką 
funkcję, słusznie może być również nazwany przyjacielem Boga, gdyż oka-
zując miłość swoim wychowankom, staje się dla nich obrazem jego dobroci.  
Założenia tanatopedagogiki domagają się od wychowawcy odwagi skonfron-
towania się z perspektywą własnej śmierci, umiejętności pracy w stresie oraz 
gotowości na przeżycie żałoby po śmierci dziecka.

Po omówieniu wychowawczych aspektów działań psychologa i pedagoga 
hospicyjnego wobec chorego dziecka warto się zatrzymać nad formami wspar-
cia pozostałych członków rodziny. One również nabierają charakteru tanato-
pedagogicznego. 

Wsparcie tanatopedagogiczne uzdalnia członków rodziny do „lepszego 
zrozumienia tego, czego oczekują i potrzebują od siebie nawzajem, do skon-
frontowania się ze śmiercią, do podjęcia decyzji, co powiedzieć innym i pogo-
dzenia się ze zmianami, które są potrzebne, żeby zwiększyć szanse na wyzdro-
wienie i zminimalizować cierpienie” [Altschuler 2011, s. 22]. Celem działań  
tanato-psychopedagogicznych jest więc wzmocnienie rodziny przeżywającej 
zagrożenie śmiercią dziecka. Silna więź z ciepiącym dzieckiem może doprowa-
dzić rodziców do „dysonansów wnętrza” [Górecki 2010b, s. 215], bardzo trud-
nych do rozwiązania przez uczestników tej interakcji bez wsparcia z zewnątrz. 

Wydaje się, że można wyróżnić kilka obszarów życia rodziny chorego 
dziecka, szczególnie wrażliwych na pomoc psychopedagogiczną [Godawa 
2011, s. 52–56]:

•	 towarzyszenie połączone z oddziaływaniem zmierzającym  
do przeformułowania realizowanych celów [Binnebesel 2010a,  
s. 36]
W wyniku oddziaływania choroby następuje modyfikacja wartości i dotych-

czasowych celów funkcjonowania rodziny, gdyż zostają one podporządkowane 
opiece nad chorym dzieckiem. Wsparcie psychopedagogiczne winno pomóc ro-
dzicom w zbudowaniu prawidłowej pod względem wychowawczym hierarchii 
wartości [Sujak 1978, s. 146–149], która pozwoli każdemu z członków rodziny 
oraz całemu systemowi rodzinnemu funkcjonować na jak najwyższym pozio-
mie. Dotyczy to zarówno ogólnych celów rodziny, związanych z funkcjonowa-
niem tej grupy społecznej w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie, jak 
i celów wynikających z ról społecznych pełnionych w rodzinie. 

Budowanie hierarchii wartości rodzinnych wiąże się z nabywaniem umie-
jętności wartościowania, która stanowi warunek „dochodzenia do wartości, 
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wybierania wartości, budowania ich hierarchii, życia według wartości, czyli 
ich urzeczywistniania” [Chałas 2003, s. 43]. Wartościowanie polega na odno-
szeniu doświadczeń człowieka do poznanego systemu wartości, przez co mogą 
one zostać zinterioryzowane. Tanatopedagogiczny wymiar wsparcia hospicyj-
nego zakłada budowanie hierarchii w oparciu o wartości obiektywnie istnieją-
ce i niezmieniające się w sytuacji ekstremalnego zagrożenia.

•	 Pomoc w budowaniu więzi małżeńskich 
Szczególnego wsparcia psychopedagogicznego domaga się atmosfera 

współżycia w rodzinie, będąca układem wewnętrznych stosunków psycho-
emocjonalnych [Maciarz 2001, s. 39]. Wsparcie psychopedagogiczne może po-
móc rodzicom w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i skupieniu sił na reali-
zacji racjonalnych sposobów pomocy dziecku. Dzięki temu sytuacja zagroże-
nia może zbliżyć do siebie członków rodziny i rozszerzyć płaszczyzny porozu-
miewania się, i współdziałania [Ibidem, s. 40]. 

Stopień ingerencji w budowanie więzi rodzinnych jest uzależniony od 
otwartości rodziców i gotowości na przyjęcie pomocy. Argumentem, który 
może okazać się pomocny w jej uzyskaniu, może być uświadomienie im za-
leżności, która zakłada, że brak spójności w małżeństwie odbija się negatyw-
nie na całej rodzinie, a więc także na chorym dziecku. Brak zgody i szacunku 
między rodzicami zwiększa stres. Wsparcie życia rodzinnego wymaga wiel-
kiego taktu i profesjonalizmu, gdyż wszelkie działania pomocowe nie mogą 
przekształcić się w nieuprawnioną ingerencję w sferę prywatnego życia rodzi-
ny. Pomoc tanatopedagogiczna może prowadzić do tworzenia nowych sposo-
bów komunikacji między członkami rodziny, np. w kwestii prawdomówności, 
weryfikacji postaw wobec dialogu w rodzinie czy sposobów ujawniania uczuć.

•	 Bezpośrednie oddziaływanie psychowychowawcze  
na zdrowe rodzeństwo
Cele rozwojowe i wychowawcze rodziny są związane ze stosunkiem wycho-

wawczym w rodzinie. Jego asymetryczność, przyjmowana w rodzinie za stan 
naturalny [Kawula 2007e, s. 64], w sytuacji tanatycznej może się wzmocnić, 
prowadząc do przeakcentowania roli rodziców bądź dziecka, zwłaszcza chore-
go. Chodzi więc o wsparcie w wychowaniu, w którym koncentracja na chorym 
dziecku nie spowoduje wykluczenia zdrowego rodzeństwa. Ono również win-
no być otoczone przez rodziców opieką wychowawczą, która pozwoli na wła-
ściwy rozwój, zagrożony przez chorobę jednego z domowników.
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Dlatego potrzebna jest rozmowa pozwalająca zdrowemu dziecku na zrozu-
mienie sytuacji i pozbycie się trudnych emocji. Istotną kwestią jest język ko-
munikacji pomiędzy przedstawicielami hospicjum a zdrowymi dziećmi, gdyż 
to od niego w dużej mierze zależy skuteczność oddziaływań. Psycholog może 
inspirować rodziców do stawiania sobie pytań, które pozwolą na uświado-
mienie im potrzeb pozostałych dzieci np. „Ile mam dzieci i kiedy z każdym 
z nich osobno rozmawiałem? Czym się moje dzieci zajmują? Jakie potrzeby 
mają moje dzieci? Kiedy ostatni raz coś razem robiliśmy?” [Rogiewicz, Pacz-
kowska 2012, s. 230]. Oddziaływania te stanowią formę pedagogizacji rodzi-
ców [Kawula 1993, s. 581], dzięki której podnosi się poziom kultury pedago-
gicznej rodziny. Podnoszenie poziomu świadomości pedagogicznej obejmuje 
wiedzę oraz umiejętności wychowawcze rodziców, przez co zwiększa się szan-
sa na optymalne wychowanie dzieci. Poszerzenie zakresu świadomości peda-
gogicznej nie polega na przekazaniu wiedzy jedynie o wychowaniu. Obejmuje 
również wiedzę psychologiczną, medyczną, jak i moralną.

•	 Wsparcie rodziny w śmierci i żałobie
Członkowie rodziny umierającego dziecka mogą czuć lęk, smutek, rozpacz, 

wyczerpanie, złość i niepewność. Odpowiedzialność psychologów i pedago-
gów domaga się potraktowania tych odczuć z największym poszanowaniem. 
Budzenie nieuzasadnionej nadziei może przynieść szkodę nie tylko rodzinie, 
ale i samemu dziecku, które utwierdzane w nadziei, że „wszystko będzie do-
brze”, nie zdąży powiedzieć bliskim najważniejszych rzeczy. Biorąc pod uwagę 
dobro rodzeństwa, można mu pozwolić być blisko wydarzeń, które dzieją się 
w domu. W czasie agonii rodzeństwo, nawet jeśli wszystkiego nie rozumie, ma 
prawo towarzyszyć bratu bądź siostrze [Frances Dominica 1997, s. 4].

O ile ostatnie chwile życia dziecka wpływają na przebieg żałoby, to momen-
ty następujące tuż po śmierci mają na nią decydujący wpływ. Jest to czas po-
żegnania przez rodzeństwo, dziadków i pozostałych bliskich. Dotknięcie cia-
ła zmarłego brata czy siostry winno być zrozumiane jako gest miłości, choć 
nie zawsze jest tak odbierane [Doyle, Jeffrey 2000, s. 149]. Fizyczna bliskość 
ciała jest z pewnością ogromnym wstrząsem dla dziecka, ale posiada również 
aspekt wychowawczy. Rodzeństwo przekonuje się o realizmie śmierci, a obec-
ność przy pożegnaniu zapobiega niekontrolowanemu fantazjowaniu na temat 
losów zmarłego brata bądź siostry [Frances Dominica 1997, s. 10–11]. 

Próba zaspokojenia potrzeb rodziny zmarłego dziecka ma prowadzić do 
pokonania smutku, co jest możliwe dzięki konstruktywnemu przeżyciu żało-
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by. Warto zauważyć, że śmierć dziecka w domu, a nie w otoczeniu szpitalnym 
najczęściej ułatwia jej przeżywanie. Cierpienie po stracie dziecka może być  
w pewnym stopniu zmniejszone przez włączenie się do grupy wsparcia dla ro-
dziców [Herbert 2005, s. 56–63; Krakowiak 2008, s. 116–121], która jest stan-
dardową formą pomocy paliatywnej. Troską psychologa winno być nieustan-
ne czuwanie nad tym, by odpowiadając na potrzeby członków rodziny, jasno 
określić, czy zapoczątkowana relacja terapeutyczna winna być uzupełniona te-
rapią. Jest to szczególnie istotne w kontekście tworzenia prawidłowych relacji 
oraz udzielania skutecznej pomocy [Kalus 2003, s. 178].

Tanatopedagogiczny wymiar działalności psychologa i pedagoga hospicyj-
nego polega na słuchaniu, wzmacnianiu, udzielaniu porad i towarzyszeniu. To 
ostatnie zadanie jest szczególnie ważne. Brak psychopedagogicznego wsparcia 
dla wielu rodzin oznaczałby często destrukcję systemu rodzinnego oraz oso-
bowościowego poszczególnych członków.

2.3. Współpraca hospicjum z placówkami edukacyjnymi

Walory związane z edukacją zdrowego dziecka odbywającą się w przedszko-
lu bądź w szkole są powszechnie uznawane i opisywane. Korzyści osiągane  
w trakcie edukacji chorego dziecka, mimo iż nie spotykają się z tak szerokim 
zainteresowaniem, posiadają szczególne znaczenie związane z jego rozwojem. 
Warto podkreślić, że edukacja chorego dziecka jest gwarantowana konstytu-
cyjnie [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 70, p. 1], z czego wynika, że 
chociaż nie każde chore dziecko może rozpocząć lub kontynuować realizację 
obowiązku szkolnego, każde ma prawo do podejmowania nauki w stopniu za-
leżnym od uwarunkowań związanych z chorobą. 

Szkoła i przedszkole pełnią w życiu chorego dziecka istotną rolę. W nich 
dziecko może się uczyć i bawić, rozwijać swoje zdolności i umiejętności, a także 
przeżywać radość i dumę ze swojej aktywności. Szkoła i przedszkole ułatwia-
ją budowanie dobrych relacji z innymi dziećmi, są również źródłem nowych 
bodźców i inspiracji. Placówka edukacyjna jest miejscem, w którym dziecko 
może się oderwać od przykrych wspomnień i przeżyć [Góralczyk 2009, s. 22].

Szkoła przyczynia się do rozwoju zdolności chorego dziecka, daje dzie-
ciom i młodzieży okazję do wzajemnego poznania się, zdobywania doświad-
czeń, konfrontowania własnych poglądów, ocen, norm i ideałów [Antoszewska 
2006, s. 85]. Niestety, choroba czyni spustoszenie w przestrzeni społecznych 
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kontaktów dziecka i bardzo często wyłącza je z aktywnej obecności w swoim 
środowisku, izoluje, wytrąca z rytmu życia szkolnego. 

Dzieci podczas intensywnego leczenia mogą realizować obowiązek szkol-
ny w szkole przyszpitalnej, której działalność, oprócz walorów edukacyjnych, 
ma również znaczenie terapeutyczne. Zajęcia prowadzone w takiej szkole po-
zwalają dziecku uzupełnić lub zminimalizować luki programowe, a także ode-
rwać się od monotonii życia szpitalnego. Przeprowadzenie procesu edukacji 
w szkole przyszpitalnej jest poprzedzone szczegółową diagnozą pedagogicz-
no-dydaktyczną, dzięki której możliwe jest dostosowanie zajęć do indywidu-
alnych potrzeb dziecka [Binnebesel, Sul-Antoszewska 2012, s. 281]. 

Opuszczenie szpitala i wejście we współpracę z domowym hospicjum 
umożliwia części małych pacjentów kontunuowanie edukacji w pozaszpital-
nych placówkach oświatowych. Powrót do szkoły ma dla dziecka i jego ro-
dziców znaczenie symboliczne, gdyż pozwala na podjęcie aktywności właści-
wej każdemu rozwijającemu się dziecku. Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, dziecko przewlekle chore ma prawo uczęszczać do ogólnodostępnych 
przedszkoli i szkół. Edukacja chorego dziecka powinna być prowadzona zgod-
nie z jego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Przyję-
cie dziecka do danej placówki jest uzależnione od możliwości zapewnienia mu 
właściwych warunków, stosownie do schorzenia, oraz zgody dyrektora pla-
cówki oświatowej [Uczeń przewlekle chory…, dostęp: 27.04.2016].

Uczniowie, których stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie 
do szkoły, mogą realizować obowiązek szkolny w formie indywidualnego na-
uczania zorganizowanego w miejscu ich przebywania, np. w domu rodzinnym 
[Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 sierpnia 2014 r.… (Dz. 
U. 2004 Nr 256, poz. 2572), § 5.1]. Nauczanie indywidualne jest podejmowa-
ne na wniosek rodziców dziecka, które uzyskało stosowne orzeczenie. Naucza-
nie indywidualne wymaga nabycia przez nauczycieli i wychowawców wiedzy  
i umiejętności związanych z chorobą dziecka, opieką i procesem leczenia [Bin-
nebesel, Sul-Antoszewska 2012, s. 53]. 

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością mogą kształcić się również korzy-
stając z różnych form edukacji specjalnej. Pacjenci hospicjów dla dzieci, którzy 
spełniają kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
[Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24 lipca 2015 r.… (Dz. U. 
2015, poz. 1113), § 1], po uzyskaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjal-
nego, mogą zostać włączeni w kształcenie specjalne kontynuowane na wszyst-
kich etapach edukacyjnych. Proces edukacji jest realizowany w oparciu o in-
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dywidulany program edukacyjno-terapeutyczny ucznia, który zawiera zakres 
dostosowania programu oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych po-
trzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zintegrowane działania na-
uczycieli i specjalistów, formy i okres pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dla ucznia, działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania 
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

Program określa zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutycz-
ne oraz zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka [(Dz. 
U. 2015, poz. 1113), § 6.1]. Terapeutyczny wymiar działalności przedszkoli 
i szkół specjalnych wyraża się w inicjatywach umożliwiających dziecku by-
cie aktywnym, co pozwala mu na uczestniczenie w życiu społeczności przed-
szkolnej lub szkolnej, jest ważne dla jego zdrowia i jakości życia całej jego ro-
dziny [Koncepcja i model…, cop. 2014].

Formą pomocy w rozwoju dziecka, u którego wykryto nieprawidłowości 
rozwojowe, realizowaną do podjęcia nauki w szkole, jest wczesne wspomaga-
nie rozwoju dziecka. Jego celem jest pobudzanie psychoruchowego i społecz-
nego rozwoju dziecka. Wspomaganiem jest objęta także rodzina chorego bądź 
niepełnosprawnego dziecka, która otrzymuje wsparcie oraz instruktaż i pora-
dy w zakresie pracy z dzieckiem [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo-
wej z dn. 11 października 2013 r.… (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572), § 6]. Wcze-
sne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa szansę na ograniczenie wpływu 
choroby na jego rozwój.

Realizacja procesu kształcenia i wychowania nieuleczanie chorego dziec-
ka w placówkach oświatowych napotyka na liczne utrudnienia [Łukasik, Pol-
lok-Waksmańska, Woś 2013, s. 524–525]. W celu ich minimalizacji niezbęd-
ne jest podjęcie współpracy pomiędzy środowiskami współuczestniczącymi  
w edukacji dziecka. Jednym z istotnych obszarów współpracy jest przepływ 
informacji pomiędzy rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami hospi-
cjum, zwłaszcza pedagogiem. 

 Przekazanie nauczycielom niezbędnych informacji jest warunkiem pozna-
nia ucznia i jego choroby. Środowisko szkolne winno więc zapoznać się z krót-
ką historią choroby, specjalnymi potrzebami dziecka, procedurami medycz-
nymi wymagającymi wykonania w trakcie przebywania dziecka poza domem, 
potrzebami dietetycznymi oraz tymi związanymi z transportem. Niezbędne 
jest omówienie koniecznych środków ostrożności, planów postępowania i pro-
cedur wymaganych w nagłych sytuacjach, a także dokonanie podziału zadań  
i zakresu odpowiedzialności [Góralczyk 2009, s. 33]. 
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Przepływ informacji zakłada istnienie stałego kontaktu środowisk wycho-
wawczych, który obejmuje także szpital w okresie pobytu w nim dziecka. Dzię-
ki temu możliwy jest płynny powrót dziecka do macierzystej szkoły po za-
kończeniu leczenia [Antoszewska 2006, s. 87]. W nawiązaniu i podtrzymywa-
niu tego kontaktu zasadniczą rolę pełnią jego bezpośredni uczestnicy, ale do 
jego jakości może przyczynić się pedagog hospicyjny. Jego rolą może być ko-
ordynacja działań posiadających wymiar edukacyjny. Może się także włączyć 
w organizowanie procesu edukacyjnego w domu małego pacjenta. W związku  
z tym niejednokrotnie potrzebny jest kontakt pedagoga ze szkołą bądź przed-
szkolem. 

Współpraca pedagoga hospicyjnego ze szkołą może nie tylko umożliwić 
przekazanie niezbędnych informacji. Niekiedy potrzebny jest również in-
struktaż dla nauczycieli dziecka, ponieważ często nie wiedzą oni, jak się mają 
zachować w nowej sytuacji [Binnebesel, Sul-Antoszewska 2010, s. 50]. Dzia-
łalność pedagoga hospicyjnego może się także przyczynić do kształtowania 
wśród uczniów i nauczycieli postaw, dzięki którym poczucie izolacji i wyob-
cowania doświadczane przez chore dzieci [Binnebesel 2000, s. 91] zostaje zmi-
nimalizowane. Uczniowie, którzy spotykają się z chorym dzieckiem kształtują  
w sobie postawy, które posiadają wymiar tanatopedagogiczny, dzięki czemu 
lepiej rozumieją trudną sytuację choroby i łatwiej przystosowują się do funk-
cjonowania w towarzystwie nieuleczalnego kolegi czy koleżanki. 

Współpraca rodziny, szkoły i hospicjum winna dążyć w kierunku prze-
mian, które pozwalają na pokonanie licznych trudności obecnych na tej płasz-
czyźnie. Zasadniczym kierunkiem zmian winno być dążenie do stworzenia 
pedagogicznej relacji pomiędzy środowiskami współuczestniczącymi w pro-
cesie edukacji dziecka [Janke, Kawula 2007, s. 224]. Tylko wtedy jest możliwe 
osiągnięcie stosunków pedagogicznych opartych na integracji i syntonii. Dają 
one podstawę do zoptymalizowania procesu edukacji chorego dziecka.

2.4. Wsparcie duchowo-religijne

Wparcie hospicyjne o charakterze duchowo-religijnym posiada istotne zna-
czenie dla leczenia i rozwoju człowieka. K. Leśniewski, podkreślając jego rolę 
sugeruje, że „coraz to doskonalsze metody leczenia pacjentów wypracowane 
w ramach psychologii, psychoterapii czy psychiatrii okażą się tylko częścio-
wo skuteczne, jeśli nie będą mieć odniesień do duchowych korzeni chorób 
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oraz bazować będą na redukcjonistycznej wizji człowieka” [Leśniewski 2006, 
s. 176]. Chcąc więc odnaleźć równowagę w relacji ciała, psychiki i sfery du-
chowej człowieka należy podkreślić istotną, choć często niedocenianą, rolę tej 
ostatniej. 

Aby zaprezentować wychowawczy zakres duchowo-religijnego wsparcia 
środowiska rodzinnego, należy uściślić ich zakresy. Nie ma jednoznacznego 
rozstrzygnięcia, czy należy i czy można te obszary rozdzielać. Zwolennicy nie-
rozdzielania duchowości i religijności przytaczają argumenty rodzące się m.in. 
z korelatywności postaw wobec choroby i cierpienia z religijnością człowie-
ka. W takim ujęciu duchowość kojarzy się z przejawami religijności [Makse-
lon 2009, s. 46–47]. Nie brak też głosów podkreślających, że te sfery są wyraź-
nie zróżnicowane [Krakowiak 2010a, s. 324–325]. Duchowość odnosi się do  
życia wewnętrznego, systemu wartości, metafizyki i kultury, a także płaszczy-
zny umysłu, psychiki czy uczuć [Krakowiak, Sereda 2012, s. 253]. W tym zna-
czeniu przyjmuje się, że osoby niemające wspólnoty wiary i systemu wartości  
religijnych mogą łatwiej odnaleźć się w przestrzeni duchowości niż religij-
ności. Religijność jest z kolei zbiorem prawd wiary, tradycji i rytuałów zwią-
zanych z ustosunkowaniem się do Boga oraz przynależnością do wspólnoty  
religijnej [Krakowiak 2010a, s. 325]. Tożsamość religijna związana jest z nale-
żeniem do konkretnej religii, stąd można mówić o religijności islamskiej, hin-
duskiej, buddyjskiej, żydowskiej czy chrześcijańskiej. Każda z nich przyjęta 
przez jednostkę staje się jej osobistym wyznaniem. 

Można też przyjąć, że relacja z Bogiem dokonuje się w przestrzeni religij-
nej, stanowiącej istotną część duchowości [de Walden-Gałuszko 2008a, s. 219– 
–220]. Stąd „opieka duchowo-religijna w służbie zdrowia jest sposobem po-
mocy w znalezieniu pokoju wewnętrznego dla chorych w kryzysie związanym  
z leczeniem, pragnących odzyskać siłę i równowagę. Jest odpowiedzią na po-
czucie izolacji i wyobcowania, często towarzyszącym pacjentom podczas dłu-
giej czy nieuleczalnej choroby” [Krakowiak, Sereda 2012, s. 254]. 

Osobą odpowiedzialną za realizację opieki duchowo-religijnej w hospicjum 
jest kapelan, ale we współpracy z nim pomocy tej mogą udzielać członkowie 
zespołów duszpasterskich, które wspierają jego pracę13. Należy podkreślić, że 

13 Idea tworzenia zespołów duszpasterskich wspomagających staje się w Polsce coraz bar-
dziej powszechna. Przykładem może być inicjatywa Polskiej Prowincji Zakonu Bonifratrów  
i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wyrażająca się w powołaniu Podyplo-
mowych Studiów Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego [Podyplomowe Studia 
Zespołowej Opieki…, dostęp: 3.08.2015].
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ten rodzaj wsparcia winien mieć wyraźny rys ekumeniczny i międzyreligij-
ny [Krakowiak 2010b, s. 79–82]. Wśród zadań, które mogą być realizowane 
przez zespoły duszpasterskie, można wymienić przygotowanie dziecka do sa-
kramentów, udział w okolicznościowych mszach św., rekolekcjach, prowadze-
nie dokumentacji duszpasterskiej i korespondencji, prowadzenie biblioteki re-
ligijnej, koordynowanie wolontariatu, a także podejmowanie bezpośrednich 
kontaktów i rozmów z dziećmi i ich bliskimi [Szczepaniak 2010, s. 67]. 

Tanatopedagogiczny wymiar tego wsparcia wyraża się w towarzyszeniu 
choremu dziecku i jego rodzinie znajdującym się w sytuacji, która posiada 
szczególne znaczenie duchowe i religijne. Dla chrześcijan śmierć jest spotka-
niem z Bogiem i przejściem do życia wiecznego. W tym kontekście można wy-
różnić następujące kierunki działań duszpasterskich:

•	 Wsparcie sakramentalne chorego dziecka i jego bliskich
Wychowawczy wymiar wsparcia sakramentalnego wyraża się we właści-

wym odczytaniu przesłania kryjącego się w każdym z sakramentów. Pierw-
szym z nich jest chrzest, udzielany w przypadku zagrożenia życia zaraz po 
urodzeniu [Kodeks Prawa Kanonicznego 1984, kan. 867, § 1–2]. Kolejne sa-
kramenty, czyli spowiedź, Eucharystia i bierzmowanie są wtajemniczeniem  
w rzeczywistość wiary i pogłębieniem jej osobistego doświadczenia. 

Szczególnym sakramentem związanym z przestrzenią tanatopedagogicz-
ną jest namaszczenie chorych. Istotą udzielania tego sakramentu jest wspar-
cie chorego człowieka, który „po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się 
w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości” [Ibidem, kan. 
1004, § 1]. Sakrament namaszczenia jest potrzebny choremu, który poprzez 
czynności liturgiczne otrzymuje Bożą łaskę, mogącą przywrócić zdrowie oraz 
umocnić go w zmaganiu się z cierpieniem i zbliżającą się śmiercią. Sakrament 
ma także znaczenie wspólnotowe, bowiem rodzina chorego umacnia się świa-
domością, że bliska osoba jest duchowo przygotowana na spotkanie z Bogiem. 
Treści liturgiczne zawarte w obrzędach sprawowania sakramentu namaszcze-
nia chorych niosą w sobie przesłanie nadziei [Sakramenty chorych. Obrzędy…, 
2014, s. 123].

W kontekście rozważań nad naturą sakramentu namaszczenia chorych 
warto poruszyć problematykę związaną z udzielaniem tego sakramentu ma-
łym dzieciom. W duszpasterskiej praktyce Kościoła katolickiego udziela się 
tego sakramentu chorym dzieciom, które ukończyły siódmy rok życia [Kodeks 
Prawa Kanonicznego 1984, kan. 97, § 2]. Niestety wiele spośród chorych dzie-
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ci umiera, zanim osiągnie ten wiek, stąd szersze opracowanie tej tematyki wy-
daje się nader istotne14. 

Warto zwrócić także uwagę na tanatopedagogiczny wymiar komunii św. 
udzielanej jako Wiatyk, czyli ostatni sakrament ziemskiej pielgrzymki [Kate-
chizm Kościoła Katolickiego 1994, nr 1517]. Sakramentalne umocnienie chore-
go jest jednocześnie ważnym sygnałem dla jego bliskich, mówiącym, że zbli-
żająca się śmierć jest w świetle wiary jedynie przejściem do nowego, lepszego 
życia [Sakramenty chorych. Obrzędy…, 2014, s. 115]. Udzielanie sakramentów 
posiada walor wychowawczy, gdy jest wzmocnione odpowiednim przekazem 
katechetycznym, wyjaśniającym ich znaczenie.

•	 Głoszenie Słowa Bożego i katechizacja
Wychowawczy wymiar głoszenia Słowa Bożego polega na odczytaniu go  

w szczególnym kontekście sytuacyjnym i dostosowaniu treści oraz metod 
przekazu do słuchaczy. Warto pamiętać, iż pomoc dziecku zdrowemu jak  
i choremu winna przede wszystkim przynosić ulgę: „Najlepszym lekarstwem 
dla dziecka jest okazanie mu miłości oraz zdjęcie z niego poczucia winy” 
[Szczepaniak 2008, s. 115]. Pomoc świadczona dziecku i rodzinie winna za-
spokajać potrzebę bycia kochanym przez ukazanie miłości Boga, który kocha 
każdego człowieka i za niego oddał swoje życie. Akcentowanie miłości Boga, 
pomoc w spotkaniu z Nim w sakramentach i modlitwie wydaje się skutecz-
nym lekarstwem na zakłócenia w budowaniu w członkach rodziny prawdzi-
wego obrazu Boga. 

Pomoc duszpasterska realizowana w warunkach hospicyjnych może być 
rozumiana jako szczególny rodzaj katechezy, którą należy dostosować do po-
trzeb każdego słuchacza oraz okazać mu hojne i cierpliwe poświęcenie [Kon-
gregacja ds. Duchowieństwa 1997, s. 190]. Wymaga to od udzielających po-
mocy odpowiednich kompetencji, predyspozycji, a także czasu. Aby pomoc 
miała wymiar wychowawczy, nie może dążyć do zastąpienia poszczególnych 
członków rodziny w pełnionych przez nich rolach, ani zdejmować z nich trudu 

14 W praktyce hospicyjnej można napotkać przykłady udzielania tego sakramentu na 
prośbę rodziców małym dzieciom. Poszukując argumentacji, która mogłaby przyczynić się 
do rozszerzenia możliwości szafowania namaszczenia chorych, warto sięgnąć do artykułu  
A. Bartoszka [2010]. Warto zauważyć, iż przytaczany tekst stanowi jeden z nielicznych głosów 
w dyskusji nad kwestią udzielania sakramentu namaszczenia małym dzieciom. Podkreślić na-
leży, że artykuł stanowi ważne odniesienie, co potwierdza fakt zamieszczenia go na stronie 
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski [Biuletyn „Anamn[e]
sis…, dostęp: 27.11.2015].
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doświadczeń tanatycznych. Winna raczej wzmacniać rodzinę w zmaganiu się  
z trudną rzeczywistością. Możliwość rozmowy z księdzem w trudnych chwi-
lach, przyjęcie sakramentów, a także wsparcie duszpasterskie udzielone bez-
pośrednio po śmierci dziecka – stanowią ważne zabezpieczenie chroniące ro-
dzinę nie tyle przed łzami i bólem, co rozpaczą.

•	 towarzyszenie dziecku i rodzinie
Ta forma wsparcia zakłada czynną obecność członków zespołów dusz-

pasterskich w rodzinie chorego dziecka, w granicach przez nią wyznaczo-
nych. Polega ona na gotowości rozmowy, udzielania odpowiedzi na pytania 
czy wspólnej modlitwie. Dobra komunikacja z chorym dzieckiem i jego bli-
skimi może pomóc w pozytywnym przewartościowaniu sytuacji terminalnej 
oraz wzmocnić duchowość osoby odchodzącej i osób ją wspierających15. Jest to 
istotne także ze względu na pomoc osobom nieidentyfikującym się z żadną re-
ligią. Wychowawczy aspekt tej pomocy zakłada uszanowanie wolności każde-
go człowieka, co wyklucza postawę nieuprawnionego prozelityzmu [Krzyża-
nowski, Turkiewicz-Maligranda, Godawa et al. 2013, s. 130]. 

Towarzyszenie duszpasterza jest więc dyskretną obecnością i pełnym zro-
zumienia wsparciem: „Kiedy kapelan zaakceptuje i przepracuje emocje prze-
niesione od umierającego pacjenta, może wspierać chorego «towarzyszącą 
obecnością», może zostać kimś, kto potrafi i pozostaje «razem» z umierającą 
osobą. Praca kapelanów sama w sobie nie ma celów terapeutycznych ani usta-
lonego planu. Kapelani nie towarzyszą chorym po to, żeby zrobić coś «dla» 
tych, o których się troszczą, ale raczej po to, by po prostu być «razem» z nimi” 
[Nolan 2012, s. 126]. 

Bycie z człowiekiem potrzebującym, zarówno z chorym dzieckiem, jak  
i z jego bliskimi, nadaje sens wysiłkom duszpasterskim i prowadzi do rozwoju 
osobowościowego członków rodziny, jak i kapelana.

•	 Przygotowanie pogrzebu i udział w nim
Pogrzeb dziecka jest zawsze wydarzeniem dramatycznym, jednak gdy po-

żegnanie z dzieckiem jest przeżywane z wiarą, może ona przynieść ukojenie. 
Pogrzeb ma wpływ na dalszy przebieg procesu żałoby, a poniekąd także na 

15 Jednym ze sposobów podkreślenia roli komunikacji w duchowym wsparciu pacjenta jest 
narzędzie zaproponowane przez C. Puchalski – FICA Spiritual History Tool. Pomaga ono pa-
cjentowi w wyrażeniu swoich potrzeb duchowych, dzięki czemu można poszerzyć i lepiej do-
stosować zakres pomocy paliatywnej [Borneman, Ferrell, Puchalski 2010, s. 165].
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wiarę w Boga poszczególnych członków rodziny. Dobrze przygotowana uro-
czystość pogrzebowa powinna więc być zaplanowana przez rodziców i kape-
lana oraz przebiegać zgodnie z ustalonym porządkiem. To ułatwia wyrażenie 
ich miłości do dziecka, które zmarło [Kavanagh 1994, s. 115]. 

Jeśli teksty biblijne oraz homilia mają mieć znaczenie wychowawcze, win-
ny być dostosowane do szczególnych okoliczności towarzyszących pożegnaniu 
dziecka. Zaleca się, by duszpasterz pomógł rodzinie „godnie pochować dziec-
ko, niezależnie czy było ochrzczone, czy nie oraz przeżyć czas żałoby” [Adam-
czyk, dostęp: 3.08.2015]. Duszpasterska pomoc w przeżyciu żałoby wiąże się  
z modlitwą, towarzyszeniem i inicjatywami podejmowanymi wraz z hospi-
cjum, mającymi na celu upamiętnienie odejścia dziecka16. 

Celem każdego wsparcia winien być rozwój człowieka. W sytuacji, gdy tak 
wiele czynników ogranicza jego rozwój, opieka duchowo-religijna może przy-
czynić się do wewnętrznego progresu chorego dziecka oraz jego bliskich. Istot-
ne jest, by wsparcie miało charakter wychowujący i jednocześnie było bardziej 
pomocą niż opieką. Dzięki temu można mówić o rozwoju człowieka, a nie tyl-
ko o starannym zaspokojeniu jego potrzeb.

3. Tanatopedagogiczne znaczenie wolontariatu

Wolontariusze to osoby, które podejmują „bezpłatne, świadome, dobrowol-
ne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-
przyjacielskie” [Krakowiak, Janowicz 2009, s. 27]. Wolontariat jest więc formą 
aktywności społecznej, która w polskim społeczeństwie staje się coraz bardziej 
popularna, na co ma wpływ przekonanie, że „solidarność międzyludzka, czy-
li wspólne działanie na rzecz swojego środowiska może być skuteczne i w kon-
sekwencji przynieść korzyści lokalnej społeczności” [Ryszka 2013, s. 33]. Ko-
rzyści związane z działalnością wolontaryjną są widoczne także w rodzinach 
chorych dzieci. 

Ważną kwestią jest aksjologiczne uzasadnienie postaw wolontaryjnych.  
M. Górecki uważa, że „wolontariat to nie tylko określona forma aktywności, ale 
i zespół wartości, czyli poczucie pełnienia misji” [Górecki 1999, s. 335]. Wśród 
wartości można wymienić: godność, spotkanie, prywatność, miłość [Mastal-

16 Przykładem może być włączenie się w obchody Światowego Dnia Dziecka Utraconego 
(15.10) czy też inicjowanie spotkań modlitewnych dla osieroconych członków rodzin [Dzieci 
utracone, dostęp: 2.04.2016].
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ski 2013, s. 14–21]. Wolontariat zbudowany na obiektywnie istniejących war-
tościach i realizowany zgodnie ze standardami działalności społecznej daje 
podstawy do oddziaływań skutkujących zmianami w sferze poznawczo-in-
strumentalnej i emocjonalno-motywacyjnej człowieka. Można więc przyjąć, 
że wolontariat ma znaczenie wychowawcze i to w potrójnym znaczeniu. Wo-
lontariusz wpływa na postawę osoby, której pomaga, jednocześnie kształtu-
jąc postawy prospołeczne w otaczającym go środowisku [Olbrycht 2006, s. 47]. 
Trzeci wymiar działalności wolontaryjnej jest związany z dwubiegunowością 
zmian, która zakłada, że w spotkaniu z chorym zachodzi interakcja, polegają-
ca na wzajemnym oddziaływaniu na siebie spotykających się osób. Wolonta-
riusz, pomagając innym, może również doskonalić samego siebie. 

Bycie wolontariuszem w hospicjum dla dzieci jest związane z pomocą 
świadczoną w sytuacji niepowtarzalnej dla człowieka. Wymaga to od wolon-
tariusza odpowiedniej postawy, bo chociaż wolontariuszem może być prawie 
każdy człowiek, to w opiece hospicyjnej osoby mające pełnić określone funk-
cje dobiera się wyjątkowo uważnie [Kostek 2010, s. 84].

Działalność wolontaryjna w hospicjum dla dzieci wiąże się z kontaktem  
z chorymi i zdrowymi dziećmi, co wzmacnia jej pedagogiczny kontekst. Aby 
wolontariat nabrał zabarwienia tanatopedagogicznego, konieczne jest świado-
me usytuowanie go w realiach sytuacji trudnej. Niezbędna jest także konfronta-
cja z obciążeniami doświadczanymi przez rodzinę. Dlatego trzeba określić trzy 
zasadnicze kwestie, będące dla wolontariusza fundamentem jego wewnętrznego 
nastawienia: oddzielenie tego, co jest możliwe i niemożliwe do zrobienia, zgoda 
na własną bezradność w sytuacji, której nie można zmienić oraz koncentracja 
na możliwościach, które pozostały [Ibidem, s. 88]. Taka postawa wolontariusza 
umożliwia jego osobisty rozwój. Ten aspekt wydaje się szczególnie istotny w per-
spektywie tanatopedagogicznej. Jak wskazują wyniki badań, wolontariat wpły-
wa korzystnie na rozwój człowieka podejmującego bezinteresowną działalność 
dla drugiego. Wyraża się to w pozytywnym związku wolontariatu z poczuciem 
sensu życia, satysfakcji, umiejętności radzenia sobie ze stresem i zmniejszeniu 
lęku, a także wskaźnikami zdrowia [Stawiarska 2005, s. 49–50].

Prawidłowa postawa wolontariusza wpływa na tanatopedagogiczny charak-
ter opieki nad chorym dzieckiem i pomocy jego bliskim: „Posługa wolontariu-
sza w hospicjum jest zatem szansą dla wszystkich. Dla terminalnie chorego jest 
szansą na poczucie, że do samego końca nie będzie sam, że będzie ważny i ko-
chany. Szansą dla jego bliskich, ponieważ i oni być może będą mniej osamot-
nieni i zagubieni w tej trudnej sytuacji” [Kromolicka 2010, s. 268]. 
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Praca wolontaryjna z dziećmi polega na pomocy im w odrabianiu lekcji, 
zabawie, rozwijaniu zainteresowań, czytaniu książek, ale także na towarzy-
szeniu pełnym gotowości na konfrontację z pytaniami, niejednokrotnie doty-
kającymi tematyki choroby i śmierci. Gotowość na sprostanie tym wymaga-
niom określa poziom jakości wychowawczego wsparcia chorego dziecka i jego 
bliskich. Tanatopedagogiczny wymiar wolontariatu zakłada również umiejęt-
ność przyzwolenia na odejście chorego, dzięki czemu zmniejsza się duchowe 
cierpienie dziecka [Bohdan 2012a, s. 340–341].

Rozpatrując społeczne i edukacyjne znaczenie wolontariatu należy przybli-
żyć wyniki badań w działaniu przeprowadzonych przez P. Krakowiaka i kie-
rowany przez niego zespół [Krakowiak 2012]. Projekt „Lubię pomagać” jest 
nowatorskim, przeprowadzonym w skali ogólnopolskiej działaniem na rzecz 
diagnozy wolontariatu hospicyjnego w Polsce oraz budowania modelu pomo-
cy wolontaryjnej w przyszłości. Badania dowodzą, że wolontariat w opiece  
paliatywno-hospicyjnej stanowi duży potencjał pomocowy dla chorych i ich 
rodzin. Jest także istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę jakości ze-
społowej opieki paliatywno-hospicyjnej, dlatego istotna jest współpraca wo-
lontariusza z członkami zespołu hospicyjnego, np. z pracownikiem socjalnym. 
Może ona przyczynić się do pokonania trudnej sytuacji socjalno-bytowej ro-
dziny chorego dziecka.

Ważnym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest dostrzeżenie i wzmoc-
nienie roli koordynatorów wolontariatu, gdyż doświadczenia w tym względzie 
„potwierdzają potrzebę istnienia funkcji koordynatora wolontariatu hospicyj-
nego, a inwestycja zespołu w taką osobę jest dowodem długofalowego plano-
wania i wykorzystania istniejących szans” [Ibidem, s. 149]. Niezbędna jest tak-
że edukacja społeczna na temat końca życia z uwzględnieniem wolontaryjnej 
płaszczyzny realizacji idei hospicyjnej. 

Wolontariusz może stać się wychowawcą dla pozostałych członków ro-
dziny, czemu sprzyja odpowiedni wiek i zasób doświadczeń życiowych. Uła-
twia to rozwijający się wolontariat wielopokoleniowy, obejmujący także for-
mułę „50+”, włączającą dorosłych i starszych. Stanowi on ważne uzupełnie-
nie wolontariatu młodzieżowego i nadaje mu edukacyjny charakter [Ibidem, 
s. 114–128]. 

By tworzyć kulturę wolontariatu, posiadającą wymiar edukacyjny, niezbęd-
ne jest pozyskiwanie osób, które potrafią umiejętnie słuchać i kierować się re-
gułą „małych kroków”, wskazującą na wartość prostych czynności i słów wypo-
wiadanych na co dzień w domu chorego dziecka [Binnebesel 2010b, s. 67–71]. 
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* * *
Tanatopedagogiczny wymiar działalności domowych hospicjów dla dzieci jest 
naturalnym elementem działalności tych placówek. W kontakcie z pacjentem 
nie sposób zapomnieć, że mimo nieuleczalnej choroby jest on wciąż dziec-
kiem i oczekuje uznania tego jednego z korczakowskich praw [Janusz Korczak 
o…, dostęp: 26.11.2015]. Dlatego tak ważne jest, by choremu dziecku nie za-
brakło opieki o charakterze wychowującym, która pozwala na jego optymal-
ny rozwój.

Niemniej istotne jest pedagogiczne zainteresowanie członkami rodziny 
chorego dziecka. Proces ich rozwoju jest zwykle silnie zakłócony przez choro-
bę, co domaga się potraktowania ich sytuacji ze szczególną uwagą. Współpraca  
z zespołem hospicyjnym może przyczynić się do poprawy poziomu wycho-
wawczego funkcjonowania rodziny i przez to wzmocnić postawy wychowaw-
cze. Wychowawcza rola oddziaływań poszczególnych członków zespołu łączy 
w sobie profesjonalizm w podejmowaniu czynności z otwarciem na perspek-
tywę rozwojową dziecka i rodziny. 

W działaniach o charakterze tanatopedagogicznym tkwi też, jak się wy-
daje, pewne zagrożenie. Otóż nastawienie na rozwój pomimo zbliżającej się 
śmierci może skutkować oczekiwaniem zbyt wielkich sukcesów wychowaw-
czych czy też skoncentrowaniem się członków zespołu na nieustannej aktywi-
zacji dziecka i jego bliskich. Wiadomo, że realia opieki nad chorym dzieckiem 
są trudne, a sukces inaczej mierzony. Dlatego potrzeba głębszej analizy tana-
tycznego wymiaru opieki paliatywnej oraz badań, które pozwolą na bardziej 
wnikliwe ujęcie omawianej kwestii. 
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Toruń 2016

FUNKCJONOWANIE RODZINY DZIECKA OBJĘTEGO DOMOWĄ OPIEKĄ HOSPICYJNĄ
STUDIUM TANATOPEDAGOGICZNE

Badania pedagogiczne przyczyniają się do rozwoju nauk o wychowaniu, przez 
co lepiej odpowiadają na potrzeby współczesnego społeczeństwa. Zanim zo-
stanie przybliżona problematyka badań własnych, warto zwrócić uwagę na 
fakt, że optymizmowi poznawczemu związanemu z badaniami coraz częściej 
towarzyszy poczucie niespełnienia nadziei w nich pokładanych. B. Śliwerski 
tak oddaje znaczenie tego zjawiska:

Wprawdzie wiedza o wychowaniu i kształceniu, gromadzona i poszerzana przez 
kolejne pokolenia badaczy, ma wiele odmian, to jednak pojawia się pytanie, czy 
dzięki niej wiemy znacznie więcej na temat prawidłowości rządzących tymi pro-
cesami, aniżeli nasi poprzednicy wiedzieli przed stu czy dwustu laty? Czy nie jest 
tak, że nieustannie powracając do minionych opisów, kategorii i wyjaśnień, stosu-
jemy jedynie ich współczesne zamienniki terminologiczne, ale niewiele posunęli-
śmy się do przodu? Znacznie łatwiej jest przyjąć twierdzenie o postępie w zakresie  
wiedzy technicznej, technologicznej, medycznej, czy przyrodniczej, niż humani-
stycznej [Śliwerski 2012b, s. 73].

Powyższe pytania są istotne z punktu widzenia ogólnych założeń poznania 
empirycznego, jak i metodologii badań. Są one ważne także w kontekście me-
todologii badań o charakterze jakościowym, coraz częściej pretendujących do 
posiadania umiejętności opisu świata. Wydaje się, że pesymizm, a może bar-
dziej sceptycyzm poznawczy zawarty w wypowiedzi B. Śliwerskiego może być 
odczytany jako prowokacja i zachęta do refleksji. Jej efektem może być po-
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prawa jakości badań pedagogicznych, powrót do jej aksjologicznych założeń, 
podejmowanie długofalowych projektów badawczych czy odideologizowanie 
wychowania. Koronnym efektem może być dowartościowanie wiedzy impli-
cite, uzyskiwanej w wyniku kontaktów z osobami dzielącymi się z badaczami 
swoimi subiektywnymi doświadczeniami czy umiejętnościami. Ta wiedza jest 
określana jako wiedza potoczna, zdroworozsądkowa, mająca charakter proce-
duralny, w której dominują informacje epizodyczne, artykułowane za pomocą 
języka potocznego, a przy tym nie zawsze w pełni uświadamiane sobie przez 
autora [Ibidem, s. 79–80].

Dowartościowanie epistemologii opartej na zaufaniu w prawdziwość su-
biektywnych doświadczeń, możliwości ich opisu oraz interpretacji stanowi 
istotne założenie, którego realizacja pokrywa się z celami badań podejmowa-
nych w niniejszym projekcie. Dla zrealizowania tego założenia konieczne jest 
przedstawienie metodologii badań jakościowych.

1. Teoretyczne założenia badań jakościowych

Złożoność rzeczywistości otaczającej człowieka oraz procesów poznawczych, 
umożliwiających dotarcie do niej, jest tak wielka, iż nie wystarcza przyjęcie 
jednej prostej metody poznawczej. Konieczne jest określenie paradygmatu, 
skonstruowanego na podstawie założeń łączących dorobek poznawczy wie-
lu dziedzin wiedzy oraz cech właściwych uczestnikom badanej rzeczywisto-
ści. Dopiero wtedy możliwe staje się opisanie podejścia badawczego, które jest 
punktem widzenia o różnym stopniu oddalenia od przedmiotu poznania [Du-
raj-Nowakowa 2010, s. 130].

1.1. Ogólna charakterystyka jakościowego podejścia do badań

Pojęcie „podejście” ma wiele odcieni i znaczeń, i występuje pod licznymi na-
zwami, często bliskoznacznymi, takimi jak ujęcia, wzorce, modele czy zało-
żenia [Duraj-Nowakowa 2010, s. 130]. U podstaw podejścia jakościowego do 
badanej rzeczywistości znajduje się paradygmat humanistyczny, czyli „zespół 
przesłanek nadających indywidualistyczne i subiektywistyczne znaczenie fak-
tom występującym w życiu społecznym” [Rubacha 2008, s. 61]. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje związany z nim model interpretatywny, który koncentru-
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je się na globalnym oglądzie i interpretacji ludzkiej rzeczywistości. Zdaniem 
G. Woronieckiej, odniesiony do pojęcia interakcji „interpretatywny model in-
terakcji buduje wizję świata społecznego, który składa się z konstruowanych  
w interakcjach znaczeń. Interakcje przebiegają za pośrednictwem interpreto-
wanych przez podmioty symboli komunikacyjnych. (…) Źródłem znaczeń jest 
tu zatem interakcja przebiegająca w wymiarze interpretacji symboli komuni-
kacyjnych” [Woroniecka 2003, s. 31–32]. Paradygmat interpretatywny, zasto-
sowany w badaniach jakościowych, nadaje im status naukowej prawomocno-
ści [Smolińska-Theiss, Theiss 2010, s. 81]. 

Jakościowe podejście do badań empirycznych czerpie swe inspiracje meto-
dologiczne z nauk filozoficznych, w szczególności z hermeneutyki i fenome-
nologii, filozofii dialogu, filozofii poznania, a także z antropologii kulturowej, 
psychologii, socjologicznego interakcjonizmu symbolicznego czy pedagogi-
ki kultury [Palka 2006, s. 53–54]. Można przyjąć, że podejście jakościowe do 
badawczej rzeczywistości czerpie ze „wspólnego korzenia nauk społecznych, 
humanistycznych, zorientowanych na kulturę i wartości” [Smolińska-Theiss, 
Theiss 2010, s. 82]. Spośród wymienionych dziedzin wiedzy nadających kształt 
podejściu jakościowemu na szczególną uwagę zasługuje konstelacja herme-
neutyki, fenomenologii i interakcjonizmu symbolicznego. 

Interakcja międzyludzka ma charakter symboliczny, co wyraża się poprzez 
użycie znaków, którym ludzie nadają konkretne znaczenia. Są one wynikiem 
kulturowych wzorców interpretowania rzeczywistości, a także osobistej reflek-
sji, którą jednostka podejmuje samodzielnie w obliczu zmiany, w sytuacjach 
nowych. Zrozumienie drugiego człowieka nie polega tylko na określeniu zna-
czenia przypisywanego odbieranemu bodźcowi, ponieważ równie ważne jest 
to, jak rozumie go osoba wysyłająca bodziec [Bauman 2001, s. 274–275]. Inter- 
akcjonizm symboliczny podkreśla więc, że ludzkie działanie nie jest jedynie 
behawioralną odpowiedzią na bodziec, ponieważ wpływa na nie także reflek-
sja i interpretacja rzeczywistości. 

Hermeneutyka jest sztuką czynienia tekstu zrozumiałym, można więc ją 
uznać za „metodę opisującą i interpretującą świat ludzki, który trzeba czy-
tać niczym tekst” [Ibidem, s. 272]. Na gruncie hermeneutycznych założeń me-
todologii badań przyjmuje się, że nie istnieją obiektywne fakty, które można 
rozważać bez horyzontu rozumienia. Rozumienie zjawisk doświadczane przez 
każdego człowieka przebiega po kole hermeneutycznym, dzięki któremu każ-
de przeżycie wpływa na interpretację kolejnych, a każdy fragment życia uzy-
skuje swoje znaczenie w kontekście całości [Ibidem, s. 273]. Opisując jakości 
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danych zjawisk, przyjmuje, że wszelkie ustalenia językowe i przyjęte definicje 
mają jedynie charakter umowny i nie mogą rościć sobie prawa do bycia jedy-
nym kluczem interpretacyjnym otrzymanych wyników. Sens badanego tekstu 
zostaje wzbogacony o interpretację badacza. Hermeneutyka jako proces ściśle 
związany z aktem poznania trwa nieustannie [Ablewicz 1994, s. 27–35]. 

Podejście fenomenologiczne opiera się na założeniu, że każda rzecz ukry-
wa w sobie swój sens, swoją istotę. Fenomenologia, głosząc zasadę „powro-
tu do rzeczy” E. Husserla, zobowiązuje badacza do przeniknięcia poza świat 
doświadczalny zmysłowo, czyli do samej rzeczy [Ibidem, s. 35–36]. Opisując 
istotę, korzysta z oglądu jakościowego. Źródłem poznania fenomenologiczne-
go jest doświadczenie, rozumiane jako uczestniczenie w nowej rzeczywistości. 
Do tego jest konieczne zachowanie równowagi pomiędzy wyzbyciem się uprze-
dzeń a zaakceptowaniem przed-rozumienia: „Problem metodologiczny nie po-
lega jednak na usuwaniu wstępnej wiedzy, powstającej w praktyce codziennej, 
ale na kontrolowanym włączaniu jej w treść nauki społecznej, a przez to po-
znanie różnych logik, służących uczestnikom do konstruowania dialogowego 
uzgodnienia znaczeń komunikacyjnych” [Woroniecka 2003, s. 123–124]. Na-
stawienie związane z uprawianą nauką nie może się oddzielić od nastawienia 
naturalnego, towarzyszącego poszukiwaniu istoty rzeczy [Giddens 2009, s. 27].

Na takiej podbudowie teoretycznej opierają się badania jakościowe. Termin 
„badania jakościowe” został użyty we współczesnym znaczeniu po raz pierw-
szy przez B. G. Glasera i A. L. Straussa w 1967 roku [Glaser, Strauss 1967], ale 
pojęcia związane z jakościowym podejściem do badań w słowniku terminolo-
gii naukowej funkcjonowały już wcześniej [Kubinowski 2011, s. 55]. Pojawie-
nie się nowego paradygmatu badawczego było związane z krytyką pozytywi-
stycznego ujęcia badań empirycznych. Chociaż wątek polemiczny pomiędzy 
tymi dwoma sposobami poznawania świata nierzadko towarzyszył rozwojo-
wi badań fenomenologicznych, wydaje się, że współczesne rozumienie isto-
ty badań pozwala skupić się nie tyle na różnicach, co na pogłębieniu rozumie-
nia istoty obu podejść badawczych, nie wyłączając możliwości ich triangulacji 
[Palka 2011, s. 122]. Podejście pluralistyczne do badań poszerza zakres rozu-
mienia poznawanych zjawisk [Łobocki 2000, s. 16]. 

Dla lepszego zrozumienia istoty badań jakościowych warto prześledzić zna-
czenia anglojęzycznych pojęć związanych z procesem badawczym: research (ba-
danie), inquiry (dociekanie) i study (studium). „Dociekania jakościowe” posia-
dają najszerszy zakres znaczeniowy, gdyż obejmują badania, ewaluację, krytykę, 
edukację, literaturę, historię, a także doświadczenie potoczne. Z kolei „studia ja-
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kościowe” dotyczą analiz teoretycznych, filozoficznych, hermeneutycznych i fe-
nomenologicznych, jak i badań empirycznych. Pojęcie „badania jakościowe” jest 
zarezerwowane dla interakcyjnych, terenowych, empiryczno-analitycznych prac 
opartych na bezpośrednim doświadczeniu [Kubinowski 2011, s. 58]. 

Badania jakościowe są więc praktyczną realizacją założeń ontologiczno-
epistemologicznych oraz metodologicznego punktu widzenia, co pozwala na 
„ulokowanie w centrum zainteresowań i całego procesu badawczego człowie-
ka jako osoby, traktowanie badacza-człowieka jako prymarnego i decydują-
cego instrumentu poznawania zjawisk ludzkich, świadome wykorzystywanie  
w badaniach wymiarów poznania wynikających z istoty człowieczeństwa” 
[Ibidem, s. 63]. Personocentryczne ukierunkowanie badań stanowi warunek 
osiągnięcia ich zamierzonego celu. 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, można przyjąć, iż badania jakościo-
we to „sposoby diagnozowania i analizowania zjawisk w ich kontekście histo-
ryczno-społecznym i podmiotowym wykorzystujące m.in. podejście fenome-
nologiczne i hermeneutyczne” [Milerski, Śliwerski 2000, s. 90]. N. K. Denzin  
i Y. S. Lincoln zauważają, że badania jakościowe są aktywnością, która umiesz-
cza obserwatora w badanej rzeczywistości, na co pozwala stosowane w nich in-
terpretatywne, naturalistyczne podejście do świata. Badacze jakościowi ana-
lizują rzeczy i zjawiska w ich naturalnym środowisku, próbując nadać sens 
lub zinterpretować zjawiska używając terminów, którymi posługują się bada-
ne osoby [Denzin, Lincoln 2009, s. 23]. Badania te stosuje się, gdy badacz chce 
dotrzeć do zjawisk osadzonych w ich naturalnym środowisku, intymnych, nie-
możliwych do skwantyfikowania [Czechowski 2002, s. 407]. 

Wśród nich wymienia się obszary, w których badania ilościowe nie dają 
pełnej odpowiedzi, dotyczącej np. interakcji, potrzeb, światopoglądu, uzna-
wanych wartości. Dzięki nim badacz może dotrzeć do dużej liczby szczegó-
łów złożonych zjawisk, gdyż nie są one przysłaniane przez przed-kategoryzację 
[Zaręba 1998, s. 47]. Badania miękkie ukazują kontekst badanych zjawisk, dla 
których stanowią tło. Docierają do intencji respondenta i sposobu rozumie-
nia przez niego zasadniczych pojęć. Nie narzucają języka odpowiedzi i nie po-
zbawiają w ten sposób wypowiedzi dodatkowych znaczeń. Badania uczestni-
czące uwzględniają złożoność i osobliwości badanych zjawisk [Łobocki 1999, 
s. 91–92]. 

Według S. Palki u podstaw badań jakościowych tkwi założenie, że badacz 
jest złączony z badaną rzeczywistością. Badanie jest więc nie tylko odkrywa-
niem, lecz jednocześnie konstruowaniem wiedzy. Według autora zasadniczą 

1. Teoretyczne założenia badań jakościowych 185



kategorią uzyskiwania danych jest dialog, oparty na empatii i subiektywnym 
podejściu do badanej rzeczywistości. W badaniach niezbędne jest wartościo-
wanie, gdyż system aksjologiczny ma znaczenie dla rozumienia badanej rze-
czywistości. Podstawowymi kategoriami badawczymi są rozumienie i inter-
pretacja faktów, zjawisk i procesów, dlatego stosuje się holistyczne podejście 
badawcze i uwzględnia kontekst badanych zjawisk [Palka 2006, s. 54].

Dane, które otrzymuje się w badaniach jakościowych, nie są weryfikacją 
wcześniej postawionych hipotez, gdyż te mogą się pojawiać jedynie w trakcie 
badania. Uzyskane dane są natomiast podstawą do opisu zjawisk i drogą do ich 
zrozumienia. Badania jakościowe oparte są na modelu procesualnym, w którym 
poszczególne etapy badawcze są ze sobą ściśle związane, a poszukiwanie danych 
kończy się z chwilą nasycenia wiedzy. Jakościowe opracowanie danych rozpo-
czyna się od uporządkowania zebranego materiału poprzez ujęcie ich w sche-
maty, mające zobrazować poszczególne badane kategorie. Należą do nich: ma-
tryca, sieć, mapa i winieta [Bauman 2001, s. 344–349]. Potem następuje analiza 
tekstów, która ujawnia nową wiedzę, zdobytą poprzez badanie. W badaniach ja-
kościowych można stosować różne rodzaje analizy tekstu, a także struktur nar-
racyjnych, w czym pomaga ujęcie etnograficzne i etnometodologiczne. Jest ono 
procesem odkrywania umiejętności, przez które ludzie budują rozumienie sie-
bie nawzajem oraz sytuacji społecznych [Silverman 2009, s. 145–177]. Kolejnym 
etapem badań jest wyciąganie wniosków i pisemne przedstawienie wyników ba-
dań. Konieczne jest zastosowanie syntezy zebranych wniosków, stanowiących 
wiedzę o danym zjawisku. Pisemne przedstawienie wyników badań łączy się  
z koniecznością ich szczegółowego uzasadnienia.

Badania jakościowe nie są zwolnione z wymogu trafności i rzetelności [Ło-
bocki 1999, s. 95–96], a także obiektywności, choć paradoksalnie to subiek-
tywizm jest jedną z cech badań jakościowych [Zaręba 1998, s. 46]. Pomocne 
w tym względzie jest stosowanie metod kontroli materiałów, takich jak trian-
gulacja, polegająca na zwiększeniu pola oglądalności danego zjawiska, „waże-
nie dowodów”, w którym ocenia się solidność podstawy otrzymanych danych, 
uzyskiwanie informacji zwrotnych od badanych przedstawionych w formie 
opinii, dokumentowanie przebiegu badania oraz odniesienie do teoretycznej 
wiedzy na temat analizowanego zjawiska [Bauman 2001, s. 354–355]. 

Badania jakościowe nie są wolne od różnego rodzaju niedoskonałości, któ-
re często wynikają z nieumiejętnego stosowania założeń i metod właściwych dla 
tych badań w praktyce. Zbyt mała otwartość i komunikatywność ze strony ba-
dacza obniża wartość naukową zebranego materiału, a przeprowadzenie badań 
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poza środowiskiem naturalnym respondenta może ograniczyć swobodę jego wy-
powiedzi. Ważny jest także rygoryzm w przestrzeganiu zasad postępowania ba-
dawczego, który obowiązuje badacza również na etapie analizy i opisu zebranych 
wyników [Green, Thorogood 2009, s. 119]. Zła analiza nie ukazuje złożoności ba-
danego zjawiska lub też prowadzi do błędnej interpretacji materiału badawczego. 
Wszelka pobieżność w doborze badanych oraz źle dobrana ich liczba wpływają 
na poziom naukowy formy opisowej pracy badawczej [Łobocki 1999, s. 97–99].

1.2. Teoria ugruntowana w klasycznym 
   i konstruktywistycznym ujęciu

Wśród tradycji badań jakościowych szczególne miejsce zajmuje teoria ugrun-
towana (grounded theory), zaprezentowana przez B. G. Glasera i A. L. Straus-
sa [1967; 1968]. W swoich pracach autorzy przedstawili oryginalne ujęcie ba-
dawcze fenomenu umierania. Klucz rozumienia teorii ugruntowanej stanowi 
założenie, że jest ona osadzona w materiale badawczym [Urquhart 2013, s. 4].

Klasyczna teoria ugruntowana

E. Babbie postrzega teorię ugruntowaną jako próbę „wyprowadzania danych 
teorii z analizy wzorców, tematów i wspólnych kategorii, ujawnionych w da-
nych obserwacyjnych” [Babbie 2008, s. 332]. Jest ona próbą łączenia podej-
ścia naturalistycznego do badań z pozytywistyczną troską o „systematyczny 
zestaw procedur” stosowanych w badaniach jakościowych. Połączenie trady-
cji pozytywistycznej z interakcjonizmem zaowocowało silnym zaakcentowa-
niem znaczenia procedur badawczych. Jedną z podstawowych procedur jest 
systematyczne kodowanie, będące fundamentalnym narzędziem analizy da-
nych. W klasycznym, obiektywistycznym modelu teorii ugruntowanej kodo-
wanie ogranicza się do trzech form: kodowania otwartego, teoretycznego i sta-
łego porównywania: „Kodowanie otwarte oparte jest na procesie ciągłych po-
równań. Za każdym razem, kiedy znaleziony zostaje przykład danej kategorii, 
porównuje się go z poprzednimi przypadkami. Jeśli nowy przypadek nie pasu-
je do początkowej definicji, trzeba zmodyfikować definicję albo stworzyć nową 
kategorię” [Gray 2009, s. 504].

Na bazie pierwszych analiz tworzone są wstępne teorie, które podlegają ko-
dowaniu i są sprawdzane na podstawie nowych danych i nowych kodów. Na-
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stępnie należy rozpoznać które z wyróżnionych wymiarów, rozróżnień i kate-
gorii tworzą jądro powstającej koncepcji. Dopracowywanie teorii jest konty-
nuowane w trakcie pisania raportu, gdy wykrywane braki narzucają koniecz-
ność powrotu do analizy materiału badawczego [Krüger 2005, s. 170].

Zgodnie z metodologią badań jakościowych, w teorii ugruntowanej przy-
znaje się pierwszeństwo zebranym danym w stosunku do założeń teoretycz-
nych. D. E. Gray zauważa: „W przeciwieństwie do podejścia dedukcyjnego,  
w teorii ugruntowanej nie ma wcześniejszych założeń dotyczących hipotez, py-
tań badawczych albo literatury, która powinna stanowić podstawę badań. Nie 
oznacza to, że w teorii ugruntowanej badacze rozpoczynają pracę bez podstaw 
teoretycznych” [Gray 2009, s. 502]. Zgodnie z zasadą otwartości rezygnuje się  
z formułowania przyjętych hipotez, ale zostaje ustalona problematyka badawcza. 

Teoria doboru próby, opracowana przez B. G. Glasera i A. L. Straussa, za-
kłada, że decyzje dotyczące doboru i składu materiału empirycznego podej-
mowane są w trakcie trwania procesu zbierania i oceny danych. Teoretyczne 
pobieranie próbek, stosowane w tych badaniach, jest ukierunkowane na opra-
cowanie kategorii tworzących teorię. Teoretyczne pobieranie próbek jest bli-
skoznaczne z celowym, wskazującym na takie przypadki, które odzwiercie-
dlają cechę lub proces poddawany badaniom i pozwalają na uzyskanie jak naj-
szerszego zakresu przypadków [Gobo 2004, s. 448]. Można więc przyjąć, że 
w doborze teoretycznym poszukuje się przypadków potwierdzających daną 
teorię oraz stanowiących odchylenie od niej [Silverman 2009, s. 273]. Dobór  
i eksploracja materiału kończy się, gdy następuje „teoretyczne nasycenie”, czyli 
stan, w którym dalsze badania nie wnoszą już nic nowego, czego stwierdzenie 
jest niełatwym zadaniem [Green, Thorogood 2009, s. 206].

W literaturze przedmiotu podkreśla się wewnętrzne zróżnicowanie teorii 
ugruntowanej, co z jednej strony świadczy o jej żywotności, z drugiej suge-
ruje pewien brak ścisłości w proponowanej w niej metodologii. Postrzeganie 
teorii ugruntowanej jako „rodziny metod” wydaje się adekwatnym określe-
niem, ujmującym sedno problemu [Gorzko 2013, s. 7]. Powszechnie uznaje się, 
że istnieją trzy podstawowe odmiany metodologii teorii ugruntowanej: wersja  
A. L. Straussa i J. Corbin, purystyczna wersja B. G. Glasera nazywana przez 
niego „klasyczną teorią ugruntowaną” i konstruktywistyczna teoria ugrunto-
wana K. Charmaz. Na gruncie polskim rozwija się również wizualna teoria 
ugruntowana, której prekursorem jest K. T. Konecki [Konecki 2012, s. 12–45]. 

Teoria ugruntowana jest poddawana krytyce, m.in. za nieumiejętność 
uwzględniania teorii, które wpływają na pracę badawczą w jej wczesnym sta-
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dium. Zarzutem stawianym wobec niej jest także niewystarczalność założeń 
metodologicznych pozwalających na wyłonienie nowych teorii. D. Silverman 
zauważa nawet, że „w najlepszym przypadku teoria ugruntowana oferuje coś 
zbliżonego do kreatywnej działalności związanej z budową teorii, którą moż-
na odnaleźć w dobrej pracy obserwacyjnej” [Silverman 2009, s. 101]. Jedną  
z dróg poszukiwania rozwiązań wychodzących naprzeciw omawianym za-
rzutom jest konstruktywistyczna koncepcja K. Charmaz, która uważa, że teo-
ria nie wyłania się jako istotność niezależna od wysiłków badacza i teoretyka. 
Wiedza i decyzje badacza mają wpływ na uzyskiwanie danych, jak i na kon-
struowanie kategorii [Konecki 2012, s. 13].

Konstruktywistyczna koncepcja K. Charmaz

W wywiadzie udzielonym przez K. Charmaz w 2006 roku autorka konstruk-
tywistycznej teorii ugruntowanej powiedziała: „Ludzie często myślą, że przez 
poprawne używanie metody ograniczą wpływ badacza, ale nie jestem pew-
na, czy zawsze tak się dzieje. Każde badanie jest osadzone w danej sytuacji, 
kontekście, czasie itd.” [Puddephatt 2006, s. 11]. Powyższe słowa stanowią jed-
no z istotnych założeń prezentowanego przez K. Charmaz modelu badawcze-
go. Zwracają uwagę na fakt, że ani dane, ani teorie nie są odkrywane w ode-
rwaniu od badacza, gdyż naukowcy są częścią świata, który badają: „To oni 
konstruują teorie ugruntowane poprzez przeszłe i teraźniejsze zaangażowanie 
oraz interakcje z ludźmi, perspektywami i praktykami badawczymi” [Char-
maz 2013, s. 18]. 

W metodologii badań ugruntowanych ważne miejsce zajmują „pojęcia 
uczulające”, które są źródłem wstępnych idei, które powinny dać się łatwo od-
nieść do empirycznych desygnatów [Konecki 2005, s. 50]. Dzięki nim moż-
na określić zagadnienie, które należy zbadać oraz stworzyć zestaw pytań, któ-
re warto zadać. Te pojęcia stanowią przeciwwagę dla Glaserowskiego postula-
tu uwolnienia się od wiedzy wstępnej, gdyż według autorki jest to niemożliwe,  
a wręcz szkodliwe. Pojęcia uczulające mają też wpływ na określenie granic 
prowadzonych badań. 

Konstruktywistyczna teoria ugruntowana zakłada potrzebę stworzenia re-
lacji z uczestnikami badań, co jest w opozycji do zarzutu „niszczenia i grabie-
ży”, dokonujących się podczas zbierania danych. Zarzut ten stawiali klasycy 
teorii ugruntowanej. Tymczasem K. Charmaz zauważa: „Szacunek dla bada-
nych osób wpływa na sposób zbierania danych i kształtuje ich zawartość. Sza-
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cunek można okazać przez podjęcie wspólnych wysiłków w celu zapoznania 
się z poglądami i działaniami tych osób oraz poprzez próbę zrozumienia ich 
życia z ich własnej perspektywy. Stanowisko to wiąże się z potrzebą przete-
stowania posiadanych przez badacza założeń o badanym świecie, nie zaś bez-
wiednym odtwarzaniem owych założeń” [Charmaz 2013, s. 31]. Autorka jest 
otwarta na inne stanowiska dotyczące analizy danych jakościowych, niezwią-
zanych z teorią ugruntowaną. Dopuszcza również stosowanie zestawu otwar-
tych pytań w wywiadzie.

Zebrane dane stanowią cenny materiał, który musi być poddany analizie. 
W metodologii konstrukcjonistycznej podstawowym procesem analizy jest 
kodowanie. Przebiega ono za pomocą kodów skonstruowanych przez bada-
cza. Ważne są rodziny kodów, które niosąc w sobie różnorodne analityczne  
inspiracje, nie ograniczają badacza do jednego schematu kodowania i posze-
rzają perspektywę analiz. Istotne jest, by kody teoretyczne, jeśli są stosowane, 
interpretowały wszystkie dane zawarte w materiale. 

Pisanie not stanowi kolejny etap analizy, dzięki czemu możliwe staje się 
wyprowadzenie z badań teorii. Noty wraz z teoretycznym pobieraniem pró-
bek zajmują istotne miejsce w teorii ugruntowanej: „Poruszanie się między ka-
tegoriami i danymi podczas teoretycznego pobierania próbek pozwala pod-
nieść kategorie do poziomu konceptualnego i poszerzyć ich zasięg. Rozwijając 
kategorie, badacz może zobaczyć, które z nich powinny funkcjonować w jego 
analizie jako pojęcia główne” [Ibidem, s. 157]. Tak opracowany materiał ba-
dawczy daje podstawę do tworzenia teorii, której zapis i wydanie wieńczy pro-
ces badawczy. 

Reasumując powyższe rozważania, można przyjąć, że konstruktywistycz-
ny wymiar teorii ugruntowanej wyraża się poprzez wpływ badacza w wymia-
rze indywidualnym i grupowym, poprzez sytuację badawczą, kodowanie, wy-
bór analizy teoretycznej oraz pisanie artykułów i książek. We wszystkich tych 
obszarach badacz-teoretyk pełni rolę istotną dla wyników badań [Konecki 
2013, s. XXI].

Należy zaznaczyć, iż konstruktywistyczna koncepcja badań jest poddawana 
krytyce. Zarzuca się jej m.in. przesunięcie akcentu z treści wywiadu na sposób 
ich percepcji oraz na konwersacyjne umiejętności życia społecznego [Silverman 
2009, s. 125–126]. Pomimo tych i innych zarzutów jest ona koncepcją, która po-
szerza możliwości rozumienia świata i dokonujących się w nim zjawisk.

Warto zauważyć, iż inspiracje konstruktywistycznym ujęciem teorii 
ugruntowanej mogą zostać wykorzystane do badania osób cierpiących. Ich sy-
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tuacja życiowa oraz doświadczenia bliskich im osób stanowią obszar wymaga-
jący wykorzystania metod badawczych o wysokim stopniu specjalizacji. Oma-
wiane ujęcie badań można też odnieść do edukacji, gdyż „współczesna teoria 
ugruntowana jako tradycja jakościowych badań pedagogicznych istotnie stwa-
rza podstawy zasadniczej rewitalizacji całej teorii edukacji. (…) Dziś szcze-
gólnie potrzebne jest odkrywanie nowej wiedzy o edukacji w ujęciu procesu-
alnym, kontekstualnym, holistycznym oraz różnorodnych jej uwarunkowa-
niach” [Kubinowski 2011, s. 181]. Otwarcie problematyki edukacyjnej na teorię 
ugruntowaną pozwala budować przekonanie, że teoria ta wzmocni i ukierun-
kuje rozwój edukacji. Punkty styczności obszarów ludzkiego cierpienia i edu-
kacji, rozpatrywane na bazie danych zebranych metodami właściwymi teo-
rii ugruntowanej zostaną zaprezentowane w niniejszym projekcie badawczym.

1.3. Metody badań jakościowych

Metodologia badań jakościowych stanowi labirynt, w którym poruszanie się 
wymaga pogodzenia się z założeniem, że nie dopracowano jednolitego i spój-
nego wykazu katalogu założeń teoretycznych, jak i praktycznej realizacji ba-
dań jakościowych. D. Kubinowski proponuje katalog tradycji badawczych, 
które korespondują z założeniami pedagogiki humanistycznej: etnografia,  
badania narracyjne, studium przypadku/przypadków, teoria ugruntowana, 
badanie w działaniu, badanie przez sztukę i podejścia charakterystyczne [Ku-
binowski 2011, s. 159–198]. Obok tradycji wymienia metody, które pozwala-
ją na zebranie danych o charakterze jakościowym, m.in. obserwacja, wywiad, 
badanie dokumentów i wytworów, autografia, fotografia, wideografia, meto-
dy i techniki charakterystyczne, czyli takie, w których zaznacza się wyraźny 
wpływ osobowości badacza [Ibidem, s. 199–232]. 

Podobny sposób podziału zastosowała T. Bauman, która wśród rodzajów 
badań jakościowych wymienia badanie etnograficzne, studium przypadku, 
badanie fenomenograficzne oraz badanie w działaniu. Z kolei do metod gro-
madzenia danych zalicza obserwację uczestniczącą, otwarty wywiad pogłę-
biony oraz dyskusję grupową [Bauman 2001, s. 294–317]. 

Wśród metod badań jakościowych S. Palka wymienia: obserwację uczest-
niczącą, wywiad swobodny, analizę treści dokumentów, metodę biograficzną, 
badanie w działaniu [Palka 2006, s. 55]. D. Silverman wyróżnia główne me-
tody: wywiad, etnografię, analizę tekstu, pracę z nagraniami audio i wideo 
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[Silverman 2012, s. 74]. Autor nie bagatelizuje innych metod, ale wymienia 
te, które są najściślej związane z naturalnym środowiskiem badanego zjawi-
ska. Zauważa, że „wybór metod winien odzwierciedlać zarówno przyjęty te-
mat badawczy, jak i całościową strategię badawczą, gdyż to metodologia wska-
zuje metody i sposoby ich wykorzystania” [Ibidem, s. 165].

Znacznie bardziej obszerny katalog metod badań jakościowych prezentują 
N. K. Denzin i Y. S. Lincoln, którzy oprócz wymienionych już metod zwracają 
uwagę na metodologię Foucaulta, etnografię online, perspektywy analityczne 
[Denzin, Lincoln 2014, s. 10–12], zauważając, że chociaż „jako narzędzia me-
tody są w jakimś stopniu uniwersalne w swoich zastosowaniach, nie są jednak 
używane w jednakowy sposób (…), a gdy się z nich korzysta, dopasowuje się je 
i adaptuje do szczególnych cech danego paradygmatu” [Ibidem, s. 14]. Spośród 
wymienionych podejść i metod należy wybrać te, które w ocenie badacza naj-
lepiej odpowiadają zamierzonemu celowi badawczemu. 

Szczególnym zainteresowaniem badaczy cieszą się wywiad pogłębiony (in-
depth interview) oraz obserwacja (observation). Wywiad jest interakcją po-
między prowadzącym badania a osobą udzielającą odpowiedzi. Jest rozmową,  
a w zasadzie słuchaniem wypowiedzi osoby biorącej udział w badaniu. Zacho-
wanie proporcji w mówieniu pomiędzy uczestnikami wywiadu jest istotne dla 
utrzymania jakościowego charakteru badań. E. Babbie sugeruje prowadzące-
mu badania: „Jeśli mówisz więcej niż 5% czasu, to przypuszczalnie mówisz za 
wiele” [Babbie 2008, s. 343]. 

Dobry wywiad jakościowy to taki, w którym badani z łatwością i swobod-
nie wyrażają swój punkt widzenia, posługując się swoimi słowami, mówią  
w swoim języku i w osobistym stylu narracji. Dzięki temu istnieje szansa, że 
badany podzieli się swoją wiedzą i rozumieniem omawianych zagadnień [Ku-
binowski 2011, s. 208]. M. Lichtman wyróżnia pięć faz pogłębionego wywia-
du jakościowego:

 – Zaawansowane planowanie, obejmujące przygotowanie kilku tematów, 
na których będzie się opierać wywiad. Pomocne może się okazać przy-
gotowanie niewielkiej liczby zagadnień, od których można rozpocząć 
rozmowę na dany problem.

 – Otwarcie, czyli przedstawienie siebie i wyjawienie powodu obecności  
i celu badań, zapoznanie z jego formą i uzyskanie zgody na przeprowa-
dzenie rozmowy i ewentualne nagrywanie wypowiedzi. 

 – Rozpoczynanie, będące formą nawiązania kontaktu i przyjaznej relacji 
poprzez stworzenie odpowiednich warunków współpracy.
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 – Sedno wywiadu, które osiąga się poprzez stawianie pytań w formie 
spontanicznej, dostosowanej do kolejnych kroków wywiadu i uzyski-
wanych odpowiedzi. Skupienie na słuchaniu i rozumieniu wypowiedzi 
osoby badanej jest ważniejsze niż dokładne notowanie wypowiedzi.

 – Kończenie wywiadu, związane z umożliwieniem badanemu wyraże-
nia swojej opinii i zaproponowanie wyrażenia emocji powstałych wsku-
tek prowadzonej narracji. Profesjonalne zakończenie rozmowy wiąże 
się również ze sporządzeniem odpowiednich notatek i oznaczeniem na-
grań [Lichtman 2006, s. 119–121, za: Kubinowski 2011, s. 208].

Wywiad przeprowadzony zgodnie z założeniami badań jakościowych po-
zwala na zebranie danych w różnych okolicznościach życia człowieka. Jednym 
z nich jest kontekst choroby własnej bądź bliskiej osoby. S. Payne stwierdza: 

W kontekście opieki paliatywnej wywiady stanowią odpowiednią metodę zbiera-
nia danych z wielu powodów. Po pierwsze, bazują na doświadczeniu zarówno pa-
cjentów, jak i osób będących profesjonalistami w zakresie prowadzenia wywiadów 
klinicznych, a pacjenci są na ogół zadowoleni, że mają okazję, aby porozmawiać 
twarzą w twarz z osobą, która ich uważnie wysłucha [Payne 2009, s. 145]. 

Wywiad pogłębiony daje możliwość wypowiedzenia się, wyrażenia swoich 
opinii i emocji. Jest to ważne z psychologicznego punktu widzenia, gdyż taka 
forma rozmowy może posiadać wymiar terapeutyczny. 

Nie można pominąć braków, jakie posiada wywiad pogłębiony przeprowa-
dzony w sytuacji zagrożenia życia. Może się on okazać metodą nieadekwat-
ną w przypadku znacznych ograniczeń pacjenta w mówieniu bądź rozumie-
niu pytań. Długość wywiadu może być utrudnieniem w czasie terapii, a bliscy 
pacjenta mogą mieć trudność z wygospodarowaniem odpowiedniej ilości cza-
su na rozmowę. Czas trwania badań może okazać zbyt długi dla terminalnie 
chorego pacjenta, a także może powodować zbytnie rozdrobnienie materia-
łu badawczego i jego dekontekstualizację [Ibidem, s. 156–157]. Przeprowadze-
nie badań w środowisku rodzinnym wiąże się z kolei z koniecznością nakładu 
środków finansowych i poświęcenia czasu na wizyty [Ibidem, s. 145]. 

Wyróżnia się trzy rodzaje wywiadu służącego zbieraniu danych jako-
ściowych: wywiad nieustrukturyzowany (unstructured interview), częściowo 
ustrukturyzowany (semi-structured interview) oraz ustrukturyzowany (struc-
tured interview) [Carter, Henderson 2005, s. 217–220]. Zgodnie z założeniami 
konstruktywistycznej teorii ugruntowanej w badaniach mogą być brane pod 
uwagę dwa pierwsze rodzaje wywiadu. Wywiad nieustrukturyzowany pozwa-
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la zebrać szeroki materiał badawczy, często związany z historią mówioną (oral 
history) [Fontana 2014, s. 95–101]. Częściowe ustrukturyzowanie wywiadu 
polega na zastosowaniu pytań, które skupiają się wokół tematyki porusza-
nej w wywiadzie. Jest ono użyteczne w przypadku wywiadu skoncentrowa-
nego na problemie [Bauman 2001, s. 332]. Pytania są częściowo zaplanowane,  
lecz ich kanon nie jest sztywny, co więcej, przygotowanie pytań nie oznacza 
bezwzględnej konieczności ich postawienia [Rapley 2004, s. 18]. Są one ra-
czej wskazaniem obszarów, którymi badacz jest zainteresowany. Ważną rolę  
w przeprowadzaniu wywiadu odgrywa prowadzący badania, co jest charakte-
rystyczne dla teorii K. Charmaz. Decyduje on o przebiegu badań, lecz w rze-
czywistości wszelkie decyzje są uwarunkowane wsłuchaniem się i zrozumie-
niem rozmówcy: „W wywiadzie częściowo ustrukturyzowanym badacz ustala 
plan co do tematów, które będą poruszone w rozmowie, ale to rozmówca decy-
duje o rodzaju udzielanych informacji i relatywnej wadze podejmowanych te-
matów” [Green, Thorogood 2009, s. 94].

Niekiedy wywiad pogłębiony może być wspomagany jedną z technik, któ-
rą D. Kubinowski określa jako „charakterystyczne” [Kubinowski 2011, s. 225–
–233]. Należy do nich m.in. technika wywiadu z interpretacją fotografii, któ-
ra pozwala prowadzić rozmowę skupioną wokół osób i wydarzeń utrwalonych 
na zdjęciach. W ten sposób badacz może zainicjować narrację korespondują-
cą z tematyką badawczą. 

Ważną metodą uzyskiwania danych potrzebnych do analizy jakościowej 
jest obserwacja, a zwłaszcza obserwacja uczestnicząca. Według A. Bowling 
jest to „jakościowa technika obserwacji, która angażuje obserwatora (badacza)  
w zajęcia grupy, która jest obserwowana. Wydarzenia są obserwowane i nagry-
wane, są także interpretowane i wyjaśniane przez innych «aktorów» (uczestni-
ków). Jest to najlepsza metoda, by zrozumieć doświadczenia ludzi i znaczenia, 
które są im przypisywane, mimo że typy obserwacji są ograniczone przez role 
społeczne pełnione przez obserwatora” [Bowling 1997, s. 317]. 

Obserwacja uczestnicząca polega na nawiązaniu intensywnego kontak-
tu pomiędzy badaczem a społecznością i wymaga uczestniczenia w jej życiu 
[Angrosino 2014, s. 133]. Możliwość obserwacji uczestników badania, przy 
jednoczesnym uczestniczeniu w działaniach podejmowanych przez rodzinę,  
pozwala uzyskać unikalne dane. Dzięki niej badania jakościowe nabierają dy-
namizmu. Badacz pojawia się pomiędzy uczestnikami zdarzeń i włącza się  
w naturalny tryb interakcji, stając się ich uczestnikiem. Zaobserwowane przez 
niego spostrzeżenia muszą zostać spisane i opracowane, wymaga to więc od 
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prowadzącego badania systematyczności, a nade wszystko umiejętności wni-
kliwej obserwacji. 

Ważny jest problem statusu epistemologicznego notatek i protokołów z ob-
serwacji, czyli pytanie o to, czy zostały w nich uchwycone obserwowane sytu-
acje czy też tylko sposób ich postrzegania [Krüger 2005, s. 166]. Istotną kwestią 
jest także pytanie o zakres tego uczestnictwa, gdyż od niego zależy stopień in-
gerencji w badane środowisko oraz możliwość utożsamienia się z nim. 

Według T. Bauman istnieją trzy stopnie aktywności badacza. Może on wy-
stępować jako pełnoprawny uczestnik obserwowanych sytuacji, wtapiając się 
w nią i przeżywając ją przez pryzmat własnych emocji. Może być także ob-
serwatorem, wchodząc do środowiska jako osoba z zewnątrz. W takim przy-
padku następuje stopniowe przyzwyczajenie się do jego obecności i nabranie 
zaufania, co może być cennym elementem prowadzonych badań. Wreszcie  
badacz może być obserwatorem, który rezygnuje z pretendowania do statusu 
uczestnika interakcji [Bauman 2001, s. 318–319]. 

Problematyka związana z rolą odgrywaną przez badacza i jego relacją wo-
bec badanego środowiska narzuca kontekst etyczny. Uwzględnienie go jest 
niezbędnym warunkiem pełnego opisu zjawiska badań społecznych.

1.4. Etyczny wymiar badań

E. Babbie stawia pytanie: „Czy potencjalne korzyści z badań zrównoważą 
te dylematy?” [Babbie 2008, s. 325]. S. Palka uważa, że współczesna tenden-
cja do zbyt łatwego utożsamiania badacza ze środowiskiem jest niewłaściwa 
[Palka 2006, s. 57]. Zbyt szybkie przechodzenie nad „efektem obecności” ba-
dacza w środowisku nie służy dobru badań, stąd rodzi się potrzeba ukrycia 
własnej tożsamości dla zwiększenia efektu badań. Pojęcie obserwacji uczest-
niczącej ukrytej niesie w sobie implikacje etyczne: „Dylematy tego rodzaju,  
doświadczane przez badacza w przypadku zastosowania przez niego tejże 
techniki, biorą się z konieczności tworzenia i podtrzymywania w czasie fał-
szywej tożsamości” [Chomczyński 2006, s. 71].

M. V. Angrosino próbuje rozwiązać te dylematy poprzez odwołanie się do za-
sady „proporcjonalnej racji”, która miałaby pozwolić na określenie stopnia ko-
rzyści i krzywd wyrządzonych w trakcie badań [Angrosino 2014, s. 139–142]. 
Jednak humanistyczny paradygmat badań, w którym dobro człowieka stoi wyżej 
niż korzyści naukowe, wyklucza „wszelkie niejawne bądź półjawne sposoby po-
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stępowania badawczego” [Kubinowski 2011, s. 337]. Warto podkreślić, że ewen-
tualne ukrywanie tożsamości badacza ma znaczenie nie tylko w trakcie badań, 
ale rzutuje również na dalsze losy jego i badanych [Chomczyński 2006, s. 80–83]. 
Dlatego ze względu na etyczne i naukowe zastrzeżenia dotyczące pełnego uczest-
nictwa w niektórych badanych obszarach badacze terenowi wybierają nieco inną 
rolę, np. uczestniczą w życiu społeczności, zachowując status badacza. 

Poruszone kwestie etyczne nie są jedynymi, które mogą się łączyć z prowa-
dzeniem badań jakościowych. Warto podkreślić, iż prowadzenie wywiadów 
bądź obserwacja osób dotkniętych cierpieniem wnoszą specyficzne wymaga-
nia, tym bardziej, gdy uczestnikiem procesu badawczego jest dziecko. Należy 
więc wyszczególnić niektóre standardy etyczne, które winny być przestrzega-
ne podczas badań. 

Do podstawowych standardów etycznych należą klasyczne wymogi: świado-
ma zgoda badanych (w przypadku dzieci także ich opiekunów), prawo do pry-
watności, anonimowości, wykluczenie z postępowania wszelkich form przemo-
cy, manipulacji, prawo do wycofania się z udziału w badaniach w dowolnym 
momencie, zastrzeżenia prawa do wykorzystania wytworzonych materiałów 
empirycznych i poszanowanie prawa do własności intelektualnej. W badaniach 
jakościowych od badacza oczekuje się szacunku, odpowiedzialności, szczerości, 
autentyczności, uczciwości i pokory, która jest wyznacznikiem ogólnej kultury 
metodologicznej badań jakościowych [Kubinowski 2011, s. 337–352]. 

Prowadzenie badań w sytuacji zagrożenia życia człowieka stawia dodatko-
we wymagania etyczne, których przestrzeganie pozwala pacjentowi i jego bli-
skim zachować poczucie godności. Wymagania etyczne wpisują się w zasady 
opieki paliatywnej. Do ogólnych norm etycznych prowadzenia badań, także 
badań społecznych, w opiece paliatywnej można zaliczyć: 

 – zasadę osiągania korzyści naukowych, jednakże nie kosztem komfortu 
uczestników badań i badaczy,

 – zasadę unikania wyrządzenia szkody, opartą na równoważeniu korzy-
ści wobec ryzyka i kosztów,

 – zasadę szacunku wobec autonomii i niezależnego podejmowania decy-
zji przez uczestników procesu badawczego,

 – zasadę sprawiedliwości, uczciwie rozkładającej korzyści i ryzyko [Zu-
riarrain Reyna, Bennett, Bruera 2009, s. 28]. 

Postawa badacza, prowadzącego badania jakościowe zgodnie z przedsta-
wionymi założeniami, charakteryzuje się niekrzywdzeniem osoby badanej 
oraz podejmowaniem działań przynoszących mu dobro [Iphofen 2005, s. 19]. 
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Postępowanie zgodne ze standardami etycznymi wpisuje się w profesjonal-
ny wymiar prowadzonych badań. Dla uzyskania tego stanu w praktyce badań 
dotyczących szczególnie wrażliwych kwestii oraz przeprowadzanych w sytu-
acjach krytycznych wymaga się uzyskania zgody odpowiedniej komisji etycz-
nej [Sheldon, Sargeant 2009, s. 171–172].

2. Badania własne

Zaprezentowana metodologia badań jakościowych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem teorii ugruntowanej w jej konstruktywistycznym ujęciu, została przy-
jęta przez mnie jako fundament badań podjętych dla realizacji celu niniejszego 
studium. Poruszana problematyka jest zaliczana do szczególnie wrażliwych, 
stąd dobór metodologii badań jakościowych został w dużym stopniu podyk-
towany potrzebą dotarcia do głębi badanego zjawiska1. Przyjęcie konstrukty-
wistycznego paradygmatu nakreśliło sposób postępowania badawczego, po-
dejmowanego w celu wyjaśnienia problemu badawczego i ukazania struktury 
i treści badanego zjawiska. Ponieważ nie ma w tym postępowaniu narzucania 
wcześniej istniejącej siatki pojęć czy prekonceptualizacji, stąd zbieranie danych 
miało na celu zrozumienie zjawiska, wypracowanie modelu heurystycznego  
i interpretacyjnej teorii średniego zasięgu [Trąbka 2014, s. 57].

2.1. Problematyka badawcza, zmienne i wskaźniki

Problematyka badawcza projektu opiera się na moim osobistym doświadcze-
niu kilkuletniej pracy jako kapelan w Domowym Hospicjum dla Dzieci „Alma 
Spei”. Praca z rodzinami chorych dzieci zainspirowała mnie do osobistych re-
fleksji, pozwoliła nabyć wiele doświadczeń, a także skłoniła do podjęcia badań 
tego środowiska. Dla K. Charmaz jest oczywiste, że naukowcy-obserwatorzy, 
wchodząc w proces badawczy, nie są w stanie odsunąć od siebie własnych do-

1 Warto zauważyć, że problematyka badań związanych z bólem i cierpieniem nie jest obca 
teorii ugruntowanej od samego początku jej istnienia. Przykładem mogą być badania B. G. Gla-
sera i A. L. Staussa, którzy w latach sześćdziesiątych XX wieku badali osoby umierające w szpita-
lach, co zaowocowało wydaniem kultowej książki The Discovery of Grounded Theory. Strategies for 
Qualitative Research [1967]. Badaniem osób chorych zajmowała się również K. Charmaz, co zo-
stało upublicznione w książce Good Days, Bad Days. The Self in Chronic Illness and Time [1991]. 
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świadczeń wartości, ale jednocześnie są zobowiązani do refleksyjnej postawy 
wobec tego, co wnoszą na teren badań, co i jak widzą [Charmaz 2013, s. 26]. 
Ten postulat starałem się wdrożyć w trakcie prowadzenia badań2. Stał się on 
inspiracją do potraktowania osobistych doświadczeń badacza jako blumerow-
skiego „pojęcia uczulającego”. Dzięki niemu możliwe stało się sformułowanie 
głównego problemu badawczego. Jest nim zasadnicze pytanie, na które po-
szukuje się odpowiedzi na drodze badań naukowych [Szewczyk 2001, s. 373]. 
Główny problem został wyrażony w pytaniu:

„Jakie są uwarunkowania i realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej  
w rodzinie dziecka objętego opieką domowego hospicjum dla dzieci?”.

W tym pytaniu zostało zawarte zagadnienie tanatopedagogicznych aspek-
tów funkcjonowania rodziny nieuleczalnie chorego dziecka objętego opieką 
hospicyjną. Ukazanie tego problemu w perspektywie badawczej pozwoli na 
głębsze zrozumienie problematyki życia rodziny w sytuacji tanatologicznej, 
poszerzenie zakresu tanatopedagogiki oraz wskazanie praktycznych odnie-
sień, potrzebnych do zoptymalizowania realizacji tej opieki. 

Dla zrealizowania celu badań potrzebne jest dookreślenie obszarów tema-
tycznych, związanych z problemem głównym. Są one połączone z tanatycznym 
wymiarem życia rodziny chorego dziecka i obejmują następujące zagadnienia: 
początek i trajektoria choroby, reakcje członków rodziny na chorobę i leczenie, 
płaszczyzny cierpienia doświadczanego przez rozmówców, zmiany w systemie 
rodzinnym wywołane chorobą, pełnienie ról społecznych w rodzinie, edukacja 
chorego i zdrowego potomstwa, rola placówek edukacyjnych w procesie kształ-
cenia i wychowania, śmierć dziecka, rozwój i samowychowanie w kontekście 
tanatologicznym, tanatopedagogiczny wymiar opieki hospicyjnej.

Katalog zagadnień ulegał w trakcie badań dynamicznym zmianom, do cze-
go przyczyniały się hipotezy, rodzące się na podstawie przeprowadzonych roz-
mów. Wpłynęło to na kształt „drzewa kodowego”, powstałego w procesie ko-
dowania materiału badawczego. Dane uzyskane w ten sposób zostały podda-
ne szczegółowej analizie.

2  Fakt, że autor jest katolickim księdzem niewątpliwie wiąże się z wyznawaniem określo-
nego systemu wartości, co mogłoby się wydawać zagrożeniem dla wiarygodności materiału ba-
dawczego, np. ze względu na zbyt silne zasugerowanie się osób badanych funkcją duchową i spo-
łeczną badacza. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę środowiska hospicyjnego, w którym sytuacja  
tanatologiczna monopolizuje uwagę członków rodziny, a przez to ogranicza dostęp obcych osób, 
te, które zostały zaakceptowane, otrzymują status osoby godnej zaufania. Pełnione funkcje i wy-
znawane wartości odgrywają w tej sytuacji drugorzędną rolę, czego dowodem mogą być wywia-
dy przeprowadzone z osobami deklarującymi się jako niewierzące. 
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Sformułowanie pytania głównego pociąga za sobą potrzebę określenia 
zmiennych, które są czynnikami przybierającymi różne wartości w zbiorze 
poddanym badaniu [Okoń 2004d, s. 482]. Zmienne zależne, będące wyni-
kiem oddziaływania jednej lub więcej zmiennych, zawierają w sobie element, 
który należy wyjaśnić. Zmienne niezależne są elementem wyjaśniającym. Do 
zmiennych niezależnych należą: choroba, przebieg leczenia, zasoby wewnątrz-
rodzinne i osobiste, rola społeczna pełniona w rodzinie, wiek i płeć, wsparcie 
hospicyjne, wsparcie placówki edukacyjnej.

Zmienne zależne są określone przez: realizację procesu edukacji dziec-
ka, zmiany w systemach rodzinnych, ustosunkowanie do choroby i śmierci, 
zmiany osobowościowe (rozwój i regres), współpracę z hospicjum i placów-
kami edukacyjnymi. Czynnikiem określającym poziom realizacji zmiennych 
są grupy wskaźników: zmiany na poziomie emocji, intelektu oraz zachowań.

2.2. Metody zbierania danych 

Jako metodę zbierania danych przyjąłem wywiad pogłębiony oraz obserwację 
uczestniczącą. Wywiad pozwolił na uzyskanie wypowiedzi członków rodzi-
ny, którzy są głównym źródłem informacji. Pytania stawiane w wywiadzie zo-
stały skoncentrowane na problemie badawczym, w czym pomocne okazało się 
zastosowanie wywiadu częściowo ustrukturyzowanego. Zamiast formularza 
pytań zostały użyte, opisane wcześniej, obszary tematyczne, które w kontek-
ście rozmowy generowały pytania. Nie stanowiły one nienaruszalnego kano-
nu, lecz jedynie formę częściowego ustrukturyzowania wywiadów, co pozwo-
liło mi na manewrowanie kolejnością stawiania pytań oraz dawało możliwość 
opuszczenia niektórych pytań bądź ich modyfikację. 

Przeprowadzając wywiady zgodnie z założeniami konstruktywistycznego 
ujęcia teorii ugruntowanej, przyjąłem za K. Charmaz, że badacz stara się spoj-
rzeć na świat rozmówców ich oczyma, przez co „wyraża wobec nich szacu-
nek i, w miarę swoich możliwości, zrozumienie, mimo iż może się z nimi nie 
zgadzać” [Charmaz 2013, s. 31]. Szacunek wobec rozmówców domaga się po-
traktowania ich z należytą estymą, gdyż, jak zauważa A. Trąbka, ich rola „nie 
sprowadza się jedynie do biernego odpowiadania na pytania, ale są oni trakto-
wani jako partnerzy interakcji” [Trąbka 2014, s. 58]. Autorka sugeruje, że jed-
ną w form okazania szacunku wobec osób biorących udział w badaniach jest 
nazywanie ich uczestnikami badania lub rozmówcami, zamiast respondenta-
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mi czy badanymi. Przyjąłem tę sugestię i zastosowałem w czasie opisu wyni-
ków badań. 

Dla zwiększenia jakości otrzymanego w wywiadzie materiału wykorzy-
stałem techniki pomocnicze, takie jak analiza fotografii w trakcie wywiadu, 
analiza treści blogów prowadzonych przez rodziców, czy innych materiałów 
wytworzonych przez nich samych. W przypadku rozmowy z dziećmi została  
wykorzystana technika rysunku rodziny, która pozwoliła zainicjować rozmo-
wę na temat jej funkcjonowania. Badania dzieci przybrały formę mini wywia-
du, zgodnie z założeniami dotyczącymi badań dzieci. Wywiady te stanowiły 
szczególne wyzwanie, gdyż wymagały dostosowania się do sposobu myślenia 
i funkcjonowania dzieci. Niekiedy techniką ułatwiającą zainicjowanie i prze-
prowadzenie wywiadu było włączenie się w zabawę dziecka, zwrócenie uwagi 
na jego ulubioną maskotkę, grę czy plakaty umieszczone na ścianach pokoju. 

Ponieważ przyjmuje się, że „nie ma badań jakościowych bez obserwacji”, 
metoda obserwacji uczestniczącej została przeze mnie włączona w proces zbie-
rania materiału dźwiękowego. Stało się to możliwe dzięki mojemu osobistemu 
zaangażowaniu w działalność hospicjum, które w czasie zbierania materiału 
opiekowało się badanymi rodzinami. Plany wywiadu pogłębionego oraz nie-
skategoryzowanej obserwacji uczestniczącej zostały zawarte w aneksie niniej-
szej monografii. 

Co oczywiste, ilość wizyt w domach chorych dzieci znacznie przekroczy-
ła czas niezbędny na przeprowadzenie wywiadów. Odwiedziny rodzin stwo-
rzyły mi okazję do wnikliwej obserwacji ich życia oraz odczytania go w per-
spektywie tanatopedagogicznej. W hospicjum czas spędzony z rodziną chore-
go dziecka jest zwykle wypełniony rozmową, która towarzyszy czynnościom 
opiekuńczym i codziennemu funkcjonowaniu systemu rodzinnego. Jest to do-
bra okazja do obserwacji życia rodziny.

2.3. Środowisko i miejsce realizacji badań

Badania objęły 21 rodzin dzieci, które w 2014 i 2015 roku były pod opieką Ho-
spicjum dla Dzieci „Alma Spei”3. Placówka hospicyjna jest Niepublicznym Za-
kładem Opieki Zdrowotnej, który jest finansowany przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Ponieważ kontrakt z NFZ pokrywa ok. 60% miesięcznych kosztów 

3 „Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci, ul. Dożynkowa 88a, 31–234 Kraków, http://www.al-
maspei.pl [„Alma Spei” Hospicjum…, dostęp: 9.05.2016].
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opieki nad dziećmi, hospicjum jest wspomagane środkami pochodzącymi od 
darczyńców. Jest to możliwe dzięki działalności Fundacji Hospicjum dla Dzie-
ci „Alma Spei”.

Fundacja powstała w Krakowie w 2008 roku. Jej współzałożycielem i pre-
zesem jest lek. med. Małgorzata Musiałowicz. Fundacja jest organizacją pożyt-
ku publicznego, która zapewnia wszechstronną, specjalistyczną, domową po-
moc medyczną nieuleczalnie chorym dzieciom z woj. małopolskiego. Do ce-
lów statutowych Fundacji „Alma Spei” należy [Statut Fundacji „Alma Spei”…, 
dostęp: 3.03.2016, §4 p. 1]:

 – „pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,

 – działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie inte-
gracji środowiskowej, w tym likwidacji uprzedzeń wobec osób niepeł-
nosprawnych i marginalizowanych społecznie, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,

 – ochrona i promocja zdrowia,
 – promocja i organizacja wolontariatu”.

Realizacja celów statutowych fundacji w wymienionych obszarach dokonuje 
się poprzez udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej dzieciom przewlekle i nie-
uleczalnie chorym oraz ich rodzinom, której celem jest podniesienie jakości ich 
życia. Ważnym zadaniem jest wspieranie i utrzymywanie kontaktu z nieuleczal-
nie chorymi dziećmi i ich bliskimi oraz rodzinami w żałobie po stracie dziecka. 
Przyczynia się to do wzmocnienia aktywności społecznej rodzin objętych pomo-
cą fundacji. W zakresie integracji środowiskowej pracownicy hospicjum organi-
zują wyjazdy i spotkania rodzin dzieci chorych, a także pomoc rzeczową i finan-
sową na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Zakres ochrony i promocji zdrowia jest realizowany przez wspieranie ho-
spicjum domowego dla dzieci, organizowanie opieki wyręczającej dla rodzin 
z nieuleczalnie chorym dzieckiem, organizowanie grup wsparcia dla rodziców 
i dzieci, a także kształcenie w kierunku sprawowania całościowej opieki nad 
nieuleczalnie chorym dzieckiem i jego rodziną oraz szerzenie idei hospicyjnej. 
Statut fundacji przewiduje tworzenie warunków i prowadzenie ośrodka opieki 
stacjonarnej dla dzieci nieuleczalnie chorych i ich rodzin, co pozostaje w sferze 
planów. Obszar promocji i organizacji wolontariatu jest realizowany przez or-
ganizowanie wolontariatu na rzecz opieki hospicyjnej i wyręczającej oraz dzia-
łalności integracyjnej fundacji. Ważne jest organizowanie akcji wspierających 
wolontariat, w tym także w środkach masowego przekazu [Ibidem, §5 p. 1].
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W świetle powyższych rozważań można przyjąć, że zasadniczą misją Ho-
spicjum dla Dzieci „Alma Spei” jest towarzyszenie dzieciom w zmaganiach 
z nieuleczalną chorobą poprzez zapewnienie im profesjonalnej, wszechstron-
nej, domowej opieki medycznej. Działając zgodnie ze standardami opieki  
paliatywno-hospicyjnej, placówka zapewnia podopiecznym pomoc wykwali-
fikowanych lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i psychologów. Małych pa-
cjentów odwiedza także pedagog, kapelan i wolontariusze. Wszystkie zabie-
gi medyczne wykonywane są na sprzęcie medycznym wysokiej jakości. Do-
stęp do świadczeń lekarskich i pielęgniarskich jest bezpłatny i całodobowy. Do 
roku 2016 hospicjum wraz z fundacją objęło opieką ponad sto nieuleczalnie 
chorych dzieci i ich rodzin [Jak pomagamy, dostęp: 3.03.2016].

Domowy charakter opieki jest przez pracowników hospicjum traktowany 
jako sprzymierzeniec, gdyż w domu „dziecko czuje się ważne i bezpieczne –  
a to dla niego najlepsza terapia” [Musiałowicz 2013, s. 8]. Badania zostały prze-
prowadzone w domach chorych dzieci, co pozwoliło na pogłębienie rozumienia 
procesu edukacji chorych dzieci i członków ich rodzin. Obserwacja życia rodzi-
ny opiekującej się dzieckiem umożliwiła lepszy ogląd badanej rzeczywistości. 

Badania zostały zrealizowane po uprzednim ustaleniu daty i godziny spo-
tkania. Czasem wiązało się to z potrzebą pokonania wielu przeszkód, wynika-
jących z konieczności opieki nad dzieckiem i pracy zawodowej. Pewną trud-
ność stanowiło dotarcie do domów chorych dzieci, niekiedy znacznie od siebie 
oddalonych. Wizyta w domu obejmowała przeprowadzenie jednego bądź wię-
cej wywiadów i zajmowała od 3 do 6 godzin. Wspólnie spędzona część dnia 
bądź wieczór były dobrą okazją do obserwacji funkcjonowania rodziny. Cza-
sem badanie rozciągało się na kilka wizyt.

2.4. Przebieg badań i charakterystyka badanych grup

W przygotowaniu i przeprowadzeniu badań towarzyszyła mi troska o zacho-
wanie standardów postępowania etycznego. W związku z tym projekt badaw-
czy przedstawiłem Komisji Etycznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie. Został on przez nią pozytywnie zaopiniowany4. Ogólny projekt 

4 Opinia Komisji Etyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II dotycząca projektu ba-
dawczego, zatytułowanego „Realizacja procesu wychowania w rodzinie dziecka objętego opie-
ką hospicyjną”. Opinia nr KE/0/01.2015. 
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badań został także zatwierdzony przez Prezes Zarządu Fundacji Hospicjum 
„Alma Spei”, która jest jednostką prowadzącą hospicjum dla dzieci. Umożli-
wiło mi to rozpoczęcie badań. Zostały one przeprowadzone w okresie od lipca 
2014 roku do lipca 2015 roku.

Włączenie członków rodziny w realizację procesu badawczego wymaga-
ło odpowiedniego zaaranżowania spotkania. Dużą pomocą w tym względzie 
okazało się wsparcie udzielone mi przez zespół hospicyjny. Zanim rodzina wy-
raziła zgodę na udział w badaniach, została poinformowana o ich celu i prze-
biegu. Dobrowolność udziału w badaniach została zachowana do końca prze-
biegu wywiadów, czego potwierdzeniem może być fakt wycofania się z udzia-
łu w projekcie członków jednej z rodzin oraz sporadyczne odmowy udziału  
w rozmowie poszczególnych członków badanych rodzin. 

Dobór osób objętych badaniem był prowadzony celowo, z uwzględnieniem 
metodologii teorii ugruntowanej. W trakcie prowadzenia badań wywiady 
były na bieżąco przepisywane z uwzględnieniem zasad transkrypcji materiału  
o charakterze jakościowym. Pozwoliło mi to na odpowiednie ukierunkowanie 
doboru rozmówców, zmierzające do nasycenia materiału badawczego. Poszu-
kiwałem rozmówców, którzy spełniali określone kryteria, wynikające z hipo-
tez wyłaniających się w trakcie badania. Na początku istotnym wskaźnikiem 
był dobór rodzin, które pomimo cierpienia będą gotowe na rozmowę, przewi-
dując, że będzie to stanowiło dużą trudność. Wkrótce okazało się, że ta obawa 
była tylko częściowo zasadna. W dobieraniu próby badawczej spotykałem się 
z dużą otwartością i gotowością współpracy, co wyrażało się w chętnym przyj-
mowaniu propozycji spotkań i rozmowy. Pojawiająca się niekiedy początkowa 
nieufność, w trakcie badań ustępowała. 

Po przebadaniu kilku rodzin z jednym dzieckiem pojawiła się koniecz-
ność dotarcia do rodzin, w których jest również zdrowe rodzeństwo i zbada-
nia funkcjonowania tych systemów rodzinnych. Ze względu na pedagogicz-
ne ukierunkowanie badań ważnym pytaniem było zagadnienie wychowania 
w rodzinie z jedynakiem i w rodzinie wielodzietnej. Podobnie wyglądał do-
bór rodzin, w których wychowanie odbywa się z pomocą dziadków bądź bez 
niej. Głos został udzielony członkom związków formalnych i niesformalizo-
wanych, rodzinom pełnym i niepełnym, zamożnym i zmagającym się z pro-
blemami finansowymi, osobom z różnym wykształceniem. Wymagania zwią-
zane z doborem grupy badawczej skierowały mnie do rodziców młodych oraz 
mających doświadczenie małżeńskie i doświadczenie życia rodzinnego. Bada-
nia objęły rodziny o różnej strukturze socjologicznej, statusie społecznym, za-
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mieszkujące w Krakowie, mniejszych miastach i wsiach. Charakterystyka ba-
danej grupy została zawarta w tabeli 3.

Tabela 3. Charakterystyka grupy badawczej

Lp. Rodzina Imię*  
i rok urodzenia
chorego dziecka

Osoby 
udzielające 
wywiadu

Ilość 
rozmówców

Ilość 
wywiadów

1. Rodzina 1 Paweł, 2013; Matka, ojciec 2 2

2. Rodzina 2 Karol, 2008; Matka, ojciec, 
brat

3 3

3. Rodzina 3 Tomasz, 2009; Matka, ojciec, 
babcia

3 3

4. Rodzina 4 Ewelina, 2006; Matka, ojciec 2 2

5. Rodzina 5 Sara, 2008; Matka, ojciec, 
brat

4 3

6. Rodzina 6 Kaja, 2009; Matka, ojciec, 
dziadek

3 3

7. Rodzina 7 Filip, 2009; Matka, ojciec, 
siostra, brat

4 4

8. Rodzina 8 Karolina 2009; Matka, ojciec, 
brat, brat

4 4

9. Rodzina 9 Dominika, 2014; Matka, ojciec 2 2

10. Rodzina 10 Piotr, 2010; Matka, ojciec 2 2

11. Rodzina 11 Michalina, 2014; Matka, siostra 2 2

12. Rodzina 12 Krzysztof, 2010; Matka, ojciec, 
brat

3 2*

13. Rodzina 13 Magdalena, 2006; Matka, ojciec 2 2

14. Rodzina 14 Mariusz, 1995; Matka, ojciec, 
brat

3 2*

15. Rodzina 15 Michał, 2008; Matka, ojciec,  
4 siostry,  
2 braci 

8 8

16. Rodzina 16 Jacek, 2012; Matka, ojciec, 
brat 

2 2

17. Rodzina 17 Rafał, 2010; Matka, ojciec 2 2

18. Rodzina 18 Barbara, 2013; Matka, ojciec, 
brat

3 3

19. Rodzina 19 Szymon, 2014; Matka, ojciec, 
brat

3 3

Rozdział VI. Metodologia badań własnych204



Egzemplarz 
udostępniony repozytorium

Lp. Rodzina Imię*  
i rok urodzenia
chorego dziecka

Osoby 
udzielające 
wywiadu

Ilość 
rozmówców

Ilość 
wywiadów

20. Rodzina 20 Mateusz, 2011; Matka, ojciec,  
2 babcie

4 4

21. Rodzina 21 Sandra, 1995; Matka, siostra, 
babcia

3 3

Razem: 21 Rodziny pełne: 20
Rodzina niepełna: 1
Rodzina z jednym dzieckiem: 7
Rodziny z 2 dziećmi i więcej: 14

Razem: 63
matki: 21
ojcowie: 19
rodzeństwo: 18
dziadkowie: 5

Razem: 61

Źródło: badania własne5.
* Dla zachowania anonimowości imiona chorych dzieci i rozmówców zostały zmienione.
** Wspólny wywiad z ojcem i matką.

Poszukiwaniu przypadków potwierdzających dotychczasowe badania to-
warzyszyła również potrzeba dotarcia do rodzin, które odbiegały od tworzące-
go się schematu. Dotyczyło to w głównej mierze zróżnicowania pod względem 
stanu chorobowego dziecka, biorąc pod uwagę dzieci w bezpośrednim zagro-
żeniu życia oraz stabilne, przebywające pod opieką hospicjum od dłuższego  
czasu bądź zaledwie od kilku dni. Ważne było zróżnicowanie pod względem 
wyznawanych wartości i wiary. Nasycenie następowało stopniowo i osiągnę-
ło poziom, który, jak się wydaje, jest wystarczający do stwierdzenia, że dalsze 
rozmowy nie wniosą do badań nowych wątków ani nie wpłyną na pogłębienie 
dotychczas analizowanych. 

Prowadzenie wywiadów było połączone z obserwacją, która wniosła do ba-
dań wiele cennych informacji. Jedną z nich była powtarzająca się reakcja ze 
strony rozmówców po zakończeniu wywiadu. Była to wdzięczność za okazane 
zainteresowanie i wysłuchanie ich wypowiedzi. Słowa i zachowania rozmów-
ców wskazywały na duże zmęczenie wywiadem, ale jednocześnie na ulgę, jaką 
przyniosło nazwanie i wypowiedzenie trudnych przeżyć. Wywiady niejed-
nokrotnie stawały się dla członków rodziny pretekstem do „przewentylowa-
nia uczuć”, dla innych były trudnym powrotem do traumatycznych wydarzeń.  
W wywiadach pojawiały się także pytania skierowane do mnie, związane z sy-

5 Wszystkie zestawienia graficzne i tabelaryczne prezentowane w części empirycznej mo-
nografii dotyczą wyników analiz z badań własnych, dlatego w kolejnych przedstawieniach wy-
ników badań pominięto odniesienie do źródła, z którego zostały zaczerpnięte.

Tab. 3 – cd.
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tuacją zagrożenia życia. Te reakcje stały się dla mnie dodatkową motywacją do 
emocjonalnego i duchowego wzmocnienia uczestników rozmowy. Trzeba do-
dać, iż obciążenia emocjonalne związane z poruszaną tematyką nie ominęły 
także mnie i były dla mnie niełatwym wyzwaniem. 

Materiał badawczy zawiera w sobie duży ładunek emocjonalny, gdyż pod-
czas większości prowadzonych rozmów były wyrażane silne emocje. Porusza-
ne tematy wiązały się z trudnymi przeżyciami, które rozpoczęły się jakiś czas 
temu i trwają nadal. Część wywiadów odbywała się, gdy dziecko było w sta-
bilnym stanie, co bezpośrednio przekładało się na stan emocjonalny rodziców 
i pozostałych rozmówców. W przypadku rozmów przeprowadzanych w sytu-
acji bezpośrednio poprzedzającej śmierć dziecka poziom emocji panujących  
w rodzinie wydawał się adekwatny do odczuwanego zagrożenia. Wpłynęło to 
na długość wywiadów, które zwykle trwały ok. 60–90 min, niekiedy przekra-
czając ten czas bądź nieznacznie skracając. Czas wywiadu z dziećmi wynosił 
ok. 30 min. Rozmowy zostały przeprowadzone z rodzicami, ze zdrowym ro-
dzeństwem oraz dziadkami. Stan zdrowia dzieci lub ograniczony rozwój inte-
lektualny uniemożliwiał prowadzenie wywiadów.

Zdarzyło się, że podczas rozmowy prowadzonej w bezpośrednim zagroże-
niu śmiercią względy etyczne nie pozwoliły mi na zaproponowanie nagrywa-
nia rozmowy, a tym bardziej na przeprowadzenie tego w sposób ukryty. Ma-
teriał badawczy nie obejmuje również zdarzeń, gdy jako członek zespołu ho-
spicyjnego zostałem wezwany do dziecka z posługą duchowo-religijną. Należy 
również podkreślić, że żadna z poufnych rozmów przeprowadzanych przeze  
mnie jako kapelana hospicjum nie została zapisana i wykorzystana w wywia-
dach. W niektórych wypowiedziach pojawiły się zastrzeżenia rozmówców 
typu: „O tym proszę nikomu nie mówić”, „To nasza tajemnica”. Traktowałem 
je jako zobowiązanie do zachowania dyskrecji także przy przepisywaniu wy-
wiadów i opracowywaniu danych. 

Dzieci objęte opieką „Alma Spei” chorują na choroby kwalifikujące pacjen-
ta do opieki paliatywnej. Większość dzieci objętych opieką hospicjum choru-
je na choroby wrodzone, a także na nowotwory, następstwa chorób zapalnych 
centralnego systemu nerwowego, następstwa urazów głównie okołoporodo-
wych6. Cierpienie chorych dzieci nie stanowiło obszaru, który miał być przeze 

6 Zamieszczenie w tabeli 3 jednostki chorobowej dziecka z pewnością wniosłoby cenne in-
formacje, jednak ze względu na zwiększenie możliwości identyfikacji dziecka, dane te zosta-
ły pominięte. 
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mnie poddany eksploracji, gdyż zrealizowanie tego celu wymaga podjęcia ba-
dań o innym charakterze. Niemniej warto podkreślić, iż podczas prowadze-
nia obserwacji rodzin nie dostrzegłem dzieci, które by doświadczały silnego 
bólu somatycznego. Niwelowanie bólu jest efektem opieki paliatywnej świad-
czonej przez zespół hospicjum „Alma Spei”. Fakt nieobecności bólu somatycz-
nego u chorych dzieci w znaczący sposób wpłynął na atmosferę prowadzo-
nych badań.

W badaniu wzięły udział 64 osoby z 21 rodzin. Przeprowadzono 62 wywia-
dy, gdyż w dwóch przypadkach rodzice uzależnili zgodę na wywiad od akcep-
tacji wspólnie udzielanej wypowiedzi. Wszystkie wypowiedzi zostały nagrane, 
a następnie były one transkrybowane. W ten sposób uzyskano ok. 1 700 stron 
standardowych tekstu wynikowego7. Transkrypcje zostały sporządzone w ję-
zyku polskim, poza jednym wyjątkiem wywiadu przeprowadzonego w języku 
angielskim. Po przeprowadzeniu części wywiadów i opracowaniu transkryp-
cji rozpoczęto analizę jakościową z wykorzystaniem programu MAXQDA 11. 

Program ten służy do analizy danych jakościowych. Ułatwia realizację pra-
wie wszystkich etapów postępowania badawczego, co jednak wymaga jego do-
brej znajomości. Ponieważ jest to program stosunkowo mało znany na pol-
skim rynku, zdobycie odpowiednich informacji wiązało się z koniecznością 
przeanalizowania zasobów informacji udostępnionych przez producenta.  
Przydatne okazały się również osobiste konsultacje ze specjalistą. Program 
MAXQDA 11 został przeze mnie wykorzystany m.in. do stworzenia graficz-
nych modeli czy „portretów dokumentów”, zawartych w części pracy zawiera-
jącej analizę danych. By je wygenerować, wykorzystałem możliwości zaofero-
wane w tym programie. Zastosowanie programu umożliwiło mi przeanalizo-
wanie danych i konkretyzację efektów badań. 

Pierwszym etapem było kodowanie wstępne małych partii materiału, nie-
kiedy linijka po linijce, kodami raczej rzeczowymi niż teoretycznymi. Następ-
ny etap polegał na tworzeniu bardziej ogólnych kategorii i przypisywaniu do 
nich odpowiednich kodów. Kolejne wywiady kodowałem na podstawie wyła-
niających się kategorii. To pozwoliło na zbudowanie teorii w znaczeniu kon-
struktywistycznym. Została ona wyrażona w zestawieniach kategorii i mode-
li ukazujących poszczególne obszary oraz znaczenie funkcjonowania rodziny  
w kontekście tanatopedagogicznym.

7 Jedna strona: ok. 1 800 znaków ze spacjami tekstu wynikowego.
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2.5. Ograniczenia badań 

Zrealizowany przeze mnie projekt badawczy posiada swoje ograniczenia, któ-
re wiążą się w pierwszym rzędzie z uwarunkowaniami życia rodziny chorego 
dziecka. Dużo wysiłku wiązało się ze stworzeniem warunków sprzyjających 
spokojnej i szczerej rozmowie. Zmęczenie rodziców, odczuwany stres i nad-
miar obowiązków, choć stanowiły ważne informacje o kondycji rodziny, cza-
sem utrudniały otwarcie na rozmowę, zwłaszcza na jej początku. 

Nie wszystkie osoby zaproszone do udzielenia wywiadu wyraziły zgodę na 
jego przeprowadzenie, dlatego ograniczeniem była niemożność włączenia do 
badań członków rodzin, którzy stanowią ważne ogniwo w budowaniu systemu 
rodzinnego, zwłaszcza dziadków. Utrudnienia te były dla mnie zaskoczeniem, 
gdyż istniały podstawy do przewidywania, że dziadkowie chorych dzieci chętniej 
włączą się w projekt badawczy. Na ich decyzje wpłynęła być może nieumiejęt-
ność pokonania trudności w wyrażaniu trudnych emocji i opisie traumatycznych 
przeżyć, poczucie winy czy niechęć do włączenia się w badania. Niedostatkiem 
badań jest także niemożność włączenia w nie chorych dzieci. Było to niemożliwe 
ze względu na ich stan zdrowia lub ograniczenia wynikające z okresu rozwojowe-
go. Wydaje się, że oddanie głosu małym pacjentom pozwoliłoby na cenne uzu-
pełnienie materiału badawczego. Badania nie objęły również osób spoza środo-
wiska rodzinnego, zwłaszcza pracowników hospicjum, przedszkoli i szkół, któ-
rych wypowiedzi mogłyby pogłębić rozumienie poznawanego zjawiska.

Badania zostały przeprowadzone zgodnie z metodologią badań społecz-
nych, co pozwoliło na ukazanie zjawisk interesujących badacza. Jednak ze 
względu na wielkowymiarowość sytuacji tanatologicznej korzystne byłoby 
uzupełnienie tego projektu badaniami o charakterze psychologicznym. Dzięki 
nim poczynione analizy otrzymałyby szerszy kontekst.

* * *
Metodologia badań pedagogicznych stwarza stosunkowo duże możliwości in-
terpretacyjne, dzięki czemu eksploracja obszarów badawczych w pedagogi-
ce znacznie się poszerza. Przyjęcie założeń teorii ugruntowanej w wersji kon-
struktywistycznej pozwala mi żywić nadzieję, że badania przeprowadzone 
przeze mnie rzucą światło na zagadnienie funkcjonowania rodziny nieuleczal-
nie chorego dziecka. 

Świadomość „wrażliwości” poruszanych zagadnień skłania do refleksji na 
temat prawd i ich znaczeń, które są skrzętnie ukrywane przed niewiele rozu-
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miejącym społeczeństwem. Lęk przed niezrozumieniem, oceną czy odrzuce-
niem wydaje się wystarczającym argumentem za tym, by bliscy chorego dziec-
ka nie uzewnętrzniali swoich przeżyć i poglądów. Nie oznacza to, że tego nie 
potrzebują. Dlatego podejmowane badania są próbą dotarcia do jądra proble-
matyki cierpienia rodziny, z uwzględnieniem roli jego bliskich jako najlep-
szych przewodników po meandrach zmagania się z cierpieniem. To zmaganie 
jest zawsze pełne realizmu; od rozpoczęcia prowadzenia badań do opubliko-
wania ich wyników, kilkoro chorych dzieci z badanych rodzin zmarło. 
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Toruń 2016

FUNKCJONOWANIE RODZINY DZIECKA OBJĘTEGO DOMOWĄ OPIEKĄ HOSPICYJNĄ
STUDIUM TANATOPEDAGOGICZNE

Interpretacja danych i tworzenie teorii w badaniach jakościowych są etapa-
mi postępowania badawczego, które pozwalają na wydobycie treści i znaczeń 
ukrytych w materiale badawczym. Dzięki temu mogą one nabrać znaczenia 
społecznego. Powstanie teorii wiąże się z koniecznością określenia paradyg-
matu jej rozumienia, gdyż wielość ujęć zagadnienia sprawia, że teoria może 
przyjmować różne znaczenia. 

W konstruktywistycznym ujęciu teorii ugruntowanej badacz opiera się na 
interpretacyjnym paradygmacie teorii, w którym większy nacisk kładzie się 
na zrozumienie badanego zjawiska niż na jego dogłębne wyjaśnienie. Dlate-
go można przyjąć, że: 

konstruktywiści badają, «jak» – a czasem «dlaczego» – w określonych sytuacjach 
uczestnicy konstruują pewne znaczenia i działania. (…) Podejście konstruktywi-
styczne to więcej niż tylko obserwowanie tego, w jaki sposób ludzie postrzegają 
sytuacje, w których się znajdują. To nie tylko teoretyzowanie na temat pracy inter-
pretacyjnej wykonanej przez uczestników, ale też uznanie interpretacyjnego cha-
rakteru powstałej teorii [Charmaz 2013, s. 168]. 

Uznanie interpretacyjnego charakteru teorii wiąże się z przyjęciem zało-
żenia, że teoria zależy od sposobu rozumowania badacza i nie może istnieć 
poza nim. W związku z tym powstaje trudność związana z przedstawieniem 
interpretacji materiału badawczego w taki sposób, by był on zrozumiały dla 
szerszego grona czytelników. Jest to duże wyzwanie dla każdego badacza. Dla 

System rodzinny w procesie realizacji opieki  
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osiągnięcia zamierzonego celu przyjąłem metodę analizy przypadku (case stu-
dy). Jest ona metodą, którą badacz kreuje sam, na podstawie przyjętego celu 
diagnozy [Kuc 2012, s. 170–171]. Dlatego należy przedstawić podstawowe  
założenia poniższych analiz. Każda z rodzin zostanie potraktowana jako od-
dzielny przypadek, dzięki czemu możliwe będzie ukazanie systemu rodzin-
nego skonfrontowanego z sytuacją tanatologiczną, ze szczególnym uwzględ-
nieniem funkcjonowania systemu rodzinnego w realizacji opieki i wychowa-
nia. Chodzi tu o zaznaczenie podstawowych form tej realizacji w odniesieniu 
do chorego dziecka i jego rodzeństwa. Istotny wydaje się opis więzi rodzin-
nych i wypracowanych metod radzenia sobie z trudną rzeczywistością. Nale-
ży także zwrócić uwagę na przeżywanie codzienności w kontekście tanatope-
dagogicznym. 

Założenia zostaną wypełnione na dwóch płaszczyznach, z których pierw-
szą będzie stanowiła analiza jednostkowych systemów rodzinnych. Do opisu  
przypadków zostaną wykorzystane kody in vivo, które zostały zaczerpnięte 
z badanego materiału. Za ich pomocą zostaną stworzone etykiety poszcze-
gólnych rodzin. Wydaje się, że dobrze charakteryzują one badane środowi-
sko rodzinne. Analizie poddane zostaną wypowiedzi rozmówców, a niektóre 
z nich zacytowane. Uzupełnieniem będą spostrzeżenia dokonane w obserwa-
cji uczestniczącej. Drugą płaszczyznę będzie stanowiła próba dokonania typo-
logizacji przedstawionych systemów, uzyskana na podstawie analizy wszyst-
kich przypadków.

1. Analiza systemów rodzinnych 

Indywidualne przedstawienie każdego systemu rodzinnego wynika z faktu, że 
„każda rodzina cierpi na swój sposób”. Gdy analizy dotyczą rodzin nieuleczal-
nie chorych dzieci, tym bardziej zostaje podkreślona ich wyjątkowość. Aby jak 
najlepiej opisać sposób funkcjonowania poszczególnych systemów, wykorzy-
stano dane otrzymane w wyniku analizy materiału badawczego.

Rod zi na 1.  „Musicie być dla tego dziecka szczęśliwi”

Nagłe zachorowanie wywołało spustoszenie w organizmie dziecka i dopro-
wadziło do zagrożenia życia. Szok wywołany wystąpieniem choroby obciążył 
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system rodzinny i jego poszczególnych członków. Diagnoza choroby, zagro-
żenie życia i rokowania spowodowały, że rodzice ukierunkowali cały poten-
cjał rodziny na poprawę sytuacji dziecka. Był to pierwszy etap, w którym ro-
dzice podjęli inicjatywę, by przeciwstawić się destrukcyjnemu wpływowi cho-
roby. Uświadomienie sobie ograniczeń tych działań zostało dobitnie wyrażo-
ne przez matkę: „Mojego Pawełka się już nie da naprawić” (matka 1). Rodzice  
postawieni w sytuacji tanatologicznej przekierowali swe działania na zapew-
nienie dziecku wszystkiego, czego potrzebuje ono, aby osiągnąć dobrostan  
i stwierdzili: „Musimy się starać, żeby on był szczęśliwy” (matka 1). Podjęto 
więc wszystkie dostępne dla rodziny formy zaangażowania się w zaspokoje-
nie potrzeb dziecka. 

Trzecim etapem przystosowania się do choroby była akceptacja słów leka-
rza, który sugerował rodzicom: „Wy musicie być dla tego dziecka szczęśliwi. 
Bo jeżeli wy będziecie szczęśliwi, to dziecko też będzie szczęśliwsze” (matka 1).  
Spowodowało to, że rodzice podjęli starania o wzmocnienie więzi małżeń-
skich i rodzinnych oraz odnalezienie płaszczyzn, na których mogliby odnaj-
dywać pozytywne wzmocnienia. 

Obserwacja rodziny pokazała skrajnie różne sposoby przedstawiania sytu-
acji rodziny przez matkę i ojca. Dla mężczyzny powodem do bycia szczęśliwym 
jest sama świadomość, że jest ojcem. Relacja z chorym dzieckiem jest nacecho-
wana dużym potencjałem emocjonalnym, co wyzwala motywację do szukania 
pozytywnych aspektów życia: „Po prostu próbuję być nastawiony pozytywnie, 
nastawiony tak pozytywnie, jak to tylko możliwe. I próbuję cieszyć się z bycia 
tatą. Cieszę się, że go mam. Bo jest moim szczęściem!” (ojciec 1). Zaangażowa-
nie ojca w opiekę nad dzieckiem wydaje się potwierdzać jego deklaracje.

Dla matki budowanie poczucia szczęścia jest trudniejsze, co wynika z in-
nych uwarunkowań osobowościowych oraz zasobu życiowych doświadczeń. 
Świadomość konsekwencji związanych z chorobą dziecka wiąże się z tym, że 
„trzeba gdzieś tam z tyłu głowy pamiętać, że to się kiedyś skończy...” (matka 1). 
Możliwość powrotu do pracy zawodowej stanowi ważną odskocznię od pro-
blemów związanych z opieką nad dzieckiem.

Więź małżeńska jest trwała, chociaż nie brak w niej obciążeń emocjonalnych 
związanych z postępującą chorobą. W realizacji zadań związanych z opieką nad 
dzieckiem rodzina posiłkuje się pomocą ze strony babci dziecka oraz opiekunki, 
które umożliwiają organizację życia „poza dzieckiem i poza jego chorobą”. Waż-
nym wsparciem dla dziecka i rodziców jest hospicjum, które „daje spokój, daje 
pewność” uzyskania pomocy adekwatnej do potrzeb dziecka i rodziny. Rodzice 
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cenią sobie wskazówki i porady udzielane przez członków zespołu hospicyjne-
go. Nie oznacza to, że podporządkowują się im bezrefleksyjnie. 

Rod zi na 2 .  „Karol jest prezesem wszystkich nas”

Rodzina tworzy system, który funkcjonuje pomimo realnego zagrożenia życia 
dziecka. Na podstawie analizy kodów użytych podczas opracowywania wypo-
wiedzi członków rodziny można stwierdzić, że najwięcej fragmentów zostało opi-
sanych za pomocą kodu „śmierć”. Świadczy to o żywej obecności tej tematyki  
w świadomości osób udzielających wywiadów. Można przypuszczać, iż zagroże-
nie życia dziecka w istotnym stopniu wpływa na funkcjonowanie rodziny. 

Na podstawie obserwacji można przypuszczać, że relacje pomiędzy rodzi-
cami są dobre, a więzi intensywne. W przekonaniu rodziców choroba dziecka 
zbliżyła ich do siebie. Wpłynęły na to sytuacje, które wymagały wzajemnego 
wsparcia: „Po tej chorobie myśmy się na pewno z mężem tak bardzo zbliżyli ze 
sobą. Jakoś żeśmy próbowali się tak nawzajem wspierać, raz lepiej, raz gorzej, 
ale… Marek jest niesamowity, bo ja to naprawdę, ja byłam… W ogóle do mnie 
nic nie docierało. Marek mnie próbował jakoś: «No, ale jest jeszcze Artur, jesz-
cze przecież, musimy się z tym godzić». I on mnie naprawdę, naprawdę strasz-
nie mnie wspierał” (matka 2). 

Motywacja oparta na potrzebie wsparcia zdrowego dziecka była na tyle 
duża, że pomagała przetrwać trudny czas. Wzajemne wsparcie jest nadal  
codzienną praktyką rodziny, co wyraża się w podejmowaniu opieki nad dziec-
kiem. Potwierdziła to obserwacja rodziny, która pokazała, że członkowie ro-
dziny czują się dobrze ze sobą, a podejmując wspólne zadania wynikające  
z pełnionych ról społecznych, starają się zapewnić dobrostan każdemu z do-
mowników. W tych działaniach są wspierani przez swoich rodziców. Osobą 
przejmującą najwięcej obowiązków opiekuńczych i domowych jest matka, ale 
ojciec również bierze czynny udział w życiu rodziny, jednocześnie pracując za-
wodowo. Pracę traktuje jako zadanie wynikające z konieczności utrzymania 
rodziny. Warunki materialne i mieszkaniowe rodziny są dobre. Ojciec chętnie 
pozostałby w domu, podejmując czynną opiekę nad chorym oraz zdrowym sy-
nem. Rodzinę cechuje dużą spójność, co wyraża się w dużej wadze przywiązy-
wanej do wspólnych wartości, zainteresowań i spędzanego czasu. 

Więzi pomiędzy rodzicami i chorym dzieckiem wydają się być silne. Tro-
ska okazywana choremu dziecku jest elementem skupiającym działania rodzi-
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ny: „No fakt faktem, wszystko się kręci wokół Karola teraz. Dzień w dzień. No 
dzień i w nocy. No dopóki Karol nie zaśnie, to cały dzień Karol jest na tapecie” 
(matka 2). Na tej płaszczyźnie wystąpiły zakłócenia w realizacji funkcji opie-
kuńczo-wychowawczej, spowodowanej faktem, że chory syn zawładnął decy-
zjami rodziców.

Rodzice zdają sobie sprawę, że pomimo usiłowań nie potrafili sprostać wy-
zwaniu, jakim było zapobieżenie ukształtowaniu się w chorym dziecku nie-
właściwych nawyków. Zdominowało ono system rodzinny, stając się „świecz-
nikiem” i „prezesem”, a więc nie tylko postacią centralną, ale jednocześnie  
w dużym stopniu kontrolującą i kierującą zachowaniem rodziców. Dziecko 
szantażuje rodziców, domagając się w ten sposób zaspokojenia swoich potrzeb. 
Rodzice są ulegli i pomimo świadomości niewłaściwych postaw wychowaw-
czych pozostają bezsilni. Dziecko wzmacnia swe żądania poprzez stosowanie 
czynności mających na celu usunięcie rurki tracheostomijnej umożliwiającej 
oddychanie. Wydaje się, że działania te nie mają symptomów autoagresji, a są 
jedynie ukierunkowane na osiągnięcie przez dziecko zamierzonych celów. Lęk 
przed śmiercią dziecka powoduje, że jeden gest z jego strony sprawia, iż zastra-
szeni rodzice wykonują polecone czynności. 

Po konfrontacji z opinią pracownika hospicjum świadomość niewłaściwej 
postawy wychowawczej rodziców stała się dla nich oczywista. Rodzina jest 
otwarta na uwagi i pomoc z zewnątrz, o czym świadczy podejmowana wcze-
śniej współpraca z psychologiem, mająca na celu usprawnienie realizacji zadań 
rodzicielskich wobec zdrowego dziecka, które w systemie rodzinnym było nie-
dowartościowane. 

Rodzina jest systemem, który podczas współpracy z instytucją nie stwarza 
istotnych problemów. Rodzice chętnie wysyłają dziecko do przedszkola, któ-
re pozytywnie wpływa na jego rozwój, a jednocześnie stanowi dla matki for-
mę opieki wyręczającej. Rodzina chętnie wzięła udział w badaniach, a pod-
czas wywiadów jej członkowie wyrażali swoje przekonania w prosty i szcze-
ry sposób.

Rod zi na 3.  „Kolejna zmiana trybu życia”

Rodzina charakteryzuje się dynamizmem zmian zachodzących w systemie, 
które stanowią kontrast wobec poważnego stanu chorobowego dziecka, które-
go choroba postępuje bardzo powoli i od początku uniemożliwia mu wyraża-
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nie uczuć. Z obserwacji można wnioskować, iż w ciągu choroby dziecka sys-
tem uległ znaczącym przeobrażeniom, które z jednej strony wiązały się z na-
turalnym rozwojem młodej rodziny, a z drugiej zostały spowodowane chorobą  
i prawdopodobnie uzyskanym wsparciem. 

Choroba dziecka, które przyszło na świat w ledwie zapoczątkowanym mał-
żeństwie bardzo młodych ludzi, wprowadziła do systemu rodzinnego wie-
le poważnych obciążeń. Wiązały się one przede wszystkim z koniecznością 
podjęcia trudnej i wymagającej wielu poświęceń nieustannej opieki nad dziec-
kiem. Tak powstał system wewnątrzrodzinnego wsparcia, w którym uczestni-
czyli wszyscy członkowie rodziny: „Ja tam na przykład czuwałem do drugiej 
czy do trzeciej, potem babcia przychodziła na dwie, trzy godziny. Albo siedzia-
ła z nami, albo nawet i czasami na podłodze spała i słuchała. A dopiero potem 
Ewa od rana. No wtedy był ciężki, ciężki okres. No nie było wtedy nadmia-
ru snu, to nie ma co ukrywać” (ojciec 3). Okres nieustannego czuwania przy 
dziecku trwał kilkanaście miesięcy.

Konieczność podjęcia tej opieki wykreowała podsystem rodzinny oparty na 
babci. Jak pokazała analiza matrycy kodów, system rodzinny w dużym zakre-
sie korzysta z tego podsystemu. Jest on ważny w obszarze wsparcia wewnątrz-
rodzinnego. Warto zaznaczyć, iż babcia jest osobą, wokół której skupia się naj-
większa część treści wywiadów opisujących cierpienie rodziny, co może wynikać 
z jej wysokiego poziomu empatii oraz dobrej analizy cierpień rodziny. 

Chroniczne zmęczenie oraz nieustanny stres prowadziły do znacznego 
osłabienia systemu rodzinnego. Przełomowym momentem w życiu rodziny 
była zmiana sposobu funkcjonowania: „Dopiero po przejściu na system bez 
paniki całkiem coś się zmieniło” (ojciec 3). „System bez paniki” to stworzony 
przez rodzinę system zachowań związanych z opieką nad chorym dzieckiem  
i codzienną egzystencją rodziny: „Podstawową sprawą to jest wspierać się i bez 
stresów, bez paniki podchodzić do wielu, wielu sytuacji. Bo to naprawdę ura-
towało nas w wielu momentach… W wielu, naprawdę. I czy to przy kłótniach, 
czy przy różnych rzeczach między sobą” (ojciec 3). 

W tym systemie członkowie rodziny wspierają się nawzajem i mobilizu-
ją do podejmowania działań. Dodatkową motywacją do aktywności była ko-
lejna zmiana w funkcjonowaniu rodziny, wywołana narodzeniem się drugie-
go dziecka. To wydarzenie przeformułowało system rodzinny, wprowadzając 
do niego świeżość i radość. Do tej pory dom był pełen ciszy. Pojawienie się  
w domu zdrowego dziecka nie zakłóciło stosunku rodziców do chorego dziec-
ka, ale ułatwiło im pogodzenie się ze zbliżającą się śmiercią chorego syna. 
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Wysiłek opieki nad dziećmi spoczywa w dużej mierze na matce, co wywo-
łuje jej zmęczenie. W tym czasie ojciec jest aktywny zawodowo, odnajdując  
w pracy odskocznię od trudnej sytuacji rodzinnej. Warunki materialne ro-
dziny poprawiły się w porównaniu z początkiem okresu choroby, co można 
zaobserwować m.in. w wyglądzie domu. Rodzina chętnie korzysta z pomo-
cy środowiska lokalnego oraz hospicjum. Matka dziecka łatwo wchodzi w re-
lacje z członkami zespołu, gdyż to pozwala jej przezwyciężyć poczucie izola-
cji społecznej. Zaproszenie do udziału w badaniach zostało przez rodziców 
wnikliwie przeanalizowane i przyjęte z życzliwością, a wywiady odbywały się  
w atmosferze szczerości i otwartości. Stabilizacja i względne pogodzenie, ja-
kie osiągnęła rodzina są wartościami, które są nieustannie weryfikowane wraz  
z pogarszaniem się stanu zdrowia chorego dziecka. 

Rod zi na 4 .  „Potrzebne są takie przeciwieństwa”

Analizując system tej molekularnej rodzinny, można zauważyć, że jego cechą 
charakterystyczną jest połączenie dwóch przeciwieństw: ojca i matki dziecka. 
Różnice są zauważalne podczas rozmowy, a także są wyraźnie sygnalizowane  
przez rozmówców. Dotyczą one przede wszystkim różnic charakterologicz-
nych, a także zasobu doświadczeń wyniesionych z domów rodzinnych. Powo-
dują one różnice w podejściu do codziennego życia, a także do choroby i lecze-
nia dziecka. Opisy różnic prezentowane przez rodziców są spójne. 

Różnice ujawniają się w kontekście choroby i leczenia dziecka. Ojciec stara 
się zachować wobec choroby dziecka dystans, który pozwala mu na kontrolo-
wanie, na ile to możliwe, jej destrukcyjnego oddziaływania na poziomie psy-
chologicznym: „On ma taką zasadę, żeby nie myśleć o złych rzeczach, bo się 
przywołuje te myśli, te złe rzeczy, nie? No nie wiem, no to jakoś tak, on bar-
dziej na pozytywnie, a ja na negatywnie” (matka 4). Ojciec przyznaje, że wyni-
ka to nie tylko z uwarunkowań charakterologicznych, ale także z faktu, że nie 
zabiega o posiadanie pełnej wiedzy na temat choroby i stanu zdrowia dziecka, 
na czym bardziej zależy matce.

W rodzinie występuje podział obowiązków oparty na uwarunkowaniach 
codziennego życia oraz na osobistych predyspozycjach rodziców. Główny cię-
żar opieki nad dzieckiem spoczywa na matce. Ona troszczy się o zapewnienie 
dziecku optymalnych warunków rozwojowych, a także współpracuje z pla-
cówką edukacyjną. Ojciec wspiera ją, jednocześnie pracując zawodowo. Matka 

1. Analiza systemów rodzinnych 217



wspomina długie pobyty z dzieckiem w szpitalu: „Może za całe osiem lat, jak 
Ewelina będzie miała osiem lat w listopadzie, to spał z nią w szpitalu trzy razy” 
(matka 4). W jej słowach nie ma jednak wyrzutu, ale zrozumienie, bo „wiado-
mo, że on do szpitala na przykład się nie nadaje i żeby siedział tam z nią, bo 
nie może patrzeć na to co się tam dzieje”. Matka podkreśla, że więź między oj-
cem i córką jest bardzo silna, co wzbudza podziw matek innych chorych dzie-
ci. Rola ojca w systemie rodzinnym jest istotna, co wykazuje analiza kodów 
użytych podczas analizy wypowiedzi rodziców. Niezależnie od tego, że jest 
mniej obecny w domu, jego zadania, we własnej opinii, jak i w opinii żony, są 
niezbędne do realizacji funkcji rodziny. 

Różnice pomiędzy rodzicami przejawiają się w sposobie nawiązywania 
kontaktów społecznych oraz spędzania wolnego czasu. Zamiłowanie męża do 
uporządkowanego życia, systematyczności i ładu nie koresponduje ze sponta-
nicznością i emocjonalnym temperamentem żony. Pomimo tych różnic rodzi-
na tworzy spójny system, który funkcjonuje poprawnie. Więzi pomiędzy ro-
dzicami są silne, bo zakłócenia związane z codziennym życiem nie naruszają 
ich struktury: „Wiadomo, że czasami, jak to w każdej rodzinie, jest różna wy-
miana zdań i nie ma kłótni, no to nie ma rodziny normalnej (…). Nie najważ-
niejsze jest to, żeby się nie kłócić, tylko się pokłócić i umieć pogodzić w mia-
rę szybko, nie? Bo tu jak na razie to wszystko to fajnie funkcjonuje: czasami się 
pokłócimy, zazwyczaj się godzimy szybko i nie ma problemu” (ojciec 4).

Codziennemu funkcjonowaniu towarzyszą myśli o śmierci dziecka. Rodzi-
ce są świadomi zagrożenia, jednak nie w pełni je akceptują. Robią wszystko 
co możliwe, by życie dziecka było możliwie długie i komfortowe. To skupie-
nie na teraźniejszości wzbudziło zdziwienie członków personelu szpitalnego, 
którzy sugerowali rodzicom, że wypierają tę trudną prawdę. W kontakcie z le-
karzem hospicyjnym, który przedstawił standardy opieki paliatywnej, rodzice 
byli oburzeni faktem, że zespół nie będzie reanimował dziecka w sytuacji za-
grożenia życia. 

 Matka dziecka wie, że w trudnych chwilach ma wsparcie w mężu, zarówno 
w przeżywaniu swoich emocji, jak i w opiece nad dzieckiem. Dom, w którym 
rodzina mieszka od niedawna, został wybudowany w krótkim czasie dzięki 
zaangażowaniu i pracy ojca dziecka. Decyzja o budowie własnego domu była 
podyktowana poczuciem odpowiedzialności, do którego ojciec często się od-
nosi. Przeciwieństwa złączone w systemie rodziny nadają jej dynamizm i po-
wodują, że pojawiające się trudności są łatwiej pokonywane. Rodzina korzysta 
z zasobów własnych, ale jest także otwarta na pomoc z zewnątrz. 
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Rod zi na 5.  „Kapitanem pomagania mamie jest tata”

Życie rodziny jest związane z koniecznością okresowych pobytów dziecka 
w szpitalu. Praktycznie od chwili urodzenia się dziecka rodzina funkcjonu-
je „pomiędzy” operacjami, mającymi przywrócić mu większą sprawność. De-
cyzje o ich podjęciu zależą w dużym stopniu od woli rodziców, którzy czują się 
za nie odpowiedzialni. Dylematy i wyrzuty sumienia pojawiają się, gdy kolejne 
operacje nie przynoszą pozytywnego skutku, lecz dodatkowe cierpienie: „Po-
czuwamy się po części do tego, że może za dużo chcemy w krótkim czasie. Dla-
tego, że próbowaliśmy Sarę naprawić nie tylko dla niej, tylko dla siebie” (ojciec 
5). „Naprawienie” dziecka jest wyrażeniem, które może sugerować nieco me-
chanistyczne spojrzenie na dziecko i proces leczenia. Jednak obserwacja nie 
potwierdziła tego przypuszczenia.

Kluczową rolę w opiece nad chorym dzieckiem w domu, szpitalu, czy szko-
le odgrywa matka. Starsze, zdrowe dziecko tak wyraziło swoje spostrzeżenia: 
„Mama najwięcej spędza czasu kiedy jest ktoś chory. Jak Sara jest chora, to  
z Sarą, a kiedy ja jestem chory, to ze mną, ale my też się wspomagamy” (brat 5). 
Skoncentrowanie aktywności rodziców na chorobie może powodować, że dla 
dziecka będzie ona sposobem zdobycia uwagi matki. 

Ojciec pracuje zawodowo i czynnie włącza się w funkcjonowanie systemu 
rodzinnego. Według zdrowego dziecka rolą ojca jest bycie „kapitanem”, któ-
ry organizuje, pośredniczy i świadczy pomoc matce. Nazwanie ojca tym okre-
śleniem jest odwołaniem do postaci z gry „FIFA”, w którą chłopiec chętnie 
gra. Ojciec jest więc dla dziecka ważną osobą, z którą spędza czas chętniej niż  
z mamą. Odciążenie i wsparcie matki przez rodzinę pozwala jej lepiej realizo-
wać swe zadania. Pośrednia rola ojca nie zwalnia go z odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje. Część z nich odnosi się do wychowania dzieci: „Odpo-
wiedzialność człowieka jest ogromna. Jako mężczyzna, jako ojciec, człowiek 
próbuje się wywiązać w stu procentach i początki są ciężkie. Jeżeli przychodzi 
dziecko chore, a jest zdrowe, no i teraz jest pytanie czy to zdrowe dziecko kosz-
tem chorego nie straci?” (ojciec 5). 

Relacje pomiędzy rodzeństwem są głębokie i opierają się na wzajemnej 
współpracy i zabawie, lecz zdrowy brat podkreśla, że mieszkanie z chorą sio-
strą bywa czasami uciążliwe. Wzajemne więzi małżeńskie wydają się silne.  
W jednym z elektronicznych listów przysłanych przez matkę do mnie pojawił 
się jej podpis: „Szczęśliwa Żona i Kochająca Matka ;)”. Wydaje się, że kobieta 
chce budować taki swój wizerunek, co potwierdza obserwacja.
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Rodzina charakteryzuje się wysokim poziomem spójności, o czym świad-
czy sposób postrzegania przez jej członków wartości wspólnie spędzanego 
czasu: „Chcemy przeżyć każdą chwilę razem i żeby tych chwil było bardzo 
dużo, i żebyśmy jakoś cieszyli się każdą chwilą. Próbujemy każdy wolny czas 
sobie zorganizować razem. Jako rodzina” (ojciec 5). 

Wartość wspólnie spędzanego czasu potwierdza m.in. prezentacja multime-
dialna, wykonana przez matkę dziecka. Materiał przedstawia rodzinę podczas 
wycieczki. Zdjęcia, muzyka i komentarze świadczą o dużej satysfakcji czerpanej 
z bycia razem, a jednocześnie przypomina o śmierci i konieczności rozstania. 
Rodzice mają doświadczenie śmierci w najbliższej rodzinie, stąd świadomość 
zagrożenia śmiercią wywołuje skrajne uczucia. Widok cierpiącego dziecka spra-
wił, że matka zastanawiała się, czy dla dziecka śmierć byłaby łatwiejszym roz-
wiązaniem. Z drugiej strony oburzyła się, gdy teściowa wypowiedziała podob-
ny pogląd dotyczący chorych dzieci. Niepogodzenie ze śmiercią przejawia się  
w niekiedy nadmiernym dążeniu do poprawy stanu zdrowia dziecka. 

Rodzina jest towarzyska, otwarta na innych ludzi, także na członków ze-
społu hospicyjnego. Wyrażenie zgody na udzielenie wywiadu zostało połączo-
ne z zaproszeniem mnie do spędzenia wieczoru w gronie rodziny, wspólnego 
posiłku i rozmowy. Rodzina jest wpierana przez członków dalszej rodziny, ale 
opiekę nad chorym dzieckiem pełni samodzielnie, mieszkając we własnej czę-
ści domu wielorodzinnego. 

Rod zi na 6 .  „Nie mają czasu dla siebie”

Zadania związane z opieką nad chorym dzieckiem dominują życie rodzinne 
oraz małżeńskie. Dziecko nastręcza dużo problemów opiekuńczych, a także 
wychowawczych. Absorbuje uwagę wszystkich członków rodziny, domagając 
się poświęcenia mu czasu i pełnej uwagi, szczególnie matki. Kobieta podkreśla: 
„Chciałabym też mieć coś czasu dla siebie (…). Chciałabym na przykład mieć 
pięć minut, godzinę, dla siebie. Natomiast ona nie potrafi zrozumieć tego, że ja 
te pięć minut potrzebuję, tylko muszę być na wyłączność przez 24 na dobę. Ale 
to jest bardzo trudne” (matka 6). Stan zdrowia dziecka ulega okresowemu po-
gorszeniu, co wraz z obciążeniem wynikającym z długiego okresu sprawowa-
nej opieki odbija się na jakości życia rodziny. W relacji małżeńskiej nie braku-
je konfliktów, które wynikają ze wzajemnego niezrozumienia i niezaspokojenia 
potrzeb małżonków. Pomimo tych trudności jest ono trwałe. 
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Wydaje się, że ważnym elementem wpływającym na życie rodziny jest trak-
towanie śmierci dziecka, różnicujące członków rodziny: „Wiadomo, że czło-
wiek to przeżywa i tam w sobie, tylko może nie pokazuje tego na zewnątrz. Co 
ma być to będzie, ja tego nie zmienię. Jeśli nie mogę czegoś zmienić, to… Moja 
żona mówi bardziej, że tam martwi się, czy płakała jak tam Kaja była chora, 
że umrze. Ale z drugiej strony, to jest jedyna sprawiedliwość na tym świecie, 
która czeka każdego, prawda? Tak że, czy ja się będę martwił, czy pójdę płakać  
z tego powodu, że ktoś umrze?” (ojciec 6). 

Znaczenie słów ojca na temat śmierci zostaje złagodzone poprzez dane uzy-
skane z obserwacji jego zaangażowania w opiekę nad dzieckiem. Weryfikacją 
sposobu postrzegania śmierci dziecka są stany przesileń, do których dochodzi, 
gdy stan dziecka radykalnie się pogarsza. Podczas jednej z takich sytuacji mat-
ka wycofała się zupełnie z uczestniczenia w opiece szpitalnej, nie potrafiąc prze-
łamać stresu związanego z przewidywanym odejściem dziecka. Opiekę nad nim 
sprawowali pozostali członkowie rodziny. Odporność psychiczna kobiety została 
wzmocniona poprzez profesjonalne wsparcie. Dzięki temu matka stała się znacz-
nie bardziej otwarta i lepiej przygotowana na przeżywanie sytuacji granicznych. 

Rodzice poświęcają dużo sił realizacji swoich funkcji, ale to nie wystar-
cza. Ojciec pracuje zawodowo, dzięki czemu rodzina posiada środki na co-
dzienną egzystencję. Zasoby małżonków są uzupełniane przez dziadków cho-
rego dziecka, którzy mieszkają w tym samym domu. Dziadkowie włączają się  
w opiekę nad dzieckiem w różnym zakresie. Babcia dziecka pracuje zawodowo, 
co utrudnia jej podejmowanie czynności opiekuńczych, ale wydaje się, że nie 
jest to jedyny powód zachowania dystansu wobec dziecka. Jej postawa znacz-
nie różni się od zaangażowania dziadka, czego jednak nie można skonfron-
tować z jej punktem widzenia, gdyż kobieta odmówiła udziału w badaniach. 
Dziadek, będąc emerytem, aktywnie włącza się w opiekę nad dzieckiem. Jest 
wnikliwym obserwatorem codziennego życia rodziny, a jednocześnie czyn-
nym uczestnikiem procesu opieki nad dzieckiem. Chętnie podejmuje się reali-
zacji zadań, zarówno prostych, jak i tych, które wymagają dużego doświadcze-
nia i odporności psychicznej, choć powodują jego zmęczenie. 

Rodzina chętnie korzysta z pomocy hospicyjnej, która dla matki stano-
wi ważną płaszczyznę jej kontaktów społecznych. Obserwacja uczestnicząca  
w życiu rodziny pokazała serdeczność i gotowość na spotkanie oraz rozmowę, 
w której członkowie rodziny są szczerzy, chętni do dzielenia się swoimi prze-
życiami, nie stronią od humoru. Kolejne lata obserwacji rodziny pozwalają na 
zauważenie, że dokonują się w niej przemiany w kierunku większego uspo-
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łecznienia i wzmocnienia poszczególnych jej członków. Rodzina współpracu-
je z przedszkolem, które pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, jednocześnie 
stając się dla rodziny cenną formą opieki wyręczającej. 

Rod zi na 7.  „Jesteśmy taką fajną rodzinką”

Rodzina posiada wysoki poziom spójności, który powoduje, że chętnie razem 
przebywa i cieszy się obecnością wszystkich członków. Relacje pomiędzy nimi 
są nacechowane serdecznością. Więź małżeńska i rodzicielska jest przeżywa-
na w świadomy sposób, który zakłada skoncentrowanie uwagi na potrzebach 
współmałżonka oraz każdego z trojga dzieci. Szczególną troską i miłością jest 
otaczane chore dziecko, którego choroba nie przeszkadza stwierdzić rodzi-
com, że pomimo choroby „i tak go będziemy kochać”. 

Rodzina jest otwarta na osoby z zewnątrz, które często pojawiają się  
w domu jako uczestnicy procesu opieki nad dzieckiem. Szczególną rolę wśród 
nich pełni opiekunka dziecka, która jest traktowana przez domowników jako 
„taki dodatkowy członek rodziny” (ojciec 7). Spędzając w domu dużo czasu, 
staje się uczestnikiem życia rodzinnego. 

System rodzinny funkcjonuje w oparciu o mit rodziny, który powstał  
w trakcie trwania choroby dziecka. Jest on skonstruowany na przekonaniach, 
które odnoszą się do rodziny jako całości i do poszczególnych jej członków. 
Nie jest on w równym stopniu podzielany przez wszystkich członków syste-
mu, ale każdy w nim uczestniczy. Mit badanego systemu opiera się na przeko-
naniu, że sytuacja, w jakiej znajduje się obecnie rodzina, stwarza podstawy do 
odczuwania zadowolenia. 

Jednym ze słów określających sytuację rodziny, często używanych zwłasz-
cza przez ojca, jest przymiotnik „fajna”. Drugim kluczowym słowem jest rze-
czownik „uśmiech”. Dotyczy on w pierwszej kolejności umiejętności chorego  
dziecka, którego uśmiech wprowadza wśród domowników dobrą atmosferę: 
„Po prostu jakby słońce zaświeciło tak przez taką mgłę” (ojciec 7). Uśmiech 
dziecka jest postrzegany przez siostrę jako cecha charakterystyczna chłopca, 
który jest „fajny, bo zawsze się tak uśmiecha. Nawet nie wiem czemu” (siostra 
7). Uśmiech stał się wizytówką szczęścia rodzinnego, w którym wszystko „faj-
nie się to ułożyło, fajnie się to układa”. 

Wydaje się, że standard „fajności” przyczynił się do ukształtowania postaw 
poszczególnych członków. Częsty uśmiech towarzyszył przeprowadzaniu wy-
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wiadów, zwłaszcza z matką dziecka i córką. Jej głównym zajęciem związanym 
z bratem jest rozbawianie: „Raczej nie mamy żadnych zabaw, tylko po prostu 
go rozśmieszam” (siostra 7). Obowiązek bycia śmieszną powoduje, że dziew-
czynka czuje się zobowiązana do nieustannego zabawiania brata. 

Mit rodzinny konfrontowany z sytuacją zmieniającego się stanu zdro-
wia dziecka ulega zaburzeniom. Perspektywa śmierci jest codziennym, real-
nym zagrożeniem, choć wydaje się, że nie w pełni uświadamianym. Tematyka 
śmierci nie jest poruszana w wywiadach z rodzicami, a jeśli już, to w kontek-
ście zagrożenia, które minęło. Wydaje się jednak, że nieakceptowana śmierć 
dziecka jest czynnikiem, który zaburza funkcjonowanie systemu rodzinnego. 
Obserwacja pokazała, że zdrowe dzieci są nieco wycofane, a brak aktywno-
ści być może wiąże się z nieumiejętnością sprostania trudnej sytuacji. Tematy-
ka śmierci jest obecna szczególnie w wywiadzie ze zdrowym synem, z którym 
rozmowa skoncentrowała się na tematyce tanatologicznej. 

Rodzina korzysta z szerokiego zakresu usług pomocowych, co stało się moż-
liwe dzięki zaradności rodziców chorego dziecka. W trakcie choroby dziecka 
rodzina współpracuje z hospicjum, ceniąc sobie pomoc i wsparcie przez nie 
udzielane. Z biegiem czasu na tej płaszczyźnie pojawiły się napięcia, gdyż ho-
spicjum, które rodzinę „postawiło na nogi”, dokonało tego dzięki nieobecnej 
już cesze pomocy: „Przedtem była, ja przynajmniej tak odczuwałam, no, du-
chowa, sercowa! O właśnie, sercowa. Taka właśnie, dla pokrzepienia” (matka 7).  
W przekonaniu rozmówczyni taka pomoc jest wciąż potrzebna.

Sytuacja ekonomiczna rodziny jest dobra, a mieszkanie zadbane. Dzięki 
dużemu wsparciu obydwoje rodzice pracują zawodowo. Wychowanie i kształ-
cenie dzieci dokonuje się we współpracy ze szkołą oraz przy współudziale ro-
dziców, którzy interesują się edukacją dzieci. Wydaje się, że skupienie uwagi 
na chorym dziecku nie wywołało jej znaczącego deficytu wobec rodzeństwa.

Rod zi na 8 .  „Ten dom jest dedykowany Karolinie”

Dla przedstawienia funkcjonowania systemu rodzinnego istotny jest wątek bio-
graficzny. Wiadomość o poczęciu się dziecka w rodzinie dojrzałych rodziców 
zainicjowało ideę budowy nowego domu. Gdy okazało się, że dziecko jest cho-
re, realizacja pomysłu została odsunięta na dalszy plan. Z biegiem czasu okaza-
ło się, że potrzeba budowy nowego domu jest silnie uzasadniona chęcią stwo-
rzenia lepszych warunków opieki nad chorym dzieckiem: „Właściwie ten dom 
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jest dedykowany Karolinie, żeby tutaj miała lepiej i wygodniej” (matka 8). Re-
alizacja marzenia stała się możliwa dzięki zaangażowaniu i determinacji ojca: 
„Moja żona mi powiedziała tak: «Masz siłę? Ja nie dam rady». Ja mówię: «No, 
okej». No i podjąłem taką decyzję” (ojciec 8). Budowa domu stała się dla niego 
odskocznią i celem, gdyż „facet musi mieć cel, jakieś wyzwania, bo po prostu 
zniszczy się, zgnuśnieje, siądzie w kapcie” (ojciec 8). Wyzwaniem dla ojca jest 
również dobrze prosperująca firma, którą prowadzi. 

Nowy dom stał się spełnieniem marzeń rodziców, symbolem życia rodzin-
nego i przedłużenia trwania rodziny na dalsze lata, co nabiera znaczenia w kon-
tekście tanatologicznym. Jest budynkiem posiadającym najnowsze udogod-
nienia techniczne, mające na celu zapewnienie choremu dziecku optymalnej  
opieki, a rodzinie jak najlepszych warunków życia. Samodzielnie opracowa-
ne udogodnienia i rozwiązania techniczne są dla ojca powodem do satysfakcji 
i dumy, a także uznania ze strony starszych dzieci. Budowa domu zjednoczyła 
rodzinę w działaniach, przynosząc jej zadowolenie. 

Zmiana egzystencjalna związana z przeprowadzeniem się do nowego domu 
nabrała znaczenia symbolicznego, nawiązującego do narodzin chorego dziec-
ka. Choroba wywołała w rodzinie zmiany, które zmieniły sposób funkcjono-
wania systemu, ale nie naruszyła jego fundamentów. Jest to sytuacja analo-
giczna do zmiany miejsca zamieszkania: „Dom się zmienił, ale wszystko jest 
tak jak było” (brat 8–2). Oznacza to, że dla członków rodziny znajdującej się  
w sytuacji choroby i zagrożenia śmiercią nadal istnieją podstawy do budowa-
nia wspólnoty rodzinnej. Proces ten napotyka na utrudnienia związane z róż-
norodnością charakterologiczną i światopoglądową członków rodziny. 

Wspólnota rodzinna rozwija się w oparciu o zasoby własne rodziny, które są 
konstruowane przez rodziców i rodzeństwo chorego dziecka. Wzajemna współ-
praca jest oparta na podobnym rozumieniu dobra rodziny i przejawia się w po-
dejmowaniu obowiązków domowych i opiekuńczych nad chorym dzieckiem. 
Rodzeństwo zastępuje się w pełnieniu poszczególnych zadań, co staje się łatwiej-
sze dzięki dużej różnicy wieku między nimi a młodszą siostrą. Nieporozumienia 
i konflikty są minimalizowane przez motywację płynącą z potrzeby skupienia się 
na tym, co jest najistotniejsze we wspólnym życiu. Więzi małżeńskie, mimo że 
obciążone przez cierpienie dziecka, są trwałe i stabilne. Wydaje się, że zadedyko-
wanie domu choremu dziecku, podkreślające skupienie na nim uwagi rodziców, 
jednocześnie zaakcentowało deficyt uwagi poświęconej dorastającemu synowi. 

Oprócz zasobów rodzinnych system korzysta również z dóbr płynących ze 
wsparcia społecznego. Rodzice ściśle współpracują z hospicjum, jednocześnie 
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wykazując się dużą niezależnością i samodzielnością, co sprawia, że na pozio-
mie codziennej egzystencji rodzina jest w dużym stopniu wydolna.

Ważnym dla rodziny źródłem zasobów jest ich wiara. Częste odwołania do 
Boga pojawiają się w wypowiedziach na temat choroby dziecka, rodziny czy 
domu. Wiara, z którą się identyfikują członkowie rodziny, a zwłaszcza rodzice,  
jest dla nich źródłem dynamizmu, nadziei, a także sił do znoszenia cierpie-
nia. Aktywność rodziców w tej przestrzeni nosi cechy dojrzałej postawy reli-
gijnej, która konfrontowana z perspektywą śmierci nie pozbawia jej dramaty-
zmu, ale jednocześnie sytuuje ją w kontekście nadprzyrodzonym. W tym zna-
czeniu można rozumieć słowa ojca o córce: „Ona jest właśnie taką małą bramą 
do nieba” (ojciec 8).

Rodzina jest otwarta na innych ludzi, chociaż niektórzy jej członkowie czu-
ją się odizolowani społecznie przez chorobę. Jest to powodem rozczarowa- 
nia i żalu. Przyjmując zaproszenie do wzięcia udziału w badaniach, członko-
wie rodziny zorganizowali dzień wolny od pracy, którego sporą część spędzi-
liśmy razem. 

Rod zi na 9.  „Każdy ma swój Everest”

Warunkiem zrozumienia funkcjonowania systemu rodzinnego jest uzmysło-
wienie sobie założenia, że jest on zbudowany przez dwoje młodych ludzi, któ-
rych łączy małżeństwo, dziecko i wspólna pasja: góry. Kolejność wymienie-
nia tych wartości nie jest przypadkowa i odzwierciedla wyznawaną przez nich 
hierarchię. Pod względem chronologicznym pasja do gór wyprzedziła pozo-
stałe wartości i wydaje się, że może stać się kluczem do ich zrozumienia, co 
wynika z wypowiedzi rozmówców, np. matka planuje napisać książkę o miło-
ści, mężu, córce i górach. 

Początek znajomości przyszłych małżonków nastąpił w górach, tam też 
rozwijała się ich znajomość, a tuż przed ślubem narzeczony wyjechał w Hi-
malaje, by wspiąć się na Mount Everest. Marzeniem rodziców jest posiada-
nie domu w górach. Wyjazdy w góry zostały przerwane przez narodzenie się 
dziecka, którego choroba znacznie ograniczyła górskie eskapady, ale szybko 
zostały one podjęte na nowo. Wykorzystując maksymalnie czas odwiedzin  
w szpitalu u dziecka rodzice łączyli go z pobytem w górach: „Rano, w niedzie-
lę, pach! Potem prosto do niej, z gór do szpitala. Albo po tym, wieczorem, na 
Kudłacze czy coś i w ten sposób było nam też łatwiej”. Znakiem łączności tych 
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odległych od siebie rzeczywistości był przywieziony do szpitala „kawałek cho-
inki, żeby zobaczyła, a żeby pielęgniarki nie widziały, że wyleciało nam coś ta-
kiego zielonego” (matka 9).

Choroba dziecka jest dla rodziców trudnym wyzwaniem, które porównu-
ją do wysokiej góry. Obrazowe porównania używane w wywiadach pozwalają 
na przyjęcie, iż „każdy ma swój Everest, czyli taki główny problem swój, pro-
blem, który mu doskwiera, który go gdzieś tam drąży, nie dając spokoju (…).  
I chyba podobnie jest w życiu, że mamy te swoje trudne problemy, czasem krą-
żymy wokół nich, nie wiemy jak podejść, atakujemy go wiele razy, podchodzi-
my do bazy pierwszej, do drugiej, do trzeciej… Gdzieś tam na dole mamy ja-
kąś bezpieczną przystań, do której wracamy i w końcu może się po iluś tam 
próbach udaje” (matka 9). 

W rodzinie dążącej do zdobycia najwyższego jak do tej pory szczytu w ich 
życiu bezpieczną „bazą” jest więź małżeńska. W przekonaniu rozmówców jest 
ona intensywna i świeża, a choroba dziecka wpłynęła na jej umocnienie. Brak 
kłótni pomiędzy rodzicami nawet w sytuacji zagrożenia życia dziecka oraz 
ścisła współpraca w opiece nad nim są dowodami spójności ich związku. Wy-
raża się ona m.in. w okazywaniu wzajemnego wsparcia, gdy „jedna osoba na-
pędza drugą”. Odnosząc się do tej zasady, żona przygotowała dla męża prezent 
z napisem: „Z tobą dam radę wszystkiemu. Z tobą nawet zwyciężę tę chorobę 
Dominiki” (matka 9).

Stwierdzenie matki jest oparte nie tylko na przekonaniu o sile wsparcia 
otrzymywanej od męża, ale także świadczy o niepogodzeniu się z chorobą 
dziecka oraz możliwością jego śmierci. Nadzieja rodziców, że są „przypad-
kiem, w którym będzie dobrze”, świadczy o początku drogi do pogodzenia 
się z zaistniałą sytuacją. Potwierdzeniem tego było silne cierpienie psychiczne 
matki, gdy zostały jej przedstawione złe rokowania choroby oraz konieczność 
liczenia się ze śmiercią dziecka. W wypowiedziach matki przewija się nadzie-
ja na powrót córki do zdrowia, a przynajmniej do stanu, w którym nie będzie 
konieczne stosowanie rurki tracheostomijnej. 

W oczekiwaniu na poprawę sytuacji rodzice zmuszeni są do pokonywania 
„gorszego podejścia” i „stromszej górki”, co wiąże się z koniecznością zwielo-
krotnienia wysiłków członków rodziny oraz otwarcia na pomoc innych. Jest to 
dla nich „taki kolejny punkcik aspektu górskiego”. Korzystają ze wsparcia ro-
dziny i instytucji hospicjum. Sposób leczenia hospicyjnego nie zawsze budzi 
zaufanie rodziców, ale z biegiem czasu nabierają oni przekonania, że z wyjąt-
kiem rozmów i prognoz dotyczących śmierci służy on dobru dziecka. 

Rozdział VII. System rodzinny w procesie realizacji opieki i wychowania226



Egzemplarz 
udostępniony repozytorium

By osiągnąć zamierzone cele związane z dzieckiem, rodzice wyznaczają so-
bie zadania, podobnie jak w pracy zawodowej ojca oraz działalności gospo-
darczej matki dziecka. Metoda zadaniowa jest wykorzystywana w opiece nad 
dzieckiem, dla ułatwienia której ojciec przygotował własnoręcznie zrobiony 
model rurki tracheostomijnej. Miała pomóc matce wyćwiczyć precyzyjne ge-
sty wykonywane podczas jej wymiany. Dzięki temu nastąpiło częściowe oswo-
jenie się z koniecznością jej stosowania. 

Rodzina jest towarzyska, chętnie odwiedzana i gościnna. Pomimo nieco 
ograniczonych warunków mieszkaniowych, dom jest często pełen gości. 

Rod zi na 10.  „Bawimy się w łapanie wymiotów”

Rodzina jest oparta na nieformalnym związku rodziców chorego dziecka, 
które często wymiotuje. Ta czynność wynika z konsekwencji choroby dziec-
ka, ale jest także sposobem komunikacji, wyrażania swoich potrzeb i emocji. 
Wymiotowanie dziecka jest codziennym wydarzeniem w opiece nad dziec-
kiem w domu, szpitalu czy przedszkolu: „Z przedszkola zawsze przywożą 
nam zawiniątko. Śmiać mi się chce, bo nigdy nie przyjedzie ubrany w tym,  
w czym pojechał, zawsze muszą go przebrać, bo jest…” (matka 10). Brak wy-
miotów w danym dniu jest postrzegany w kategorii „cudów”. 

Dla rodziców wymiotowanie dziecka jest „uciążliwe”, „doskwierające”, 
„wkurzające”. Jest także powodem kryzysów emocjonalnych, a ojciec żarto-
bliwie podejrzewa je o „złośliwość”. Skłonność do wymiotowania ogranicza 
możliwości uspołecznienia się rodziny, ale trudności są pokonywane przez de-
terminację matki. 

Rodzice stanowią przeciwieństwa, które uwidaczniają się podczas rozmo-
wy i obserwacji. Matka jest osobą ciepłą, wrażliwą, nieśmiałą, ale jednocześnie 
organizującą i podtrzymującą życie rodziny. Poprawny język oraz sposób mó-
wienia wynika z dużego oczytania, o czym świadczy stos książek, które zajmu-
ją część niewielkiego mieszkania. Ojciec jest zawodowym kierowcą, dla któ-
rego praca jest sposobem utrzymania rodziny oraz odskocznią od problemów 
rodzinnych. W swoim temperamencie, zainteresowaniach i sposobie postrze-
gania świata oraz wyrażania się o nim nie ma wiele wspólnego z matką. Oj-
ciec troszczy się o dziecko, będące „największym szczęściem, jakie go spotkało  
w życiu”. Często nazywa go pieszczotliwie, a zarazem dosadnie „gościem”, „fa-
cetem” czy „synusiem”. 
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Podczas wspólnej rozmowy matka zwraca mężowi uwagę na jego zacho-
wanie i sposób mówienia. Jednocześnie daje odczuć, że chwilami się za niego 
wstydzi. Warto jednak podkreślić, że rodziców łączy więź, która jest na tyle sil-
na, że wystarcza na pokonanie życiowych trudności. Jakość związku rodziców 
w dużym stopniu zależy od postępu choroby dziecka. Dotyczy to codziennego 
życia rodziny, jak i jej przyszłości. Pierwszym powodem kłótni rodzinnych jest 
więc pogorszenie zdrowia. Drugim jest używanie przez męża alkoholu, które, 
gdy powtarza się zbyt często, pozbawia matkę poczucia bezpieczeństwa i ro-
dzi jej sprzeciw: „Jak Piotrek zaczyna nam chorować albo ja sobie łyknę piwko, 
to wtedy jest rozwód. Ja się śmieję: «Jeszcze, jeszcze ślubu nie było, a rozwód  
w drodze»” (ojciec 10). W perspektywie przyszłości rodziny należy przypusz-
czać, że wraz ze śmiercią dziecka w związku mogą nastąpić zasadnicze prze-
wartościowania bądź zmiany.

Tematyka śmierci nie jest obca rodzicom dziecka, którzy mieli już kilka 
razy sposobność żegnać swoje dziecko w szpitalu. Chociaż nie jest ona poru-
szana, to nie wydaje się, by była wypierana, zwłaszcza w przypadku matki, 
która zauważyła, że niektórzy rodzice chorych dzieci „za wszelką cenę chcą ra-
tować nawet umierające. Nawet nie chcą [pozwolić] spokojnie, jak już dziecko 
jest umierające, to spokojnie odejść” (matka 10). Pozwolenie na odejście dziec-
ka nie wiąże się z zauważalną formą żałoby antycypowanej. 

Rodzice dbają o rozwój dziecka, chętnie posyłają je do przedszkola, korzy-
stają z pomocy rodziny. Są także otwarci na wsparcie ze strony hospicjum. 
Ta forma pomocy, świadczona także w formie pozamedycznej, jest potrzeb-
na szczególnie matce, która spędza całe dnie w częściowej izolacji społecznej. 
Rozmowa z członkami hospicjum, wymiana książek czy myśli są dla matki 
ważnym elementem budowania wewnętrznej równowagi. Do jej budowania 
przyczynia się również modlitwa, którą praktykuje. 

Rod zi na 11.  „Tak sobie postanowiłam, że już w pełni się oddam jej”

Osiowym elementem, który ma wpływ na funkcjonowanie rodziny, jest po-
dział zadań, jaki dokonał się przed narodzinami chorego dziecka. W chwili 
podjęcia decyzji o czasowym pozostaniu ojca za granicą i powrocie do Polski 
matki i starszej córki ukształtował się system realizacji ról rodzicielskich. Wy-
stąpienie choroby dziecka wywołało w tym układzie zmiany, ale nie naruszyły 
one fundamentalnego podziału. Matka sprawuje opiekę nad zdrowym i cho-
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rym dzieckiem, posiłkując się wsparciem ze strony rodziców. Należy podkre-
ślić, iż nie wszyscy dziadkowie włączają się w tę pomoc, gdyż nie potrafią prze-
łamać lęku bądź żalu wobec cierpienia dziecka: „Teściu by ją wziął [na ręce], 
tylko po prostu, żeby nie płakała. A teściowa to się tak boi” (matka 11). 

Rola męża realizuje się poprzez pracę, która pozwala na funkcjonowanie 
rodziny na dobrym poziomie materialnym, czego wyrazem jest nowo wybu-
dowany dom. W przekonaniu matki mąż kocha swoją rodzinę i troszczy się 
o nią. Żona tęskni za mężem, powtarzając w różnych kontekstach: „Czekam 
na męża”, „jak mąż wreszcie wróci”, „jak już będzie mąż”. Podział zadań ro-
dzicielskich wnosi w życie rodziny trudności, a koniec rozłąki daje nadzie-
ję na poprawę sytuacji rodziny. Matka spodziewa się, że bycie blisko siebie za-
spokoi emocjonalne potrzeby rodziny i ułatwi codzienną egzystencję. Relację 
miedzy małżonkami określa jako dobrą: „Z mężem dobrze się nam żyje, nie 
mamy żadnych, żadnych, żadnych problemów” (matka 11). Trzeba podkreślić, 
iż wciąż jest to ocena dotycząca relacji przeżywanej, przynajmniej częściowo, 
na odległość. 

Matka jako centralna osoba w opiece nad dziećmi podjęła decyzję podpo-
rządkowania swego życia chorej córeczce. Oddanie się jej „w pełni” można  
rozumieć w kontekście słów: „Chore dzieci jednak kocha się bardziej, tak, ina-
czej może” (matka 11). Nie ma podstaw, by przypuszczać, że słowa te oznacza-
ją skierowanie uwagi matki tylko na chore dziecko, z pominięciem potrzeb in-
nych członków rodziny, jednak można doszukać się braków w ich zaspoka-
janiu. Deklaracja matki dotyczy rezygnacji z pracy zawodowej, by czas i siły, 
które miałyby być na nią spożytkowane, zostały poświęcone choremu dziec-
ku: „Ręce bolą, no a przecież ona będzie coraz większa, będzie chodzić, to bę-
dzie trzeba się mocno schylić, bo nie za rączki, tylko trzeba będzie pod paszki. 
Tak, że wszystko będzie gorzej niż z takim zdrowym dzieckiem” (matka 11). 
Kolejnym obszarem, który jest dostosowywany do potrzeb dziecka, jest wypo-
sażenie domu w zabawki oraz wszelkie inne urządzenia mające służyć rozwo-
jowi i komfortowi życia dziecka. Obserwacja pozwoliła na potwierdzenie tych 
starań i dążeń matki. 

Kobieta przygotowuje się do wykorzystania własnych umiejętności robie-
nia masażu, które mogłyby usprawnić dziecko. Wie też, do którego przedszko-
la będzie w przyszłości uczęszczało. W pewnym sensie przystosowaniu do ży-
cia z chorym dzieckiem uległa również zdrowa siostra. Matka poświęca jej 
uwagę, wykorzystując spacer czy czynności domowe jako okazje do rozmowy, 
bo „z Agą tak, trzeba dużo rozmawiać”. Jednocześnie przygotowuje córkę do 
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przejęcia części obowiązków: „Mama już mówi, żebym się nią trochę zaopie-
kowała, żebym już się uczyła, bo jak będę większa, to też się będę nią trochę 
musiała zająć” (siostra 11). 

Radzenie sobie dziecka z zadaniami w różnych sferach życia wydaje się 
mieć istotne znaczenie dla kształtowania się poczucia własnej wartości. Wy-
daje się, że w przypadku zdrowego dziecka poczucie wartości wymaga sta-
łego potwierdzania. Dziewczynka osiąga sukcesy w szkole i w zajęciach do-
datkowych, jej tygodniowy plan zajęć jest bardzo napięty, a dziecko chętnie 
przyjmuje każdą nową formę aktywności. Gdy opowiada o sukcesach, często 
podkreśla swoją wyjątkowość, która przejawia się mimo tego, że dziecko zda-
je się traktować siebie jako osobę przeciętną – na dodatkowy angielski chodzi  
z dziewczynami dużo starszymi od siebie, jako jedyna w klasie otrzymała 
szóstkę, a w zuchach została wybrana na szóstkową. Kwintesencją mogą być 
słowa: „Właśnie dzisiaj pani wybierała osoby na konkurs ortograficzny i zwy-
kle ja jestem kiepska, a mnie pani wzięła na konkurs” (siostra 11). Należy przy-
puszczać, że na postawę dziecka wpłynęło skoncentrowanie rodziny na chorej 
siostrze i potrzeba bycia zauważoną. 

Akceptacja choroby i śmierci dziecka przez matkę jest zagadnieniem trud-
nym do zdiagnozowania. W całym wywiadzie ani raz nie pada to słowo. Je-
śli chodzi o akceptację choroby, to na podstawie analizy wypowiedzi mat-
ki można zauważyć, iż godziła się na kolejne ograniczenia dziecka, a pytanie  
o zgodę na zastosowanie żywienia dojelitowego i założenie PEG-a skomento-
wała: „Wiadomo, że zgodziliśmy się” (matka 11). Obserwacja pokazała jednak 
emocjonalny koszt tej decyzji poniesiony przez matkę. Wsparcie hospicjum 
wzmocniło matkę w jej trudnych przeżyciach. Jej obecny niepokój jest zwią-
zany z przewidywanym cierpieniem dziecka, gdy będzie starsze i skutki jego 
choroby będą bardziej widoczne. W tym kontekście zrodził się pomysł urzą-
dzenia specjalnego, prywatnego placu zabaw dla dziecka, by nie musiało kon-
frontować się z innymi dziećmi i cierpieć jeszcze bardziej. Być może chodzi 
także o uniknięcie cierpienia jego bliskich. 

Rod zi na 12 .  „Jesteśmy ze sobą powiązani jak na sznurku”

Analizując funkcjonowanie rodziny, należy zwrócić uwagę na szczerość i wy-
rozumiałość, które ją cechują. Małżonkowie troszczą się o siebie wzajemnie, 
akceptują występujące między nimi różnice w poglądach i doświadczeniach. 
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Dowodem na to jest zgoda na udzielenie wywiadu pod warunkiem przeprowa-
dzenia go wspólnie ze współmałżonkiem.

Zarówno zdrowe, jak i chore dziecko jest otoczone troską, rozłożoną rów-
nomiernie i adekwatnie do potrzeb. By realizować cele rodziny, rodzice stwo-
rzyli system wzajemnych działań i zależności, który angażuje domowników,  
a w mniejszym zakresie również pozostałych członków rodziny. Matka opisa-
ła to obrazowo: „Trud życia codziennego jest na pewno dużym wyzwaniem, 
no bo Krzyś jest dzieckiem, które potrzebuje opieki non stop i my jesteśmy 
ze sobą powiązani jak na sznurku po prostu. Jedno może wykonać ruch tylko 
wtedy, jak drugie się dostosuje. Więc po prostu, jak naczynia połączone, musi-
my współdziałać, no, co do minuty, że tak powiem” (matka 12). 

Wzajemne powiązanie i zależności są uciążliwe, ograniczają swobodę dzia-
łania, a wiele form aktywności jest „poza zasięgiem” rodziny. Widząc braki, 
rodzice dostrzegają również zalety systemu, który pozwala rodzinie na wyko-
rzystanie czasu i potencjału, który jest ukryty w jej zasobach oraz środowisku. 
Dla opiekunów dziecka ważny jest fakt, że posiadają „małe, bo małe, ale wła-
sne” mieszkanie, że mogą współpracować ze specjalistycznym przedszkolem 
czy wreszcie korzystać z dóbr kultury. Rozmówcy uważają, że funkcjonowanie 
w systemie jest dla rodziców testem ich związku, który pokazuje umiejętność 
współpracy i poświęcenia. Wydaje się, że pomimo występujących różnic doty-
czących wiary i religijności rodzice mają wspólne odniesienie do wartości za-
szczepionych w harcerstwie. Znakiem czasu spędzonego w tej organizacji jest 
stojąca w pokoju gitara. Podczas obserwacji rodziny można było zauważyć, iż 
w domu nie ma pośpiechu czy chaosu. 

System funkcjonowania rodziny tworzył się stopniowo, a poszczególne jego 
elementy zostały starannie dobrane. Celem tego doboru było dobro chorego 
dziecka oraz pozostałych członków rodziny. W działania wspierające rodzinę zo-
stały włączone różne instytucje, a wśród niech także hospicjum. Doświadczenia 
rodziców współpracy z tą instytucją rozpoczęły się w innej placówce, z której, jak 
uważa zdrowe dziecko, „nas wyrzucili, bo choroba nie postępowała” (brat 12).

Brat chorego dziecka jest ponad swój wiek dojrzały, ale jednocześnie za-
mknięty w sobie. Jego introwertyczne skłonności stają się mniej widoczne, gdy 
zaczyna się bawić lub gotować, co wykonuje z dużą samodzielnością. Podczas 
zabawy łatwo skraca dystans wiekowy dzielący uczestników zabawy, a jednocze-
śnie chętnie opowiada o swojej rodzinie. Osoba, która jest dla niego szczególnie 
wpływowa, to ojciec. Porównując częstotliwość użycia słów „tata” i „mama”, uzy-
skuje się proporcję 4:1. Chłopiec jest zafascynowany działalnością ojca, dumny 
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z jego sukcesów i nieustępliwy w pokazywaniu kolejnych dowodów na wyjątko-
wość taty. Wobec chorego brata chłopiec wykazuje dużo otwartości i ciepła, ale 
jednocześnie jest świadomy trudu, jaki ponosi, starając się nim zajmować.

Szczerość i otwarta komunikacja w rodzinie pozwalają jej członkom na 
dojrzałe wyrażanie swoich potrzeb, a także uzupełnianie się. Jest to szcze-
gólnie widoczne na płaszczyźnie akceptacji choroby i śmierci dziecka. Róż-
nice są diametralne. Mimo że „z taką sytuacją chyba nikt nigdy do końca się 
nie godzi” (matka 12), według męża „żona chyba jest bardziej pogodzona” (oj-
ciec 12). Także członkowie dalszej rodziny nie są w tym względzie jednorodni. 
Różnice w stopniu pogodzenia się z ograniczeniami wynikającymi z choroby  
i złymi rokowaniami na przyszłość powodują, że w rodzinie powstał pod-
system pomocowy. Opiera się on na wzajemnym wsparciu rodziców, których 
związek umocnił się w trakcie choroby dziecka: „Myślę, że jednak nas to sca-
liło w jakiś sposób, no bo to jest wspólna dola, musimy to razem jakoś rozpra-
cowywać, przechodzić przez to” (matka 12).

Rodzina, której członkowie są „powiązani”, jest wydolna i posiada potencjał 
służący jej rozwojowi, który może się realizować w kontekście zagrożenia ży-
cia. Przewidywana śmierć dziecka może wywołać destrukcję i regres, zwłaszcza 
w członkach rodziny mniej podatnych na akceptację choroby i śmierci dziecka. 
Silne więzi rodzinne mogą zmniejszyć ten wpływ. 

Rod zi na 13.  „Wtedy zobaczyliśmy, że będziemy żyć tak normalnie”

W historii rodziny można wyznaczyć trzy przełomowe momenty, którymi było 
narodzenie chorego dziecka, narodziny zdrowego dziecka oraz umiejscowiony 
pomiędzy nimi początek opieki hospicyjnej. Pierwsze wydarzenie wiązało się 
z silnymi przeżyciami rodziców, które spowodowały zakłócenie ich więzi oraz 
uwidoczniły brak wzajemnego wsparcia, zwłaszcza ze strony ojca. Przez kil-
ka miesięcy system rodzinny funkcjonował w oparciu o pomoc dalszych krew-
nych. Od momentu, w którym okazało się, że dziecko jest chore, rozpoczął się 
trudny okres, „ciężka, ciężka droga”, która prowadziła poprzez diagnozę i lecze-
nie do momentu objęcia dziecka i rodziny opieką hospicyjną.

Sekwencja wydarzeń związanych z chorobą otrzymała nowy wymiar, gdy 
wsparcie hospicyjne dało rodzicom podstawy do odczucia, że rodzina będzie 
mogła funkcjonować „normalnie”. Pretekstem do odkrycia tej możliwości 
była pomoc rodzinie w zorganizowaniu wyjazdu zagranicznego, co było uwa-
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runkowane zabezpieczeniem odpowiedniego sprzętu: „To była taka wyprawa 
wtedy, kosmiczna. No, ale wtedy zobaczyliśmy, że będziemy żyć tak normal-
nie. Czyli będziemy podróżować, będziemy wychodzić i możemy sobie zapla-
nować coś tam i rzeczy niemożliwe stają się możliwe” (matka 13). Dla rodziny 
możliwość podróżowania była wyznacznikiem ich wolności i niezależności, 
która została im odebrana przez chorobę. Pierwsza wyprawa stała się począt-
kiem ciągu kolejnych wycieczek, z których zdjęcia są dumą rodziców. 

Nazwanie funkcjonowania rodziny z terminalnie chorym dzieckiem „nor-
malnym” nie oznacza, że rodzice nie uświadamiają sobie zagrożeń i konsekwen-
cji choroby. Mają świadomość, że śmierć dziecka spowoduje reorganizację całej 
rodziny: „Nie wyobrażam sobie życia bez niej, bez tej całej aparatury, bez tego 
zamieszania koło niej. Bo praktycznie świat się kręci wokół Magdy” (matka 13). 
Jednocześnie matka dostrzega walory odejścia dziecka przed nią: „Z jednej stro-
ny powiedzmy tak, że to by był taki spokój, tak? Bo ja bym wiedziała, że sobie ją 
ułożyłam tam, gdzie chciałam i że jej tam jest dobrze” (matka 13). 

System rodzinny funkcjonujący w zagrożeniu życia dziecka jest skupiony 
na aktywnym przeżywaniu teraźniejszości i planowaniu przyszłości. Wyrazem 
tego jest decyzja rodziców o przyjściu na świat kolejnego, zdrowego dziecka, 
co spowodowało, że życie rodziny „zmieniło się, zmieniło się to, że wróciło do 
nas trochę życia” (ojciec 13). Pomimo zmęczenia związanego ze wspólną opie-
ką nad dziećmi oraz pracą zawodową ojca, układ zdarzeń i obowiązków jest dla 
nich satysfakcjonujący. Rodzie współpracują ze sobą, tworząc system działań 
pozwalających na realizację celów rodziny. Analiza matrycy kodów wykaza-
ła, że na płaszczyźnie pełnienia ról rodzicielskich główną rolę odgrywa matka. 

Więź małżeńska jest oparta na dobrej komunikacji, a jej fundamentem jest 
„miłość, kochamy się” (matka 13). Rodzice umieją precyzyjnie wyrażać swoje 
potrzeby. Role rodzicielskie są spełniane na miarę potrzeb rozwojowych dzie-
ci, a indywidualizowanie działań ułatwia rozwój zdrowego i chorego dziecka. 
Trudności, które występują, są przyjmowane z cierpliwością. Wysiłek spro-
stania wymogom opieki i wychowania jest nagradzany uśmiechem zdrowego 
dziecka i dobrostanem chorego. 

Rod zi na 14 .  „Z perspektywy, teraz jest wszystko okej”

W analizie systemu rodzinnego ważną rolę odgrywa dwudziestoletni okres 
czasu, jaki upłynął od wystąpienia u dziecka choroby. Długi dystans czasowy 
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spowodował, że pierwsze lata w pamięci rodziców „już się zamazały”, a wspo-
mnienie, które charakteryzuje ten okres, zostało opisane przez ojca w taki spo-
sób: „Pierwsze lata to był szpital, nie? Głównie szpital” (ojciec 14). Z drugiej 
strony dystans czasowy pozwala na pozytywną ocenę sytuacji, w której znaj-
duje się rodzina. 

Wystąpienie choroby spowodowało silne zakłócenia w systemie rodzin-
nym, który opierał się na młodych rodzicach opiekujących się swoim pierw-
szym dzieckiem. Intensywność przeżyć powodowała, że we wspomnieniach  
rodziców okres ten zapisał się jako czas, w którym „życie codziennie zaskaki-
wało”, „nic nie dało się zaplanować, ani przeskoczyć”, a „zmaganie na bieżąco” 
powodowało, że rodzice nie mieli nawet „za bardzo czasu, żeby się pokłócić”. 
Był to okres diagnozowania i leczenia dziecka, który jest opisywany jako „takie 
błądzenie po omacku trochę”, w którym był „cały czas człowiek na baczność”. 

Obecny czas jest znacznie spokojniejszy, na co wpływa stabilny stan zdro-
wia syna. Sytuacja rodziny zmieniła się radykalnie, gdy urodziło się drugie, 
zdrowe dziecko. Różnica pomiędzy opieką nad „dzieckiem nie do leczenia, 
lecz do kochania”, a zdrowym powoduje, że dla rodziców rozpoczęło się „ro-
dzicielstwo standardowe”. Dla rodziców porównanie odległych od siebie okre-
sów życia rodziny stanowi powód do stwierdzenia, że problemy wynikające  
z opieki nad chorym synem, jak i codzienne obowiązki rodzinne nie stanowią 
zbyt wielkiego obciążenia rodziny. 

Sposób postrzegania śmierci dziecka zmieniał się także równolegle do 
upływającego czasu. Emocje związane z permanentnym zagrożeniem życia 
dziecka skumulowały się, gdy dziecko miało siedem lat, gdyż był to granicz-
ny wiek jego życia, określony przez lekarza. Po jego przekroczeniu życie rodzi-
ny wróciło do normy, a perspektywa śmierci dziecka została skwitowana: „Ile 
tam Mariusz ma pisane, tyle będzie żył” (matka 14). Względne pogodzenie z tą 
perspektywą pozwala rodzinie funkcjonować na co dzień bez poczucia zagro-
żenia. Potwierdza to obserwacja uczestnicząca w życiu rodziny, która pozwala 
na przypuszczenie, że system rodzinny, jakkolwiek obciążony chorobą dziec-
ka, jest wydolny. Wieź małżeńska pomiędzy rodzicami jest stabilna, a wpływ 
choroby na jej intensywność jest dla rodziców nie do uchwycenia. 

Do wydolnego funkcjonowania rodziny w dużym stopniu przyczynia się 
pomoc udzielana przez część członków rodziny pacjenta, która od początku 
choroby angażowała się w opiekę nad dzieckiem. Warto podkreślić, iż dzię-
ki niej, a także osobistej determinacji rodziców przez cały czas trwania choro-
by nie przerwali oni pracy zawodowej. System rodzinny działał na tyle spraw-
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nie, że pomimo znacznego ograniczenia w możliwości uzyskania pomocy  
z zewnątrz przetrwał narastające obciążenia. Obecnie udział hospicjum w tej 
opiece jest istotny, choć jest głównie wsparciem w zakresie opieki medycznej 
i pielęgniarskiej. Rodzice sami troszczą się o zapewnienie choremu synowi 
możliwości edukacji, która odbywa się w domu. 

Opieką rodzicielską jest objęte również zdrowe dziecko, dla którego cho-
roba brata nie stanowi utrudnienia, które uniemożliwiałoby nawiązanie kon-
taktu, choć obiektywnie jego zakres jest bardzo ograniczony. Relacja z bratem 
ma zabarwienie pozytywne i przenosi się na płaszczyznę świata wirtualnego, 
w kontakcie z którym dziecko spędza dużo czasu.

Rod zi na 15.  „Jest taka wspólna siła”

Wyjątkowość rodziny polega m.in. na liczbie osób, które wchodzą w jej skład. 
Dziesięcioosobowa rodzina, w której urodziło się chore dziecko, tworzy sys-
tem oraz podsystemy, które są wynikiem przemian, jakie zaszły w rodzinie 
pod wpływem wielu czynników, wśród których istotne miejsce zajmuje cho-
roba dziecka. Spowodowała ona skoncentrowanie rodziny na chorym dziec-
ku, co jedna z sióstr wyraziła, przyznając dziecku numer „10”, analogicznie do 
numeracji na tarczy strzeleckiej, tłumacząc, że jest „najważniejszy” i zajmuje  
w rodzinie „najtrudniejsze” miejsce (siostra 15–2). 

Zasadniczym jądrem w funkcjonowaniu rodziny jest matka. Jest osobą, 
która „najwięcej o dziecku wie”, „gotuje, Michałkiem się opiekuje i wszyst-
ko… Ośmiornica!” (siostra 15–1). „Ośmiornica” – określenie użyte przez córkę 
podkreśla niezwykłą rolę i postawę matki, która troszczy się o dobro wszyst-
kich członków rodziny, jednocząc ich i wspierając. Ten sposób postrzegania 
matki podzielają pozostali członkowie rodziny, co wyraża się nie tylko w ich 
wypowiedziach, ale także w sposobie traktowania matki z szacunkiem i miło-
ścią. Na matce spoczywa obowiązek organizowania życia codziennego rodzi-
ny oraz troska o chore dziecko, z czego wywiązuje się z determinacją: „Może 
to taka moja zasługa, że jestem twarda, że się nie poddaję i jestem zaborcza, że 
dążę do swojego. I tak musi być, i koniec” (matka 15). 

Rodzina posiada duży potencjał zasobów wewnętrznych, który został okre-
ślony jako „wspólna siła” (ojciec 15). Jego zakres staje się widoczny w chwilach 
nasilenia objawów chorobowych dziecka, a zwłaszcza podczas jego pobytów  
w szpitalu. W pomoc włączają się poszczególni członkowie rodziny, ale stopień 
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ich zaangażowania nie jest równomierny. Współpraca starszego rodzeństwa 
oraz włączanie młodszych członków rodziny w obowiązki domowe i opiekę 
nad dzieckiem pozwalają na sprawne funkcjonowanie rodziny. 

Wzajemne więzi są nacechowane serdecznością, mimo że w rodzinie liczą-
cej wielu członków nie udaje się uzyskać pełnej jedności. Różnorodność jest 
postrzegana jako naturalna cecha dzieci i nie przysparza ona istotnych pro-
blemów. Pojawiają się one w związku z występowaniem niedojrzałych postaw  
u niektórych dorosłych członków rodziny, w tym także u ojca. Należy podkre-
ślić, iż jego praca zawodowa stanowi główne źródło dochodów rodziny, a zaan-
gażowanie w opiekę nad dziećmi umożliwia funkcjonowanie rodziny.

Istotnym ograniczeniem samodzielności chorego dziecka jest konieczność 
stosowania rurki tracheostomijnej. Jej obsługa nabrała dla członków rodziny 
znaczenia symbolicznego. Fakt, że umożliwia ona dziecku oddychanie, spo-
wodował, że każdy z członków rodziny potrafi „odessać” małego brata. Jedno-
cześnie rurka jest symbolem zagrożenia i stresu, które pojawiają się, gdy traci 
swoją drożność bądź zostaje wyrwana z krtani dziecka. 

Zaistniałe sytuacje przewijają się jako dramatyczne wspomnienia, któ-
re utkwiły w pamięci starszych członków rodziny i stanowią przyczynę zasto-
sowania szczególnych środków ostrożności oraz czujności w koordynowaniu 
opieki nad dzieckiem, co ojciec konkluduje: „Całe życie pod telefonem” (oj-
ciec 15). Rurka tracheostomijna stała się jednocześnie symbolem zagrożenia 
życia. Wywołuje ono wśród członków rodziny silne emocje, jednak tematyka 
śmierci pojawia się w prowadzonych rozmowach jedynie marginalnie. Rodzina 
jest skupiona na codziennym funkcjonowaniu, a pytania dotyczące wyobraże-
nia przyszłości uzyskały odpowiedzi, w których chory brat żyje i jest pod opie-
ką rodziców. 

Rodzina chętnie korzysta z pomocy hospicjum, traktując je jako pierwszy, 
najbardziej godny zaufania kontakt nawiązywany w przypadku nasilenia się 
choroby dziecka: „Po prostu, pierwsze dzwonimy do hospicjum” (ojciec 15). 
Zespół hospicyjny jest też wsparciem w opiece pozamedycznej, a szczególną 
rolę w opiece i edukacji zdrowych dzieci odegrały wolontariuszki hospicyjne. 

Rod zi na 16 .  „Razem musimy przez to przejść”

Chore dziecko jest w bezpośrednim zagrożeniu życia, co dominuje przeżycia 
członków rodziny. Spodziewana śmierć dziecka wyzwala silne emocje, a szyb-
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ki nawrót choroby nowotworowej wzbudził w rodzicach mobilizację, która jest 
skupiona na działaniach obejmujących krótką perspektywę czasową. Wymaga 
to od rodziców wytężonego wysiłku, co zostało wyrażone w stwierdzeniach: 
„My staramy się być silni”, „trzeba być silnym”, „trzeba być naprawdę silnym”. 
Świadczą one o potrzebie sprostania wyzwaniu, określonemu jako „to”, będą-
cemu synonimem śmierci. Świadomość zbliżającej się śmierci dziecka jest dla 
rodziców oczywista, ale trudno jest określić poziom jej akceptacji. Liczenie na 
cud lub zastosowanie skutecznego leku jest formą zachowania nadziei, która 
pomaga funkcjonować członkom rodziny. 

W przeprowadzonych rozmowach ważne jest podkreślenie konieczności 
wspólnego przejścia przez najtrudniejszy okres w życiu rodziny. Słowa, któ-
re w tym względzie można przyjąć za motto rodziny, brzmią: „Bo razem mu-
simy przez to przejść. To jest nasz wspólny problem, nasze wspólne cierpienie, 
nasz syn” (ojciec 16). Silny akcent położony na potrzebę wspólnego przeżywa-
nia trudnych chwil jest wynikiem poczucia jedności w rodzinie. Triada „pro-
blem – cierpienie – syn” określa oś znaczeniową, na której bezosobowe cier-
pienie zostaje spersonalizowane, a system rodzinny staje się płaszczyzną mini-
malizowania jego skutków. 

Trwała więź małżeńska stanowi ważne odniesienie dla działań podejmo-
wanych przez rodzinę. Więź została wzmocniona w trakcie choroby dziecka, 
co wyraża się w stwierdzeniach: „Ufamy sobie”, „wszystkich to wzmocniło”. 
Konfrontacja z chorobą skłania matkę do stwierdzenia: „Nie mam siły na to 
wszystko już... No ale trzeba, po prostu, jakoś dalej iść do przodu i ciągnąć to 
wszystko, wspierać się nawzajem i opiekować się Jacusiem, dalej. Na tyle, na ile 
będzie jeszcze trzeba” (matka 16). 

Sytuacja rodziny uległa znacznym zmianom, gdy urodziło się drugie, zdro-
we dziecko. Wtedy nastąpił podział obowiązków opiekuńczych nad dziećmi: 
„Większą uwagę przywiązuję do Jacka, staram się. Żona zaś chyba bardziej do 
Adama. Bo się mniejszy urodził. To też jest tak podzielone obowiązkami, tak 
można powiedzieć. Z Paulą żeśmy sobie rozmawiali: «Ja się poświęcę bardziej 
Jackowi, szpital, leczenie, a ty się poświęć Adamowi, malutki, w domu, karm 
go itd.». No i tak jakoś żeśmy się podzielili” (ojciec 16). 

Podział zadań i obowiązków miał spowodować, że żaden z synów nie bę-
dzie odczuwał deficytu uwagi rodzica. W praktyce okazało się, że choremu 
dziecku nie wystarcza uwaga ojca, a zdrowemu matki. Zazdrość, którą odczu-
wały dzieci, jest wyrażana przez chore dziecko w bezpośredni sposób: „Adasia 
odłóż, przyjdź do mnie, przytul mnie” (matka 16). 
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Więź miedzy rodzicami a dziećmi jest silna, ale choroba zakłóca jej harmo-
nię. Według rodziców chore dziecko najchętniej przebywa z nimi, gdyż czuje się 
bezpieczne: „Najfajniejszy jest przy nas”. Rodzice starają się zminimalizować lęk 
dziecka i chronić zarówno jego, jak i swoją prywatność. Dlatego w trakcie ob-
serwacji uczestniczącej w życiu rodziny odmawiają udzielenia wywiadu jednej 
ze stacji telewizyjnych, argumentując decyzję dobrem dziecka i własnym. Oba-
wa przed stygmatyzacją rodziny, a przede wszystkim potrzeba spędzenia z dziec-
kiem cennego czasu na dalszy plan odsuwają wszelką aktywność społeczną. 

Od niedawna rodzina korzysta z opieki hospicyjnej, która jest dla niej cen-
na ze względu na zapewnienie obecności zespołu „jak będzie coś gorzej”. Ro-
dzice korzystają ze wsparcia dziadków dziecka, którzy włączają się w pomoc 
w organizacji codziennego życia rodziny. Rodzina przyjmuje również stałe 
wsparcie społeczne, pochodzące od rodziny oraz społeczności lokalnej. 

Rod zi na 17.  „Jesteśmy rodzicami chorego dziecka. I tyle”

Kluczowym pojęciem dla opisania systemu rodziny jest tożsamość rodziciel-
ska, która została określona przez narodziny dziecka z poważną chorobą. Roz-
począł się proces kształtowania się tożsamości ojca i matki dziecka, która po 
kilku latach została wyrażona w stwierdzeniu: „Stało się naszą tożsamością 
to, że jesteśmy rodzicami chorego dziecka” (matka 17). Znaczenie tego stwier-
dzenia jest istotne dla opisu systemu rodzinnego, gdyż konstytuuje jego fun-
damentalne założenia. Tożsamość rodzicielska jest tym ważniejsza, że rodzice 
nie sformalizowali swego związku i nie traktują go jako podstawę do używania 
określeń „mąż”, „żona”. Przytoczona wypowiedź matki o tożsamości winna  
być rozpatrywana w kontekście słów ojca: „Jesteśmy znieczuleni jako rodzice” 
(ojciec 17). Oznacza to, że budowanie tożsamości rodzicielskiej w kontekście 
zagrożenia życia dziecka spowodowało zakłócenie jej rozwoju. 

Tożsamość rodziców była budowana poprzez czynne uczestniczenie w pro-
cesie leczenia i opieki nad dzieckiem. Wiązało się to z koniecznością podejmo-
wania wielu odpowiedzialnych decyzji, za które rodzice w dużej mierze bra-
li odpowiedzialność. W tym kontekście dalekie od truizmu jest stwierdzenie 
ojca: „Bycie dobrym rodzicem to jest trudna sprawa” (ojciec 17). Determina-
cja rodziców pozwoliła na podjęcie leczenia dziecka i zwiększyła jego szanse 
na przeżycie: „Tak, jesteśmy zdeterminowani. Tak, tak. Bardzo mocno, bardzo 
mocno. I też, myślę, że solidarni w tym” (ojciec 17). 
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Tożsamość rodzicielska kształtowała się w relacji z chorym dzieckiem, któ-
ra w świadomości matki rozpoczęła się, gdy „poczuła” swe poczęte dziecko. 
Rozwój więzi rodzicielskiej odbywał się pomimo wielu utrudnień, a jej kształt 
został nadany poprzez codzienne przebywanie ze sobą i podejmowanie czyn-
ności opiekuńczo-wychowawczych. Wymaga to od rodziców wiele trudu, gdyż 
„nauczyć się Rafałka nie było prosto” (ojciec 17). Traktowanie syna jako „nor-
malne dziecko” pozwala na uchwycenie istoty więzi między nim a rodzicami. 
Dzięki niej proces wychowania dziecka, który dla rodziców ma duże znacze-
nie, jest realizowany pomimo przeszkód i popełnianych błędów.

Komponentem budowanej tożsamości rodzicielskiej są także wzajemne re-
lacje między rodzicami. Są one budowane w kontekście choroby dziecka, jed-
nakże ojciec stwierdza „Trudno jest dbać o związek, gdzie wiadomo, że nasze 
dziecko może umrzeć. To jest bardzo trudne” (ojciec 17). Zagrożenie utraty 
życia stało się uciążliwym elementem codziennego funkcjonowania rodziny  
i sprawiło, że relacje między rodzicami nabrały szczególnego charakteru, wy-
rażającego się we wzajemnym wsparciu. Rodzice podejmują próby chwilowe-
go oderwania się od poczucia permanentnego zagrożenia, co staje się możliwe 
dzięki podtrzymaniu więzi społecznych z „normalnym” światem.

Wzajemna pomoc i wsparcie rodziców wyraża się także w trosce o siebie 
nawzajem, czego przykładem może być odmienny, ale uzupełniający się spo-
sób postrzegania obowiązków własnych oraz drugiego rodzica. Ojciec pracu-
jący zawodowo jest przekonany, że jego sytuacja jest łatwiejsza, gdyż pozwala 
na korzystanie z wielu benefitów, jakie daje praca poza domem. Z kolei matka 
dziecka jest przekonana, że właśnie jej jest łatwiej i z szacunkiem wypowiada 
się o opiekuńczej postawie ojca dziecka. 

System rodzinny zbudowany na stopniowo odkrywanej tożsamości ro-
dzicielskiej posiada wiele cech świadczących o jego wydolności. Niezależność  
w myśleniu rodziców, odwaga i determinacja powodują, że rodzina stanowi 
grupę o jasno określonych potrzebach i możliwościach rozwojowych. Cechy te 
są widoczne na płaszczyźnie współpracy z hospicjum, a także w inicjatywach 
podejmowanych na rzecz chorego dziecka, tj. zbiórka środków na operację. 
Rodzice dziecka są otwarci na kontakty społeczne, traktując je jako sposób na 
to, by „próbować zupełnie normalnie żyć” (ojciec 17). 
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Rod zi na 18 .  „Życie nie jest piękne jednak, ni cholera”

System rodzinny jest ukierunkowany na realizację celu, jakim jest zapewnie-
nie choremu dziecku „sto procent miłości”. Wiąże się to z koniecznością do-
stosowania życia rodziny do wymogów związanych z chorobą dziecka. Ta za-
leżność pociąga kolejną, którą jest „poświęcenie się bardziej rodzinie”, a więc 
rezygnacja jej członków z niektórych przysługujących im praw i przywilejów. 
Z drugiej strony rodzice są przekonani, że powinni troszczyć się także o zaspo-
kojenie potrzeb zdrowego dziecka i własnych, gdyż trzeba sobie też „jakieś tam 
małe przyjemności sprawiać, bo to nie ma co się przynajmniej, uważam, za-
martwiać” (ojciec 18). Rodzina balansuje więc pomiędzy poświęceniem a bu-
dowaniem poczucia komfortu i zadowolenia. 

Analiza wywiadów przeprowadzonych z rodzicami pokazała, że można 
wymienić kilka obszarów, w których rezygnacja i poświęcenie stały się ko-
niecznością. Wyraziły się one poprzez akceptację ograniczeń spowodowanych 
przez chorobę dziewczynki, które sprawiają rodzicom cierpienie: „Najbardziej 
nas gdzieś tam zabolało, że nie wiadomo, czy nas zobaczy, nie wiadomo czy 
przez to się nie uśmiecha, czy mimikę twarzy też ma jakąś tam ograniczo-
ną” (matka 18). Poświęcenie własnych oczekiwań związanych z narodzeniem 
się dziecka stało się trudnym wyzwaniem, które zaowocowało stwierdzeniem: 
„Tylko tyle od niej oczekuję, żeby była z nami” (matka 18). 

Zwyczajem rodziny było planowanie wspólnych działań, służących jej 
rozwojowi. Wystąpienie choroby zakłóciło możliwość realizacji tych planów 
i przez to podważyło ich zasadność. Zamiast nich pojawiła się „surowa rze-
czywistość”, która domaga się poświęcenia czasu i sił rodziców na zapewnie-
nie rodzinie odpowiednich warunków życia. Cel ten jest związany z kwestią 
pracy zawodowej, która stała się kolejnym obszarem wymagającym poświęce-
nia zarówno ze strony matki, jak i ojca: „Tak się organizuje życie, wiadomo, tak 
się układa priorytety. Dla mnie teraz praca nie jest priorytetem, tak? Dla mnie  
w tym momencie priorytetem jest rodzina” (matka 18). Dostosowanie pracy 
zawodowej do ograniczeń związanych z chorobą dziecka wymagało od rodzi-
ców podjęcia radykalnych decyzji, z którymi wiązała się konieczność zrezy-
gnowania z podniesienia statusu ekonomicznego rodziny. 

Ograniczeniem, które wymaga poświęcenia, jest organizacja czasu. Ko-
nieczność bycia w „stanie gotowości” wymusza zastosowanie rozwiązań sys-
temowych w opiece nad dzieckiem i lepszej organizacji codziennego życia  
rodziny. Opieka nad dzieckiem wymusiła wzajemne myślenie o sobie i zastę-
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powalność: „Jak jedno nie pamięta, to drugie musi gdzieś tam przypominać. 
No i właśnie tak u nas rzeczywistość wygląda” (matka 18). 

Jednym z wypracowanych rozwiązań jest „wychodzenie na zakładkę”, któ-
re polega na zachowaniu priorytetu opieki nad dzieckiem z jednoczesną reali-
zacją własnych potrzeb rodziców. Pomimo że w rodzinie „wszystko jest w czte-
rech ścianach”, rodzice dążą do zaspokojenia potrzeby kontaktów socjalnych. 
Oboje rodzice troszczą się o rozwój fizyczny, a uprawianie sportu jest dla nich 
formą odreagowania stresu i zmęczenia. 

Dużo uwagi poświęcają opiece i wychowaniu zdrowego brata, który jest dla 
rodziców „pierworodnym”, „kochanym synem”, „szczęściem” i „dumą”. Orga-
nizując codzienne życie rodziny, rodzice kierują się troską, „żeby on nie odczuł 
tej całej sytuacji, żeby to się nie odbiło na nim” (ojciec 18). Jedną z form zapew-
nienia dziecku odpowiedniej opieki są stałe punkty programu życia rodziny,  
w którym ważne miejsce zajmuje wspólne czytanie książek. 

Konfrontacja z chorobą dziecka wzmocniła w rodzicach postawę pogodze-
nia się z tym, co nieuniknione, a więc także ze śmiercią. Myśl o niej często to-
warzyszy matce: „Dla mnie myślenie o śmierci nie jest jakąś taką abstrakcją  
i myślę o tym. Tak, myślę o tym” (matka 18). Ojciec odnajduje się w sytuacji 
zagrożenia życia dziecka dzięki osobistym doświadczeniom, zwłaszcza zwią-
zanym ze śmiercią ojca oraz chorobą matki. Sprawiają one, że „przebicie się tej 
myśli, nie jest może aż tak stresujące” (ojciec 18). 

W zachowaniu balansu pomiędzy koniecznością poświęcenia się dla dobra 
chorego dziecka a zaspokojeniem potrzeb pozostałych członków rodziny ro-
dzice wspierają się nawzajem. Ich relacja jest oparta na wzajemnym zrozumie-
niu, choć niekiedy go brakuje, zwłaszcza w przekonaniu matki. Rodzina jest 
otwarta na pomoc z zewnątrz. We współpracy z hospicjum cenią sobie świad-
czoną pomoc, ale jednocześnie dostrzegają ograniczenia z nią związane, np. 
brak możliwości zachowania prywatności i intymności. Akceptacja tego dys-
komfortu jest kolejną okazją do poświecenia się dla dobra dziecka.

Rod zi na 19.  „Prowadzimy czasem dziwne rozmowy wieczorem”

Życie rodziny koncentruje się wokół dziecka znajdującego się w ostatniej fa-
zie choroby. Zbliżająca się śmierć wywołuje silne emocje oraz generuje pyta-
nia. Są one związane w głównej mierze z przebiegiem agonii, okolicznościami 
towarzyszącymi temu procesowi, a także działaniami, które należy podjąć po 
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śmierci dziecka. W związku z tym rodzice prowadzą „dziwne rozmowy”, któ-
re odbywają się wieczorami, „jak już dzieci śpią”. Często jest to późna pora, bo 
najstarszy syn również stawia przed snem ważne pytania, na które rodzice sta-
rają się odpowiedzieć.

Wywiady i obserwacja rodziny pozwoliły na dostrzeżenie symptomów ża-
łoby antycypowanej, która jest przeżywana szczególnie intensywnie przez 
matkę. Dla kobiety czas, który przeżywa, jest wykorzystywany na sprawowa-
nie opieki nad chorym dzieckiem i zdrowym rodzeństwem, organizację co-
dziennego życia rodziny oraz na planowanie szczegółów dotyczących agonii  
i pogrzebu: „W głowie po prostu planujemy pogrzeb. No, jak to ktoś, nie wiem, 
by usłyszał, to by się chwycił za głowę, o czym my z mężem rozmawiamy, 
prawda..? No, ale tak jest. Już zaplanowaliśmy…” (matka 19). Dywagacje uła-
twia fakt, że rodzice są „na szczęście techniczni”, dzięki czemu bez większych 
trudności pracują zadaniowo. Rodzice wspierają się nawzajem, a ich relacja jest 
„zdrowa” i oparta na wzajemnym zrozumieniu i współpracy. 

Więzi między rodzicami a zdrowymi dziećmi są konstruowane na rela-
cjach sprzed choroby, a jednocześnie wzmacniane na miarę aktualnych po-
trzeb rodzeństwa chorego dziecka. Opieka nad nimi i wychowanie stanowią 
ważne cele działań rodziców. Zagrożenie życia mogłoby sugerować, iż rodzi-
ce winni poświęcić choremu dziecku cały swój czas, ale rodzina wdrożyła inny 
model działania: „Przecież jak te moje starsze dzieci wracają ze szkoły, to też 
jeden chce, żebym z nim lekcje odrobiła, drugi chce ułożyć ze mną puzzle, 
trzeba ich wykąpać i dać im jeść. Wiadomo, no jest mąż, prawda? Dzielimy się 
obowiązkami, no ale oni też potrzebują matki” (matka 19). Warto podkreślić, 
iż zdrowe dzieci otaczają chorego brata troską i współczuciem. Nie zauważono 
przejawów zazdrości lub współzawodnictwa.

Analiza wypowiedzi pokazała, że rodzice niepokoją się zbliżającymi się 
wydarzeniami, ale jednocześnie wiedzą, że śmierć zakończy cierpienia dziec-
ka, w których trudno jest im uczestniczyć. Wydaje się, że są zaawansowani 
w procesie pogodzenia ze śmiercią. Sytuacja zagrożenia, w której uczestniczą 
dzieci, generuje emocje, których szczególnie intensywnie doświadcza najstar-
szy brat, który obawia się o własne zdrowie. 

System rodzinny zagrożony śmiercią dziecka funkcjonuje wydolnie dzię-
ki wsparciu rodziny, której członkowie włączają się w opiekę nad zdrowymi 
dziećmi i pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb rodziny. Ważne jest też 
wsparcie opiekunek, których praca jest związana przede wszystkim z opieką 
nad zdrowym rodzeństwem. Umożliwia to ojcu kontynuowanie pracy zawodo-

Rozdział VII. System rodzinny w procesie realizacji opieki i wychowania242



Egzemplarz 
udostępniony repozytorium

wej. Rodzina jest związana z hospicjum od niedawna, a otrzymywana pomoc 
jest ceniona. Antycypacyjne przeżycia rodziny mają swoje odzwierciedlenie  
w pytaniach i oczekiwaniach wobec członków zespołu hospicyjnego, a profe-
sjonalne ich traktowanie uwiarygadnia instytucję.

Rod zi na 2 0.  „Po prostu taka sinusoida”

Wątek biograficzny stanowi ważne odniesienie w przedstawieniu funkcjono-
wania systemu rodzinnego. Ważne daty w życiu rodziny zostały zapisane na 
ścianie kuchni. Na szczególną uwagę zasługuje biografia ojca, który uległ wy-
padkowi, wskutek czego przez długi czas jego życiu zagrażało poważne nie-
bezpieczeństwo. Leczenie i zakończona sukcesem rehabilitacja odcisnęły się 
na sposobie postrzegania choroby dziecka. Z perspektywy czasu zasadne wy-
daje się stwierdzenie: „Tak po prostu, taka sinusoida. Tu Igora wypadek – wy-
zdrowiał, no super. I znowu – Mateusza choroba” (matka 20). 

„Siła, którą dał wypadek” pomogła rodzicom przyjąć i pogodzić się z choro-
bą dziecka. Nauczyła ich również patrzenia w przyszłość, w której przewidywa-
ne jest stopniowe pogarszanie się stanu zdrowia dziecka. Niektórzy członkowie 
rodziny oczekują jednak na wynalezienie lekarstwa, powtarzając z przekona-
niem: „Jak się lek jakiś znajdzie, no, jak się lek znajdzie” (babcia 20–2). Funkcjo-
nowanie rodziny skupia się jednak na teraźniejszości, a śmierć pojawia się jako 
„taki przebłysk, tylko, że to jest daleko” (ojciec 20). Stąd rodzice wyznają zasa-
dę Carpe diem, której starają się być wierni. Rok po zdiagnozowaniu choroby 
stwierdzili: „Nie możemy tak żyć. Nie możemy tak żyć, bo on jest nieszczęśliwy 
przy nas” (ojciec 20). W konsekwencji zaczęli podejmować działania zabezpie-
czające przed wypaleniem i wzmacniające wzajemne więzi rodzinne.

Sinusoidalny przebieg historii rodziny scalił ją i stworzył wydolny system 
wewnętrznego wsparcia. Oprócz rodziców ważną rolę odgrywają w nim bab-
cie chorego dziecka, które stworzyły podsystem, obejmujący zadania związane 
z opieką nad chorym dzieckiem i jego rodzeństwem. Współpraca babć umoż-
liwia rodzicom podejmowanie pracy zawodowej, a także logistyczne zabez-
pieczenie realizacji celów rodziny. Dzięki temu „system działa, naprawdę. I to 
całkiem, całkiem sprawnie” (matka 20). Elementem skupiającym aktywność 
członków rodziny jest chore dziecko, postrzegane jako „pępek świata”, o który 
„dba się jak o jajko”. Opieka nad dzieckiem ma charakter wychowujący, a w jej 
realizację włączeni są wszyscy dorośli członkowie rodziny. Aktywność rodzi-
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ców w zagospodarowaniu choremu dziecku wolnego czasu sprawia, że jego za-
jęcia zajmują sporą część dnia. Rodzina w realizacji swych zadań jest wspoma-
gana przez placówkę oświatową oraz hospicjum. Jego wsparcie, obok aspek-
tów medycznych, obejmuje cenione przez rodzinę wsparcie pedagogiczne. Re-
lacje między członkami rodziny są intensywne, a komunikacja wystarczająca 
do wydolnego funkcjonowania. Rodzice uważają, że w kontekście choroby po-
trzeba, by „wspierali się nawzajem, bo to jest najważniejsze” (ojciec 20). Cho-
roba dziecka uczy ich tego, że są „po prostu skazani sami na siebie”, zwłaszcza 
gdy „przyjaciele wymiękną”. Relacja rodziców ze zdrowymi dziećmi jest opar-
ta na trosce o ich poprawny rozwój i dostosowanie aktywności do specyficz-
nych warunków mieszkania z chorym bratem. Zdrowe dzieci są uczone sza-
cunku do chorego dziecka oraz zapewnienia mu komfortu i bezpieczeństwa. 
Relacje z chorym dzieckiem są nacechowane serdecznością, choć chwilami po-
jawia się złośliwość. Babcie i dziadkowie, chociaż w różnym stopniu, angażują 
się w bezpośrednią opiekę nad dzieckiem, są lubiani i doceniani. 

Dynamizm i zmienność przemian zachodzących w rodzinie sprawia, że  
z jednej strony doświadcza ona poczucia, że „to jest całkiem niezły materiał 
na film” (matka 20), a z drugiej rodzice mają przekonanie, że dostali „takiego 
kopa od życia” (ojciec 20), który spowodował cierpienie.

Rod zi na 21.  „Nie czekam, aż ktoś rozwiąże problem”

System rodzinny funkcjonuje w oparciu o aktywność matki, wspomaganej 
przez babcię dzieci. Ich ojciec odszedł od rodziny, stając się „tatą, który tylko 
odwiedza”. Trud utrzymania rodziny, opieki nad dziećmi i ich wychowania spo-
czął na matce. Taki układ w dużym stopniu obowiązywał od narodzin pierw-
szego dziecka, jednak po odejściu ojca matka musiała przejąć jeszcze więcej 
obowiązków. Aktywność matki jest gwarantem stabilizacji życia rodziny. Sta-
nowi to dla niej duże obciążenie, związane z koniecznością wykonania wielu 
obowiązków domowych oraz pracy zawodowej. 

Osobą, bez której funkcjonowanie rodziny na poziomie wydolności byłoby 
niemożliwe, jest babcia. Pełni swoją rolę od początku życia chorego dziecka, 
stając się znaczącym wsparciem. Pomoc swojej córce i jej dzieciom jest dla niej 
źródłem mobilizacji i celem życia: „Największą przyjemnością jest to, że mogę 
się Sandrą opiekować. Pomimo, że nieraz ciężko, kręgosłup boli, ręce bolą. No, 
ale Patrycja z kolei musi ciężko pracować” (babcia 21).
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Matka jest aktywna zwłaszcza na płaszczyźnie szukania sposobów leczenia 
córki. Dla niej robiła „wszystko, co się dało”, niezależnie od tego, „czy to po-
maga czy nie pomaga”. Jej działania mają na celu osiągnięcie możliwie wyso-
kiego poziomu aktywności ruchowej dziecka. Wobec problemów, które utrud-
niały realizację tego zamierzenia, kobieta zastosowała wypracowaną przez sie-
bie taktykę, wynikającą z jej nastawienia do życia: „Faktem jest, że nie czekam 
aż ktoś rozwiąże problem. Jak widzę, że nie rozwiązuje, no to nie będę płakać 
i czekać, tylko rozwiążę go sama. Wydawało mi się to bardziej konstruktyw-
nym podejściem” (matka 21). To założenie jest w życiu kobiety wciąż aktualne 
i daje jej poczucie sprawczości, będące dla niej ważnym stabilizatorem. 

Istotnym pojęciem, wokół którego skupia się wiele wysiłków rodziny, jest 
„normalność” jej funkcjonowania. Zabiegi o to, by „stworzyć normalnie funk-
cjonującą rodzinę” i starania, by niepełnosprawność dziecka oraz kłopoty mał-
żeńskie nie zniszczyły rodziny, wynikały z podstawowego założenia: „Główny 
przekaz – starać się żyć normalnie” (matka 21). 

W osiąganiu tych celów ważną rolę odgrywają szkoła oraz hospicjum. Pla-
cówka edukacyjna, do której uczęszcza dziecko, wpływa m.in. na poziom 
uspołecznienia córki, co według matki stanowi ważny bodziec dla jej rozwoju. 
Hospicjum wnosi w życie rodziny wartość dodaną, która wyraża się w opiece 
medycznej oraz w pomocy wolontariuszy, szczególnie cenionej przez dziecko: 
„Fantastycznie, że są wolontariusze, którzy do niej przychodzą. I ona żyje tymi 
odwiedzinami” (matka 21).

Relacje panujące w domu są nacechowane życzliwością, a chore dziecko jest 
otoczone troskliwą opieką. Pomiędzy rodzeństwem panuje wyuczony przez 
opiekunów szacunek, wyrażający się np. w sposobie zwracania się sióstr do sie-
bie: „One się tak zachowują bardzo poprawnie” (babcia 21). Uwaga poświęca-
na zdrowemu dziecku korzystnie wpływa na jego rozwój emocjonalny, a poja-
wiające się deficyty są przez matkę zauważane. 

Niepełnosprawność i choroba dziecka prowadzą do osłabienia jego kondycji 
życiowej, co stanowi powód do zmartwień, a dla matki „najgorszą myślą, wia-
domo, jest myśl o przyszłości” (matka 21). W wywiadach nie widać wyraźnie 
wątku tanatycznego związanego z rokowaniami dziecka. Jednak dwudziesto-
letnie funkcjonowanie w rodzinie z zagrożonym życiem dziecka oraz sposób  
traktowania jego choroby sugerują, że rodzina jest w dużym stopniu pogodzo-
na z perspektywą stosunkowo krótkiego życia dziecka. Lęk o socjalne zabez-
pieczenie przyszłości chorego dziecka zostaje zmniejszony poprzez podjęcie 
kroków gwarantujących mu miejsce zamieszkania.
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2. Typologizacja rodzin 

W wyniku analizy uzyskanego materiału badawczego wyodrębniłem trzy kate-
gorie rodzin: rodziny ukierunkowane tanatycznie, prezentystyczne i perspek-
tywiczne. Kryterium rozstrzygającym o przynależności do poszczególnych ka-
tegorii była perspektywa czasowa, związana z przewidywaną długością życia 
dziecka oraz organizacja życia rodziny. Mają one szczególne znaczenie w kon-
tekście tanatopedagogicznym. W istotny sposób wpływają na profil rodziny 
zmagającej się z chorobą dziecka.

Należy podkreślić, iż powyższe założenia bazują na subiektywnych przeko-
naniach członków rodziny dziecka, co pozwala na uwzględnienie zachodzących 
niekiedy rozbieżności pomiędzy faktycznym stanem zdrowia dziecka a jego per-
cepcją w świadomości rodziny. W poszczególnych przypadkach niepogodzenie 
z chorobą i zbliżającą się śmiercią może inicjować mechanizm wyparcia, a wte-
dy subiektywna granica życia jest przesunięta poza rokowania medyczne. War-
to podkreślić, iż u podstaw takich przekonań mogą się również znajdować do-
świadczenia rodziców, którzy już niejeden raz byli informowani o zbliżającym 
się odejściu dziecka, gdy tymczasem przetrwało ono wszystkie kryzysy.

2.1. Rodziny ukierunkowane tanatycznie

Ten typ rodzin charakteryzuje się wysokim poczuciem zagrożenia związane-
go z nadchodzącą śmiercią dziecka. Spośród badanych rodzin wyodrębniono 
cztery, które spodziewają się, że śmierć dziecka nastąpi w niedługim czasie. 
Rodziny o krótkiej perspektywie czasowej są zogniskowane na chorym dziec-
ku, które jest dla nich najwyższą wartością oraz na śmierci, stanowiącej naj-
poważniejsze zagrożenie. Troska o ochronę dziecka i przedłużenie jego życia 
jest związana z lękiem przed stratą oraz cierpieniem, którego dziecko może 
doświadczyć w czasie agonii. 

Ponieważ przyszłość budzi wiele obaw, a teraźniejszość wiąże się z bolesnym 
odczuwaniem skutków cierpienia totalnego, członkowie rodzin chętnie doko-
nują retrospekcji. Powrót do czasu, gdy dziecko było zdrowe bądź jego stan był 
znacznie lepszy, jest dla rodziny ważnym odniesieniem. Wspomnienia, rozmo-
wy, oglądanie zdjęć z tego okresu stanowią ważny element ich życia. Powrót do 
rzeczywistości choroby jest trudny, ale przypominanie dobrostanu dziecka jest 
na tyle silną potrzebą, że nie niweluje jej nawet antycypowanie śmierci i żałoby. 
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Rodziny te charakteryzują się wysokim poziomem świadomości zagro-
żenia śmiercią, jednak różnicuje je poziom pogodzenia się z jej nieuniknio-
nością. Ta kwestia dzieli również poszczególnych członków rodzin, niemniej 
można zauważyć, że im bliżej jest śmierć dziecka, tym więcej występuje symp-
tomów pogodzenia się z nią oraz rezygnacji z walki o przedłużenie życia. Przy-
czynia się do tego stosunkowo długi okres choroby dziecka, w którym rodzi-
ce niejednokrotnie byli uświadamiani o realności zagrożenia życia. Pobyty  
w szpitalu pozostawiły w pamięci domowników imiona dzieci, które zmarły. 
Te doświadczenia oraz cierpienie dziecka są motywami, które uzmysławiają 
powagę sytuacji, a jednocześnie stymulują działania rodzin.

Sytuacja zagrożenia jest silnym obciążeniem, które powoduje zmiany  
w funkcjonowaniu systemów rodzinnych. Pojawiają się w nich mechanizmy 
przystosowawcze, które pozwalają rodzinom funkcjonować w sytuacji skraj-
nej. Wzmacniają się podsystemy, które pomagają sprostać zadaniom rodziny. 
Zauważalna jest silna mobilizacja członków rodziny i zaangażowanie w opie-
kę nad dzieckiem oraz zapewnienie mu wszystkiego, co może podnieść po-
ziom komfortu jego życia. 

W poszczególnych przypadkach można zauważyć bierność bądź wycofanie 
się z aktywnego uczestniczenia w opiece nad dzieckiem, zwłaszcza dalszych 
członków rodziny, co jest spowodowane nieuświadamianiem sobie realności 
zagrożenia bądź nieumiejętnością sprostania towarzyszeniu dziecku i rodzi-
nie w tak trudnym okresie. 

Sytuacja terminalna sprzyja zacieśnieniu współpracy z hospicjum, które-
go wsparcie w okresie agonii jest niezwykle istotne. W głównej mierze doty-
czy ono opieki medycznej, ale znaczenia nabiera również pomoc psychologicz-
na czy duchowo-religijna. Współpraca w obszarze leczenia paliatywnego i opie-
ki nad dzieckiem wiąże się z większą ilością czasu spędzanego przez członków 
zespołu w domu dziecka. Im bliższa perspektywa śmierci dziecka, tym bardziej 
zawęża się grono osób włączonych w pomoc i zaakceptowanych przez rodziców 
dziecka jako uczestników jego agonii. Pośród nich są niektórzy członkowie ze-
społu hospicyjnego. 

Skoncentrowanie uwagi na ciężko chorym dziecku powoduje, że inne ob-
szary życia rodziny są częściowo zaniedbywane. Rodzice pracujący zawodowo 
dążą do zdobycia urlopu albo starają się odpowiednio zmodyfikować formę 
wykonywania pracy. Podejmowane są zabiegi, by ostatnie fazy choroby były 
przeżywane w obecności wszystkich członków rodziny, ale ta zasada dopusz-
cza wyjątki, obejmujące osoby skonfliktowane bądź do tej pory bierne. 
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Skupienie uwagi na zapewnieniu dobrostanu choremu dziecku powoduje, 
że obszar wychowania go zostaje niekiedy niedowartościowany. Tanatopeda-
gogiczne oddziaływania hospicjum nie zawsze przynoszą odpowiedni skutek. 
W skrajnym przypadku dziecko przejęło kontrolę nad rodziną, szantażując 
jej członków. Bywa i tak, że proces wychowania dziecka trwa nieprzerwanie, 
co sprawia, że dziecko nie traci poczucia ciągłości i celowości oddziaływań 
wychowawczych. Zależy to od systemu rodzinnego, a zwłaszcza od postaw 
rodziców. Okazywanie dziecku miłości i akceptacja jego potrzeb wyraża się  
w wychowawczym zaspokajaniu jego pragnień. Zdarza się, że rodzice świado-
mi zagrożenia życia dziecka starają się mu pomóc w przygotowaniu do śmier-
ci. Służą temu rozmowy o Bogu i życiu wiecznym, a nade wszystko zabiegi 
skupione na utwierdzaniu dziecka w przekonaniu o bezwarunkowej miłości 
ze strony Boga i jego bliskich. W ten sposób w rodzinie realizowane są założe-
nia tanatopedagogiki. 

Nie zawsze rodzicom chorego dziecka wystarcza sił i czasu, by podobną 
troską otoczyć zdrowe rodzeństwo czy pozostałych członków rodziny. Dużą 
trudność stanowi pogodzenie potrzeby normalnego funkcjonowania zdro-
wych członków rodziny z występującą w rodzinie funeralną atmosferą. Nie-
mniej są podejmowane próby znalezienia odpowiedzi na pytania zdrowego  
rodzeństwa, a także zapewnienia mu wystarczającej ilości czasu. Braki są czę-
ściowo kompensowane przez podsystemy rodzinne. 

Na podstawie analizy materiału badawczego można zauważyć symptomy 
żałoby antycypowanej, które pojawiają się wśród części uczestników cierpie-
nia totalnego. Żałoba jest wyrażana w rozmowach, planowaniu działań ma-
jących towarzyszyć agonii dziecka oraz następujących po niej. Pytania doty-
czące przebiegu tego okresu są stawiane osobom wspierającym rodzinę, a ich 
celem jest potrzeba uzyskania rzeczowych odpowiedzi. Dylematem rodziców 
jest kwestia obecności rodzeństwa podczas agonii, co wiąże się z konieczno-
ścią ich odpowiedniego przygotowania, lub zapewnienia opieki pozadomowej. 
Emocje w rodzinie o krótkiej perspektywie wychowawczej są labilne i zmie-
niają się wraz ze stanem zdrowia dziecka. W rodzinie panuje lęk, przygnębie-
nie, smutek, żal, poczucie bezradności, a niekiedy złość i poczucie winy. Emo-
cje te mają swoje odzwierciedlenie w relacjach wewnątrzrodzinnych, które są 
nacechowane dużym napięciem, niekiedy skrzętnie ukrywanym. Dużym ob-
ciążeniem jest poczucie bezsilności oraz stres.
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2.2. Rodziny prezentystyczne

Pomiędzy badanymi rodzinami znajdują się systemy rodzinne, które funkcjo-
nują w poczuciu braku stabilności i możliwych do określenia perspektyw roz-
wojowych. Są to rodziny, w których choroba dziecka nie pozwala na snucie 
dalekosiężnych planów, gdyż nieprzewidywalność zdarzeń i postępu choro-
by jest wysoka. Wystarczy, że na pozór stabilny stan zdrowia dziecka zosta-
je zakłócony infekcją, by pojawiło się realne zagrożenie życia. Innym czynni-
kiem wpływającym na brak stabilizacji w rodzinie jest świadomość realnego 
zagrożenia zaprzestania funkcjonowania istotnego organu, czego konsekwen-
cją jest śmierć dziecka. Jednak dziecko wciąż żyje, rozwija się i wymaga podej-
mowania zadań służących jego rozwojowi. Dlatego w rodzinie można zauwa-
żyć skoncentrowanie się na teraźniejszości. Niestabilność systemu rodzinnego 
sprawia, że każdy dzień nabiera znaczenia i w przekonaniu rodziny należy go 
dobrze wykorzystać. Rodziny o nieokreślonej perspektywie czasowej są więc 
systemami, których działania są ukierunkowane na chwilę obecną. 

Temporalny charakter egzystowania rodziny zaznacza się na płaszczyźnie 
opiekuńczo-wychowawczej. Opieka w rodzinie o nieprzewidywalnym scena-
riuszu wydarzeń jest ukierunkowana na zaspokojenie bieżących potrzeb dziec-
ka i zapewnienie mu optymalnych warunków rozwoju i poczucia zadowolenia. 
W realizacji tego procesu biorą udział domownicy, ale stopień ich zaangażo-
wania jest różny i zależny od osobistych predyspozycji i wrażliwości. Dużą rolę 
w opiece odgrywają dziadkowie, których wolny czas zostaje zagospodarowany 
przez opiekę nad dzieckiem. Wśród członków rodziny następuje podział zadań 
oraz wyłaniają się osoby specjalizujące się w danym obszarze opieki. 

Wychowanie chorego dziecka dokonuje się przy współudziale przedszkola 
bądź szkoły, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju dziecka. Po-
radnictwo pedagogiczno-psychologiczne oferowane przez placówki edukacyjne 
wpływa na podniesienie poziomu kultury pedagogicznej rodziców i ułatwia im 
wypełnianie zadań rodzicielskich. Utrudnieniem we współpracy ze szkołą jest 
m.in. częsta absencja dzieci, spowodowana pogorszeniem się zdrowia. Pobyty  
w szpitalu ograniczają przestrzeń kontaktów socjalnych małego pacjenta. 

Członkowie rodziny zmagają się z pogarszającym się stanem zdrowia dziec-
ka, co wywołuje ich frustrację i zmęczenie. Jednocześnie doceniają obecność 
chorego dziecka i podkreślają, że nie wyobrażają sobie życia bez niego. Pogo-
dzenie się z ograniczeniami wynikającymi z choroby pozwala rodzicom dziec-
ka na racjonalne traktowanie opieki nad nim i kreatywne podejście do aktywi-

2. Typologizacja rodzin 249



zacji dziecka. Nieprzewidywalność rozwoju wydarzeń sprawia, że emocje pa-
nujące wśród członków rodziny są zmienne, a częstotliwość ich występowania 
wysoka. W przekonaniu rozmówców przeżycia związane z chorobą dziecka  
wzmacniają więzi rodzinne, ale zdarza się również tak, że w wyniku choroby 
zostają one osłabione. Odzwierciedlają wówczas tymczasowość życia i choroby 
dziecka. Jego śmierć zweryfikuje ich trwałość.

Chore dzieci z rodzin o nieokreślonych perspektywach wychowawczych 
rzadko mają rodzeństwo, co wynika z decyzji rodziców, kierujących się moty-
wem poświęcenia się choremu dziecku oraz lękiem przed posiadaniem kolej-
nego dziecka. Jeśli się rodzą, zajmują w rodzinie ważną pozycję, a czas poświę-
cany im przez rodziców przynosi obustronną korzyść. Zdrowe dziecko stabi-
lizuje myślenie o przyszłości rodziny i stanowi przeciwwagę dla temporalnego 
wymiaru jej funkcjonowania. Dzieci są przygotowywane do partycypowania 
w opiece nad chorym bratem lub siostrą.

Dla omawianego typu rodzin ważną rolę pełni hospicjum, które wpływa 
na stabilizację systemu rodzinnego. Dyspozycyjność zespołu i profesjona-
lizm świadczonych usług stanowi cenne uzupełnienie często wyeksploatowa-
nych zasobów rodziny. Rodzice chętnie korzystają z tej pomocy, gdyż zapew-
nia im całodobową opiekę i pozwala zminimalizować ilość pobytów dziecka  
w szpitalu. Ta instytucja jest negatywnie kojarzona z diagnozą choroby dziecka, 
a w wielu przypadkach także z długim okresem pobytu tam wraz z dzieckiem. 

Rodzice poświęcają wiele wysiłku, by zachować poczucie normalności  
i zwyczajności rodziny. Jest to potrzebne dla zachowania ich równowagi emo-
cjonalnej, poddawanej częstym próbom. Rodzice starają się przełamywać ba-
riery w kontaktach socjalnych, ale jednocześnie nie podtrzymują znajomo-
ści z osobami, które nie rozumieją sytuacji życiowej rodziny chorego dziecka.  
W tym kontekście znaczenia nabierają kontakty z rodzicami chorych dzieci. 
Niektórzy z uczestników wywiadów angażują się w udzielanie wsparcia tym 
rodzicom, w czym pomaga kontakt telefoniczny bądź pośrednictwo Internetu.

2.3. Rodziny perspektywiczne

Jedenaście spośród badanych rodzin zostało zakwalifikowanych do kategorii 
rodzin, dla których perspektywa życia dziecka jest długa, a co za tym idzie, ry-
chła śmierć nie jest wydarzeniem spodziewanym. Wpływa to diametralnie na 
funkcjonowanie systemu rodzinnego. Na podstawie analizy przeprowadzonych 
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wywiadów można wyodrębnić dwie podgrupy rodzin, dla których perspekty-
wa życia dziecka jest długa. Pierwsza grupa obejmuje rodziny, w których cho-
roba dziecka wystąpiła na tyle dawno, że w rodzinie nastąpiło przystosowanie 
się do niej. Czas trwania choroby, obejmujący od kilku do kilkunastu lat spo-
wodował, że członkowie rodziny nabyli przekonania, że kolejne lata będą rów-
nież przeżywane wraz z dzieckiem. Ma to zasadniczy wpływ na funkcjonowa-
nie systemu rodzinnego, które jest stabilne i przewidywalne. 

Drugą grupę, znacznie mniej liczną, stanowią rodziny, w których rodzi-
ce również są przekonani, że dziecko mimo choroby będzie żyło długo, jed-
nak przekonanie to posiada duży stopień subiektywności. To założenie nie jest 
w pełni adekwatne do rokowań medycznych. Można więc przypuszczać, że  
w skład tych rodzin wchodzą osoby niepogodzone z chorobą, a także śmiercią 
dziecka. Funkcjonowanie tych rodzin w dużym stopniu jest zbieżne z życiem 
rodzin ustabilizowanych, dlatego będą one omówione wspólnie. 

Dla rodzin o długiej perspektywie wychowawczej tematyka śmierci nie sta-
nowi odniesienia, które jednoznacznie określałoby ich profil. Nie oznacza to, 
że w tych rodzinach nie myśli się czy nie rozmawia o śmierci. Codzienna opie-
ka nad chorym dzieckiem wywołuje skojarzenia ze śmiercią, które są przyjmo-
wane z różną wrażliwością, niekiedy zaś odsuwane. W rodzinach tych wystę-
puje silna koncentracja na przyszłości chorego dziecka. Jest ona postrzegana 
z nadzieją na dalszą obecność dziecka w rodzinie oraz przeżycie wielu wspól-
nych lat. Lęk jest związany z niepewnością rozwoju choroby, a także zabezpie-
czeniem choremu dziecku odpowiedniej opieki po śmierci rodziców. 

Choroba i często towarzysząca jej niepełnosprawność dziecka są stały-
mi komponentami życia rodziny, która przystosowała się do funkcjonowania  
w stanie obciążenia. Wywołało ono zmiany w systemie rodzinnym typowe dla 
rodzin dziecka z niepełnosprawnością, ale schorzenia dziecka są znacznie po-
ważniejsze. Sprawia to, że w przypadku przesileń choroby w rodzinie uwidacz-
nia się kontekst tanatyczny. Zagrożenie życia dziecka jest więc stałym elemen-
tem życia rodziny, choć nie zawsze uświadamianym i akcentowanym. Palia-
tywny charakter pomocy hospicyjnej jest bodźcem przypominającym o real-
nym zagrożeniu. 

W wypowiedziach rozmówców ważny wątek stanowi historyczne ujęcie 
rozwoju rodzin, związane z trajektorią choroby i przemianami zachodzący-
mi w rodzinach. Można w nich wyróżnić momenty przełomowe, w zasadniczy 
sposób określające dalsze funkcjonowanie rodziny. Obejmują one obszar po-
dejmowanych decyzji, przewartościowań dokonujących się w sferze wolityw-
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no-moralnej poszczególnych członków oraz zmiany składu rodziny, zwłaszcza 
narodzin zdrowych dzieci i śmierci najstarszych domowników.

Inną charakterystyczną cechą rodzin o długiej perspektywie czasowej jest 
włączenie instytucji państwowych i pozarządowych w realizację procesu opie-
ki i wychowania. Główną rolę w tej kwestii pełnią placówki edukacyjne. Roz-
wój dziecka dokonujący się przy ich współudziale jest ważnym elementem 
wspierającym rodziców w podejmowanej przez nich opiece. Długa perspek-
tywa czasowa zapewnia możliwość korzystania z pedagogicznego wymiaru 
opieki hospicyjnej, który jest koordynowany przez pedagoga hospicyjnego.

Rodzice w pierwszym rzędzie starają się o uzyskanie możliwie wysokie-
go poziomu usamodzielnienia swoich dzieci, co wiąże się z koniecznością  
zaangażowania członków rodziny w rehabilitację chorego dziecka i stymulo-
wanie jego rozwoju. Z biegiem czasu rozmówcy dostrzegają swoje błędy wy-
chowawcze, które koncentrują się wokół postawy nadopiekuńczości. Kontra-
stuje ona z deficytem uwagi poświęcanej zdrowemu rodzeństwu, choć nie jest 
to regułą, gdyż w niektórych rodzinach występuje duża koncentracja na po-
trzebach zdrowego rodzeństwa. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy rodzeń-
stwo jest postrzegane jako przeciwwaga dla obciążeń wywołanych chorobą. 
Wśród badanych osób nie zauważono symptomów postawy unikającej bądź 
odrzucającej chore dziecko, ale obserwacja rodzin pozwala na przypuszczenie, 
że wśród osób, które odmówiły udziału w badaniach obecne są te niekorzyst-
ne wychowawczo postawy. 

Stabilizacja życia rodzinnego nie oznacza braku zmian. System rodzinny 
wraz z trwaniem choroby dziecka ulega wzmocnieniu i rozwojowi bądź de-
strukcji. Zmiany zachodzą w relacji małżeńskiej, rodzicielskiej i innych rela-
cjach konstytuujących system rodzinny. Powstałe podsystemy rodzinne wspie-
rają funkcjonowanie rodziny, ale niekiedy tworzą się w nich koalicje, charak-
teryzujące się sztywnymi granicami o niskim stopniu przepuszczalności, co 
wzmaga potencjalne konflikty. Długi okres trwania choroby wywołuje zmę-
czenie wśród członków rodziny, ale jednocześnie pomoc choremu dziecku jest 
zadaniem nadającym życiu cel. 

* * *
Każdy system rodzinny inaczej reaguje na bodźce związane z codziennym 
życiem rodziny. Gdy są one silne, powodują zmiany w jego funkcjonowaniu. 
Analiza wypowiedzi członków rodzin chorych dzieci pokazała, że sytuacja,  
w jakiej znalazły się rodziny, w dużym stopniu determinuje ich funkcjonowa-
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nie. Nie sposób wymienić wszystkich obszarów zmian zachodzących w życiu 
rodzin hospicyjnych, bo złożoność procesów zachodzących pod wpływem nie-
uleczalnej choroby dziecka jest bardzo duża. Wydaje się jednak, że zaprezento-
wane wyniki analiz poszerzają rozumienie omawianej problematyki, zwłaszcza  
odnośnie do realizacji procesu opieki i wychowania. Pozwala to na stwier-
dzenie, że założenia tanatopedagogiki są realizowane tam, gdzie świadomość 
umierania i śmierci styka się z pragnieniem zdrowia i życia. 

Analiza przypadków, za jakie uznano każdy system rodzinny, pokazała, że 
strategie przeżywania choroby w poszczególnych rodzinach są bardzo różne, 
podobnie jak sposoby funkcjonowania na styku życia i śmierci. Typologia ro-
dzin, która powstała na bazie wywiadów, jest próbą usystematyzowania bar-
dzo subiektywnych przeżyć poszczególnych członków rodzin, jak i doświad-
czeń całych systemów rodzinnych. Nie jest ona wyczerpującym katalogiem  
typów rodzin, które są objęte opieką hospicyjną, ale jedynie odzwierciedleniem 
prawideł zawartych w wypowiedziach badanych osób oraz znaczeń, jakie nada-
ją swoim przeżyciom. Moja rola jako badacza, który znalazł się wewnątrz bada-
nych systemów, została uwidoczniona w konstruowaniu typologii, będącej wy-
nikiem zagłębienia się w pasjonującą analizę materiału badawczego. 
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FUNKCJONOWANIE RODZINY DZIECKA OBJĘTEGO DOMOWĄ OPIEKĄ HOSPICYJNĄ
STUDIUM TANATOPEDAGOGICZNE

Problematyka funkcjonowania i realizacji ról społecznych w rodzinie dziec-
ka objętego opieką hospicyjną jest uzależniona od istotnych czynników, wśród 
których ważne miejsce zajmuje choroba małego pacjenta. Powoduje ona, że 
jego bliscy są obciążeni cierpieniem. Analiza zakresu i głębi tego cierpienia 
jest niezbędnym elementem rozważań na temat życia rodziny dziecka objęte-
go opieką hospicyjną. Dokonana więc zostanie analiza wypowiedzi uczestni-
ków badań pod kątem odniesień do własnego cierpienia, które pojawiają się  
w trakcie wypowiedzi. Uzupełnieniem będą wyniki obserwacji uczestniczącej. 
W ten sposób zostaną przedstawione najważniejsze aspekty funkcjonowania 
systemu rodzinnego, który uczestniczy w cierpieniu dziecka.

Należy podkreślić, że nie można w pełni oddać przeżyć związanych z uczest-
nictwem w cierpieniu nieuleczalnie chorego dziecka. Wydaje się jednak, że war-
to podjąć próbę opisu tego zjawiska, gdyż dzięki niemu można lepiej zrozumieć 
znaczenie życia, rozwoju i umierania. Analiza zagadnienia cierpienia bliskich 
chorego dziecka będzie skoncentrowana na przeżyciach doświadczanych przez 
poszczególnych członków rodziny. Wśród nich zostaną wymienione matki, oj-
cowie, rodzeństwo i dziadkowie chorego dziecka.

Cierpienie członków rodziny  
chorego dziecka
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1. Cierpienie matek 

Na początku rozważań nad naturą cierpienia matek chorych dzieci warto za-
uważyć, iż mówienie o nim wiązało się z koniecznością pokonania szczególnej 
trudności. W trakcie prowadzenia wywiadu, w chwili gdy rozmowa zmierza-
ła ku tematyce choroby dziecka i cierpienia mamy, niejednokrotnie pojawia-
ła się bariera utrudniająca dalszą opowieść. Niekiedy była ona bezpośrednio 
wskazywana przez matki, w innych przypadkach można się było domyślać, 
jak wiele cierpienia wiąże się z powrotem do dramatycznych wydarzeń. Prze-
kroczeniu tej bariery zwykle towarzyszyło wzruszenie, łzy, drżenie głosu, dłu-
gie pauzy w mówieniu. Rozmowy z matkami i towarzyszące im obserwacje po 
raz kolejny przypomniały mi, że zgoda na udział w badaniach wiąże się z du-
żym wysiłkiem i cierpieniem. Jednocześnie możliwość wypowiedzenia się sta-
nowiła formę zobiektywizowania własnych przeżyć, przewentylowania trud-
nych uczuć czy uświadomienia pozytywnych zmian.

Jedna z matek wyznaje: „Do tej pory mam problem, żeby o tym rozmawiać. 
Chociaż teraz, to, co mówię tylko od siebie, że mam problem, żeby o tym roz-
mawiać… Tak się nauczyłam z tym żyć, żeby po prostu o tym nie myśleć… 
Tak mi jest lepiej, bo jeżeli myślę, załamuję się, to mam kilka dni wyjętych  
z życiorysu, rozpamiętuję, rozdrapuję, rozmyślam i tak w kółko” (matka 6).

Dla innej matki wspomnienia są równie trudne: „Nie jest to taka fajna sytu-
acja, wiadomo, że nie jest miło o tym gadać. Wspomnienie trudne, a to jest tak 
opowiedziane w skrócie. Jakby tak wszystko opowiedzieć dokładnie, to cały 
dzień to tak mało. Tak, tak. Bo to się pamięta tak, jakby wczoraj było. No takie 
najważniejsze co miał zabiegi, to wszystko. Bo ja tam byłam dzień w dzień i tak 
cztery miesiące, w marcu wyszliśmy. Więc to się tak wydaje, ale było tego…” 
(matka 3). 

Obie wypowiedzi świadczą o tym, że bolesne przeżycia mocno utrwaliły się 
w pamięci kobiet. Wspomnienia stały się ciężarem, który noszą matki chorych 
dzieci i który wpływa na ich codzienne życie, nawet jeśli stan zdrowia dziecka 
jest stabilny i pozwala na względnie normalne funkcjonowanie. 

Cierpienie matki terminalnie chorego dziecka, jeśli już zostaje uzewnętrz-
nione, jest bardzo subiektywne, co utrudnia jego opis. Dodatkowym utrud-
nieniem jest szeroki zakres tego cierpienia, co sprawia, że konieczne jest przy-
jęcie klucza, który pozwoli chociaż częściowo ukazać omawiane zagadnienie. 
Wydaje się, że mogą nim być akcenty położone przez matki, które w wypo-
wiedziach dotyczących swoich przeżyć niejednokrotnie same wskazują na naj-
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trudniejsze chwile i sytuacje. Prześledzenie ich wydaje się dobrym sposobem 
na zapoznanie się z zakresem przeżywanego przez nie cierpienia. 

Najtrudniejsze przeżycia są najczęściej ulokowane w przeszłości i obejmują 
różny zakres czasowy. Niekiedy wspomnienie dotyczy kilku chwil, dni, mie-
sięcy, a nawet lat. Wiele z trudnych momentów wiąże się z narodzinami dziec-
ka i czasem okołoporodowym. Dla matek był to czas szczególnie trudny, gdyż 
bolesna świadomość stania się matką chorego dziecka wywoływała rozpacz. 
Niekiedy zakłócenia pojawiały się niespodziewanie, a wtedy cierpienie było 
jeszcze gwałtowniejsze: „Moment, kiedy to dziecko nagle, z dnia na dzień… 
Bo u nas to było z dnia na dzień, jeden dzień było jeszcze super, a na następny 
dzień było umierające. Ten moment jest okropny!” (matka 1).

Każde dziecko choruje inaczej i cierpienie każdej matki posiada własną tra-
jektorię. Niemniej wspólnym doświadczeniem matek jest cierpienie związane 
nie tylko ze spojrzeniem w przeszłość, ale również w niepewną przyszłość: „Naj-
gorsze, że nie znamy jutra. Że jest dobrze, dobrze, a w pewnym momencie może 
się nie obudzić, bo też tak może być, bo serce stanie i wtedy ja już nie zrobię ab-
solutnie nic… Ta niemoc taka, niemoc taka, po prostu niemoc” (matka 2).

Niepewność i bezsilność są uczuciami, które odzwierciedlają faktyczny 
stan, w którym znajdują się bliscy chorego dziecka. Trzykrotnie wyrażone po-
czucie niemocy jest puentą opisującą poziom emocji kobiet biorących udział 
w badaniach. Brak możliwości podejmowania działań jest szczególnie obecny 
w świadomości matek rodzin ukierunkowanych tanatycznie. Niemniej warto 
pamiętać, że inne kobiety także doświadczają podobnych trudności, chociaż 
stan dziecka jest bardziej stabilny. Matki mają tak wiele doświadczeń związa-
nych z leczeniem dziecka, że są świadome, jak niewiele potrzeba, by stabilny 
stan został niespodziewanie zakłócony. 

„Straszne”, „najgorsze” i „okropne” wydarzenia, w których uczestniczyły 
matki, były najczęściej związane z miejscami, w których przebywało dziec-
ko. Szczególnym miejscem związanym z cierpieniem dziecka jest szpital. Po-
ród, ból i niepewność towarzyszące rodzicom chorego dziecka mają szczegól-
ny wpływ na matkę. Jedna z kobiet wspomina wydarzenia, które sprawiły, że 
czas, w którym się działy, był najgorszy w jej życiu. Po porodzie dziecko trafiło 
na oddział intensywnej terapii: „Jak ją transportowali, to w tym transporterze 
mi ją przywieźli pokazać tylko. Ja nawet nie mogłam wstać z łóżka, bo mnie 
tak… Wiadomo, że próbowałam, ale nie mogłam nawet jej dosięgnąć. No i ją 
wzięli po prostu. I to się zaczęły NAJGORSZE DNI W MOIM ŻYCIU, trzy naj-
gorsze doby. Ja zaraz powiem księdzu, co ja w ostatni dzień już zrobiłam, jak 
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ja w ostatni dzień już się załamałam. A o głupotę, bo tak: wzięli mnie na salę 
z dwiema kobitkami, które były z dziećmi tam (…). I ja te dwie noce nie spa-
łam, tylko myślałam, wiadomo, o niej, o tym wszystkim, w ogóle. Nie wiem 
jak to przeżyłam, tak naprawdę. Ostatniego dnia, jak mieli mnie wypisywać, 
przyszedł lekarz na obchód i mówi, że on mnie wypisze, jak będą wyniki. I ja 
w tym momencie ryk, bo ja już pomyślałam, że GODZINĘ DŁUŻEJ TU NIE 
WYTRZYMAM! Zaczęłam ryczeć na cały oddział, że już chcę wyjść, szcze-
gólnie, że chciałam na dwunastą do niej zdążyć” (matka 9). 

Odseparowanie dziecka od matki i umieszczenie jej na sali wraz z matka-
mi zdrowych dzieci było działaniem, które może sugerować zupełny brak zro-
zumienia kondycji psychicznej, w której znajdowała się matka. Lęk i poczucie 
niezrozumienia spowodowały eksplozję emocji, co zapisało się w pamięci mat-
ki jako wydarzenie traumatyczne. Okazuje się, że podobne doświadczenia mają 
inne matki, a jedna z nich określa te trudne dni w niemal identyczny sposób: 
„Urodziłam Magdę i nie wiedziałam, co się z nią dzieje. Słyszałam ją, ale mi jej 
w ogóle nie pokazali. To były najgorsze dni, musiałam siedzieć pięć dni w szpi-
talu, po cesarce i to było najgorsze pięć dni mojego życia, ponieważ leżałam  
z ośmioma kobietami, które urodziły zdrowe dzieciaki, które karmiły, które cią-
gle mówiły o tych swoich pociechach, o tych porodach, a ja tylko siedziałam  
i wyłam. I tylko się modliłam” (matka 13). 

Cierpienie niezrozumianych przez otoczenie kobiet było tym dotkliwsze, 
że ich wrażliwość została zbagatelizowana. Ale cierpienie matek związane ze 
szpitalem ma szerszy zakres. Nawet jeśli w szpitalu nie wydarzyło się nic, co 
wynikałoby z zaniedbania czy nieumiejętności komunikacyjnych personelu, 
szpital budzi wśród nich trudne emocje. Jest kojarzony z chorobą, leczeniem,  
a także z długim pobytem z dala od domu rodzinnego. Czas spędzony w szpi-
talu winien być przeżywany w otoczeniu bliskich. Świadomość tego faktu sta-
nowiła dodatkowe utrudnienie, zwłaszcza gdy pobyt w szpitalu wywoływał 
poczucie izolacji. 

Interesujące jest pole semantyczne, jakie wytworzyło się na podstawie sko-
jarzeń ze szpitalem. Wśród stosowanych określeń można wymienić: „trafia 
mnie”, „zła jestem”, „mam ściśnięty żołądek”, „nienawidzę”, „ciągłe zagroże-
nie”, „straszne”, „okropne”, „rzeźnia”, „masakra”. Wypowiedzi pokazują, że 
szpital wywoływał w kobietach nie tylko rezonans emocjonalny, ale także so-
matyczny. Matki skarżą się, że w dużym budynku szpitalnym czuły się zagu-
bione i samotne. Wypowiedzi zawierają dużo skrywanej złości, która jest rzad-
ko ujawniana.
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Życie matek hospitalizowanych dzieci jest najczęściej podporządkowane 
godzinom, w których można odwiedzać dziecko i z nim przebywać. Koniecz-
ność ciągłego przemieszczania się pomiędzy domem i szpitalem powodowa-
ła wiele napięć i wywoływała zmęczenie, a jednocześnie utrudniała matkom 
kontakty rodzinne. Problem stanowił fakt, że w szpitalu trudno było odnaleźć 
przestrzeń, w której można poczuć się intymnie i komfortowo, a pobyt w izo-
latce pogłębiał odczucie osamotnienia: „Wtedy można zbzikować od tego. No, 
można, no bo do nikogo, nie ma się do kogo odezwać. Jacuś na przykład śpi, to 
co robić ma człowiek? Tak ktoś przejdzie korytarzem, jak zapuka do drzwi, no 
to się porozmawia, widzi się, porozmawia się. A tak, to cały czas taki sam czło-
wiek. Nie ma jak w domu, że wszyscy są…” (matka 16). 

Kiedy czynniki wzmacniające poczucie osamotnienia potęgowały się, do-
chodziło czasem do reakcji emocjonalnych, które można określić jako „wy-
krzyczenie samotności”: „Ostatnio było tak, że musiałam po prostu to wykrzy-
czeć wszystko (…) mężowi. Znaczy, tak naprawdę nie krzyczałam na męża, 
po prostu musiałam wykrzyczeć to, co mi, nie wiem, leży na wątrobie i to, że 
jestem gdzieś w tym wszystkim sama, akurat wtedy się zdarzyło, że byłam 
sama” (matka 14). Niekiedy matki miały trudność z uzewnętrznieniem swoich 
uczuć, niekiedy brakowało im odwagi do wyrażenia sprzeciwu, co z kolei pro-
wadziło do kumulacji uczuć, a w konsekwencji do ich „skroplenia” w postaci 
łez wylewanych w samotności. 

Cierpienia matek są związane także z domem, mimo że stanowi on upra-
gnione miejsce przebywania z dzieckiem. W wypowiedziach matek dom jest 
ważnym słowem. Staje się on azylem bezpieczeństwa, a jednocześnie prze-
strzenią, która kojarzy się z ograniczeniem kontaktów społecznych, stąd słowa 
kobiety: „Cały czas dom, dom, dom, dom, dom, dom” (matka 2). Mimo wielu 
zalet pobytu z dzieckiem w domu miejsce to staje się niekiedy źródłem cierpie-
nia. Samotność przeżywana w domu jest dla matek bardzo trudnym proble-
mem. Jego pokonanie wiąże się z koniecznością przełamania niepokoju i nie-
kiedy nabiera wręcz symbolicznego znaczenia: „Bo my jesteśmy tak właściwie 
cały czas w domu i jakąś taką przyszłość, którą teraz mamy, to tworzymy (…) 
w obrębie, no, tak właściwie czterech ścian (…). No, wiadomo wszystko jest  
w czterech ścianach. Jak coś sobie tutaj zorganizujemy, no to tu się dzieje. Tak 
właściwie nie wychodzimy poza dom” (matka 12). 

Prawie nieustanne przebywanie w domu powoduje, że płaszczyzna kontak-
tów społecznych zostaje znacznie ograniczona, a w przypadku niektórych ro-
dzin praktycznie nie istnieje. Dla kobiet biorących udział w badaniach przy-
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czyna tego stanu rzeczy nie zawsze jest w pełni wytłumaczalna: „Nie wiem 
czemu, ale zamknęliśmy się. Ja się zamknęłam w sobie tak bardzo. Strasznie 
nie chcę wychodzić z domu. Nie chcę z nią nigdzie jeździć” (matka 6).

Zapętlenie powstałe wokół domu jest utrwalane przez poczucie „inności”,  
a więc formę naznaczenia społecznego spowodowanego przez chorobę. Opusz-
czenie domu wiąże się z koniecznością zmiany nastawienia do świata poza do-
mem, a więc z konfrontacją z ludźmi żyjącymi w zupełnie odmiennych realiach 
niż kontekst choroby. Owa „inność” wzmacnia samotność i jeszcze bardziej 
wiąże rodzinę chorego dziecka z miejscem zamieszkania. Podejmowane pró-
by przełamania tego stanu wiążą się z koniecznością pokonania „oporu ma-
terii” i pogodzeniem się ze stratą cennego czasu: „Poczucie straty czasu jest  
w tym wszystkim największe i jakieś takie najbardziej dotkliwsze. Tak że ta da-
lekość liczy się tym, że ja muszę poświęcić na to dwie godziny. Dwie godziny, 
które mogłabym w domu z Jarkiem coś zrobić, przy Basi coś zrobić, no i to jest 
takie właśnie, czekanie jeszcze na te autobusy itd. No właśnie takie. Zupełny 
opór materii” (matka 18). 

Z pobytem w domu jest związana cisza. Trudno jej doświadczyć w szpitalu, 
ale w domu niekiedy staje się uciążliwą towarzyszką wolno płynących chwil. 
Wypis ze szpitala i skierowanie dziecka do opieki hospicyjnej umożliwiają po-
wrót do domu. Jednak często atmosfera domu chorego dziecka bardzo róż-
ni się od tej, która panowała przed wystąpieniem choroby. Analiza wypowie-
dzi matek pozwala dostrzec, że cisza panująca w domu chorego dziecka jest  
w dużym stopniu wymuszona jego chorobą i wzmacniana przez postawy ma-
tek. Jedna z nich, skupiona na chorym dziecku, dostosowała do jego potrzeb 
całą rodzinę, czego efektem było jej wyciszenie: „Przyszłam tutaj, no to taka ci-
sza. Babci zawsze gdzieś nie ma, zawsze gdzieś jedzie, więc w sumie sama, ci-
sza, z tym Tomkiem, no to tak smutno mi było, tak czasami smutno mi było, 
że taka cisza. Zawsze jakoś ten telewizor musiał chodzić czy coś, bo tak moż-
na zwariować na początku. Późnej to już tak się przyzwyczaiłam, że teraz jak 
(…) wpadną, czy moi bracia, to mówię: «Cicho!». Mówiłam zawsze, bo taki 
ruch robili, że mnie głowa bolała po prostu. Więc się już przyzwyczaiłam do 
takiej ciszy znowu, że jednak no było jak było, no ale czasami, no smutno było” 
(matka 3). 

W wypowiedzi matki następuje skojarzenie ciszy ze smutkiem. Nie jest to 
więc cisza, która jest formą odpoczynku, relaksu. Jest ona częściej postrzega-
na jako smutna konieczność, od której nie da się uciec i od której czasem na-
wet nie należy się uwalniać, gdyż to mogłoby przeszkodzić dziecku. Nie każdy 
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dom chorego dziecka jest cichy, ale gdy cisza staje się regułą życia rodziny, sa-
motność jest złowroga i trudna do przetrwania. 

Domowa cisza i samotność sprzyjają generowaniu niewłaściwych, a nawet 
niebezpiecznych postaw opiekuńczych. Poczucie niemocy wywołuje agresję,  
a ta staje się niebezpieczna dla matki i dziecka: „Miałam taki dzień, że pierw-
szy raz zostałam z nią sama i po prostu byłam wściekła. Musiałam wyjść do 
łazienki i się powściekać. Ona ryczała, a ja się wściekałam. Bo stwierdziłam, 
że jak ja zostanę z nią, to jej coś zrobię. Muszę wyjść, powściekać się, uspoko-
ić się. Bo byłam wściekła, bo ona nie mogła się uspokoić, bo ja nie wiedziałam, 
co zrobić, czyli ta bezradność…” (matka 9).

Trzeba jednak podkreślić, że nie wszystkie matki stronią od kontaktów 
społecznych. Czasem próba podtrzymywania więzi z osobami spoza rodziny 
generuje trudności, które wynikają z niezrozumienia ze strony znajomych. To 
niezrozumienie wywołuje dwie postawy: podziw i współczucie. Obie są dla 
matek źródłem cierpienia. Cierpienie matki, którą się podziwia czy której się 
współczuje, polega na przekonaniu, że jej życie jest zupełnie niezrozumiałe dla 
innych, że nie da się go wytłumaczyć, a przez to zaspokoić potrzeby akceptacji. 
Drażniący je podziw polega na przesadnym, w opinii matek, wyeksponowaniu 
ich roli i nadaniu jej heroicznego znaczenia: „Ktoś nagle staje się dla mnie ja-
kiś super miły, fajny i w ogóle. I wiem, że to dlatego, że patrzy na mnie jako na 
mamę chorego dziecka, a nie na to kim i jaka jestem. I że kiedyś tam, no, nie 
do końca się lubiliśmy” (matka 17).

W wypowiedziach matek jest widoczna logika myślenia oparta na poczuciu 
odpowiedzialności za dziecko. Niezrozumienie tej motywacji jest tym bardziej 
bolesne, że przypisuje matce niechcianą przez nią bohaterską rolę. Podziw jest 
dla matki niezrozumiały i ma znaczenie marginalizujące. Jednocześnie uświa-
damia, że pomiędzy matkami zdrowych i chorych dzieci istnieje wiele diame-
tralnych różnic w rozumieniu sytuacji chorego dziecka i opieki nad nim. Obok 
podziwu pojawia się współczucie, które wywołuje podobną reakcję matek:  
„O jejku, jak ja nienawidzę ludzi, którzy nam współczują! «O, jaka ona jest bie-
daczka». Ona nie jest biedaczka! Ja mówię: «Ona ma dużo pieniędzy na kon-
cie!». Zawsze się tak przekabacamy, po prostu. No, bo nie lubię takiego współ-
czucia, bo ja się wtedy jeszcze dołuję” (matka 4).

Współczucie okazywane chorym dzieciom i ich matkom wynika z empa-
tii, potrzeby wyrażenia uczuć, a także potrzeby wsparcia. Niestety często przy-
nosi odwrotny skutek. Okazywane współczucie przypomina matkom, że ich 
dzieci są chore i że jest to widoczne dla innych. Uświadamia, że stan ten został 
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utrwalony i spowodował przypisanie im roli, która jest dla nich obca i niezro-
zumiała. Nieumiejętne wyrażanie swoich odczuć utrudnia życie matkom cho-
rych dzieci i wywołuje poczucie niezrozumienia oraz samotności. Pojawia się 
także złość, że cała ich tożsamość została sprowadzona do bycia „matką chore-
go dziecka”, podczas gdy ich własne „ja” gdzieś się zatraca. Zamiast współczu-
cia matki oczekują zrozumienia i konkretnych form wsparcia. Niekiedy wyra-
żają to w pozawerbalnej formie. 

Podczas prowadzenia wywiadów zwróciłem uwagę na ubranie rozmów-
czyń. W kilku przypadkach informacje przez nie przekazywane można było 
odczytać wprost z napisów zamieszczonych na ubraniach. Jedna z zapracowa-
nych matek, która sama utrzymuje rodzinę, pracuje zawodowo i uczestniczy 
w opiece nad dzieckiem, miała założoną koszulkę z napisem „I need a break”. 
Napis ten stanowił wyraźny komunikat, będący cennym uzupełnieniem wy-
powiadanych przez matkę słów dotyczących pracy, zmęczenia, niezrozumie-
nia i potrzeby wsparcia. 

Inna matka, dla której współczucie i podziw są postawami trudnymi do 
zaakceptowania, założyła bluzę z napisem „Lubię moją dupę”. Słowa te ko-
respondowały z wypowiedziami na temat potrzeby niezależności, trudności  
w relacjach społecznych, izolacji i nieakceptacji. Dobitne określenie było nad 
wyraz czytelną informacją dla tych, którzy odwiedzając rodzinę, chcieliby stać 
się jej pocieszycielami. 

Dla matek trudne są także sytuacje związane z cierpieniem na płaszczyźnie 
duchowej i religijnej. Doświadczają go matki deklarujące się jako niewierzące 
oraz identyfikujące się z religijnością. Cierpienia te wywołuje wystąpienie cho-
roby, ale najtrudniejsze chwile nie zawsze pojawiają się z jej początkiem, bo 
wtedy cała uwaga skupia się na zapewnieniu pomocy dziecku. Niekiedy trud-
ne pytania i pretensje pojawiają się później, co nie zmniejsza ich intensywno-
ści. Poniższe wypowiedzi dwóch matek obrazują zakres cierpienia na płasz-
czyźnie duchowo-religijnej: 

„Miała Pani złość do Pana Boga?
Tak miałam, ale z początku nie, w ogóle. Tylko, na przykład, jak już tak po 

latach. Jak już tam może za trzy lata, to chyba tak, to szczerze powiem, że po-
kłóciłam się tak z Panem Bogiem. Se myślę: «Panie Boże, za co? Za co? On 
cierpi, ja patrzę na jego cierpienie. Modlę się – mówię – mama, taka katolicz-
ka, modli się, ja się modlę, mówię…». A to w takich sytuacjach, nie tak jak le-
żał, tylko to było w takich sytuacjach akurat, jak miał te ciężkie momenty. No 
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na przykład miał atak padaczki, miał gorączkę i tak męczył się, i w ogóle, że 
martwiłam się o niego, że już będzie po nim, bo te saturacje mu zawsze tak le-
ciały na dół… No, to w takich sytuacjach właśnie se myślę: «Panie Boże, no nie 
widzisz? – mówię – Czemu? Czemu ja? Czemu on?». Ja mówię: «Przecież chcę 
wychować, przecież wychowuję te dzieci jak należy, wszystko». Ja mówię: «Co 
żeśmy takiego? Czym żeśmy zasłużyli na taką karę?!»” (matka 15). 

„«Czemu tak się w ogóle dzieje?», «Czemu tak musi być?» No to oczywiście. 
No to każdy, każdy się nad tym zastanawia, prawda? No i chyba nikt jeszcze 
na to odpowiedzi nie znalazł, więc… Więc na pewno się jakoś człowiek z tym 
męczy. No, nie wiem. Wiadomo, jest tam jakiś żal, może do Boga faktycznie  
i takie zastanawianie się, dlaczego tak musi być. No nie wiem, no. Ale jakoś to 
trzeba zaakceptować chyba. Nie ma się wyboru za bardzo. Co mi z tego, że ja 
się będę złościć, jak niczego to nie zmieni? Ja bardziej mam takie czasem jak 
mnie bardziej, jak mnie no, takie życie codzienne, są takie momenty, że Krzyś 
na przykład krzyczy pół dnia i mi się wydaje, że ja już nie wytrzymam. I wte-
dy się pojawia taka złość właśnie na Boga, że: «Czemu mi robisz na złość? Już 
daj spokój», nie? Coś w ten deseń. To w takich sytuacjach czasem tak, rzeczy-
wiście. Natomiast tak generalnie nie odczuwam takiej jakiejś złości, powiedz-
my, z tego powodu, no tylko bardziej może żal, pytania” (matka 12). 

Obie wypowiedzi są wyrażane w różnym nastroju emocjonalnym. W pierw-
szej dominuje smutek i przygnębienie, towarzyszą jej łzy. Widać wyraźnie, że 
dla matki mówienie o napięciu w relacji z Bogiem jest bardzo trudne. Z obser-
wacji wynika, że kobieta i jej rodzina są bardzo religijni, o czym świadczą po-
wieszone na ścianach liczne symbole związane z wiarą, głos radiowej rozgłośni 
katolickiej, który prawie nieustannie jest słyszalny w tle, a także częste odwo-
łania do Boga, obecne w wypowiedziach matki oraz innych członków rodziny. 

Druga wypowiedź jest utrzymana w pogodnym tonie, towarzyszy jej 
uśmiech. Można odczuć większy emocjonalny dystans do wypowiadanych 
kwestii. Być może ma na to wpływ fakt, że ojciec chorego dziecka jest oso-
bą niewierzącą. Powoduje to, że tematy religijne poruszane w domu wywołują 
inny rezonans emocjonalny. Kobieta celnie je puentuje, zwracając się z uśmie-
chem do męża: „To jest trudne bardzo. Ty się przynajmniej w takiej sytuacji 
nie masz na kogo się złościć, nie? To jeszcze gorzej!” (matka 12). 

Obie matki stawiają bardzo podobne pytania, wyrażające cierpienie, lęk  
i niepewność. Pytania być może świadczą o kryzysie w relacji z Bogiem, wy-
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wołanym przez chorobę i zagrożenie życia. Jednocześnie są one przejawem 
dojrzałej wiary, która domaga się stawiania Bogu pytań, nad którymi „każdy 
się zastanawia (…) i chyba nikt jeszcze na to odpowiedzi nie znalazł” (matka 
12). Trzeba podkreślić, iż nie wszystkie matki potrafią w miarę szybko poko-
nać kryzys duchowy i religijny. Zdarza się też tak, że cierpienie wywołuje bunt 
i długotrwałe odejście od Boga: „Był bunt, mówię, mój bunt trwał sześć lat, 
sześć lat…” (matka 13). 

Cierpienie emocjonalne związane ze sferą duchowo-religijną nie dotyczy 
tylko relacji z Bogiem i szukania w Nim przyczyny zaistniałej sytuacji. Jest 
ono także wewnętrznym ustosunkowaniem się podmiotu do konsekwencji 
podejmowanych decyzji. W wypowiedziach matek można dostrzec wyraźny 
rys świadczący o cierpieniu związanym z poczuciem winy. Stanowi ono trud-
ne doświadczenie i chociaż często jest budowane na obiektywnie bezzasad-
nych założeniach, zwiększa cierpienie. Wypowiedzi dwóch matek ukazują to 
cierpienie, a także próby wyzwolenia się z niego. Analiza wypowiedzi matek 
dotyczących poczucia winy została wybrana ze względu na charakterystycz-
ną kompozycję struktury tych fragmentów. Charakterystyczną cechą wypo-
wiedzi poruszających problematykę winy jest silne poruszenie emocjonalne,  
a jednocześnie konieczność namysłu nad wypowiadanymi słowami1. 

„Złość NIE. Było obwinianie siebie i było pytanie: Dlaczego my? >Ale za-
wsze po pytaniu: Dlaczego my? nadchodziło pytanie< A DLACZEGO NIE…? 
Dlaczego nie? (7,5) U mnie złości nie było (3,5). Poczucie winy TAK (9). Nawet 
nie było złości na lekarza (3). >Była złość na, na mnie, że nie wzięłam go do in-
nego lekarza< …. >Że nie poprosiłam innego lekarza o opinię<, po tej wysyp-
ce… Ale z drugiej strony, >też tak naprawdę nie wiemy czy to by cokolwiek 
zmieniło< (22)” (matka 1).

„Różne były myśli (4,5). No tak jak ostatnio, że nawet wydawało się, że mia-
łam takie myśli, będąc w szpitalu i patrząc na nią, jak się męczy, że zastanawia-
łam się, czy nie lepiej, żeby po prostu JUŻ ODESZŁA (14). Poczucie winy, że 
jest chora? (4). Nie, myślę, że nie (9,5). Raczej miałam poczucie winy (2) przez 

1 By jak najdokładniej oddać te aspekty, zastosowałem szczegółową transkrypcję. Wyrazy 
pisane wielkimi literami wskazują na fragmenty wyraźnie zaakcentowane przez rozmówczy-
nie, podkreślenia zaznaczają spowolnienie tempa mówienia, nawiasy kątowe wskazują żywe 
tempo wypowiedzi, a liczby w nawiasach oznaczają okres ciszy podawany w sekundach. Krót-
sze okresy (do 2 sekund) zostały zaznaczone wielokropkiem. 
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to, że ZACZĘŁAM TAK MYŚLEĆ (25). Ale później było już tylko… w zasa-
dzie tylko lepiej… W tym momencie, to jak sobie tak pomyślę jeszcze o tych 
moich myślach takich czarnych, to… jak sobie teraz pomyślę, że na przykład, 
żeby miało jej nie być, to nie wyobrażam sobie po prostu… ŻEBY MIAŁO JEJ 
NIE BYĆ (25,5). Dużo pytań zawsze było, y... co, co spowodowało w ogóle to, 
że ona jest chora? (5,5) >Ale w zasadzie nikt nie potrafi na to pytanie odpo-
wiedzieć<… Bo ani ja nie chorowałam w ciąży, żeby, żeby w jakiś sposób, nie 
wiem, wpłynęło to na to, na jej rozwój (4). NIKT >nie jest w stanie teraz odpo-
wiedzieć< na to pytanie (40,5)” (matka 5).

Poczucie winy, o którym mówią matki, jest dla nich bardzo bolesnym do-
świadczeniem, silniejszym niż złość i gniew. Wynika ono z różnych przyczyn, 
zależnych od okoliczności wystąpienia choroby. W pierwszym przypadku po-
czucie winy koncentruje się na chwili wystąpienia choroby i pytaniu o winę za 
ten fakt. Złość matki na samą siebie wynika z wymienionej listy potencjalnych 
działań, mogących uchronić dziecko przed chorobą. Jednak matka przeciw-
stawia je stwierdzeniu, że celowość takich przypuszczeń jest nikła. Użycie for-
my pierwszej osoby liczby pojedynczej sugeruje, że problem ten był poruszany  
w rozmowie z ojcem dziecka, co potwierdzają jego wypowiedzi. Rodzice zasto-
sowali więc strategię radzenia sobie z poczuciem winy, starając się przeciwsta-
wić mu poprzez zobiektywizowanie zaistniałych faktów. 

Zastanawia jednak dwudziestodwusekundowa pauza, która występuje na 
końcu wypowiedzi. Być może jest to czas potrzebny na przemyślenie tej kwe-
stii. Niepewność wyrażona w głosie matki sugeruje, że poczucie winy nie zo-
stało jeszcze w pełni przepracowane. Warto podkreślić, że całej wypowiedzi 
towarzyszą łzy, westchnienia i długie chwile namysłu. Matka akcentuje słowa, 
które są dla niej szczególnie ważne. Obok nich pojawiają się szybko wypowie-
dziane słowa, które nadają wypowiedzi dynamizm i podkreślają, że poruszana 
kwestia dotyka istotnej dla matki problematyki. 

W wypowiedzi drugiej matki poczucie winy jest związane z myślami pojawia-
jącymi się w trakcie długotrwałego leczenia. Są one określane jako „czarne”, bo 
dotyczą śmierci dziecka. Matka przeżywa dylemat, bo widząc cierpiące dziecko, 
pomyślała, że śmierć przyniosłaby mu ulgę. Ta myśl wywołuje wyrzuty sumienia 
i jest głównym motywem poczucia winy. Pytania o przyczynę choroby nie są dla 
niej w tej chwili najważniejsze. Myśl o poszukiwaniu winnych choroby jest sko-
mentowana szybko wypowiedzianymi słowami: „NIKT nie jest w stanie teraz 
odpowiedzieć na to pytanie”. Po tych słowach następuje długa, ponadczterdzie-
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stosekundowa pauza. Podobnie jak w przypadku pierwszej wypowiedzi jest ona 
znacząca. Warto podkreślić, że w przytoczonej wypowiedzi więcej czasu zajmuje 
cisza niż słowa wypowiadane przez matkę. Jest ona potrzebna matce do refleksji, 
a jednocześnie nadaje szczególną wymowę wypowiadanym słowom. 

Kolejny obszar cierpienia matek jest związany z bólem fizycznym, na któ-
ry zwracają uwagę kobiety uczestniczące w badaniach. Wiąże się on w pierw-
szym rzędzie ze skomplikowanym porodem, któremu towarzyszyły okolicz-
ności potęgujące ból: „Od razu cesarka, stwierdzili, że musi być cesarka…  
i wycie. Pamiętam tylko tyle, że tak mną szarpali ze stołu, że mi plecy całe od-
chodziły od stołu. Potem się pytałam znajomych, które rodziły przez cesarkę, 
czy tak to wygląda, że jak wyciągali dziecko, to aż cała musiałam być po prostu 
szarpana. Tak, że plecy mi nie przylegały, kość ogonowa tutaj nie przylegała mi 
w ogóle do stołu, tylko to wszystko było tak ruszone” (matka 4).

Dramatyczny przebieg porodu i silny ból powodowały traumę, której skut-
ki matki długo odczuwały. Wspomnienie fizycznego bólu wiąże się z jego kon-
sekwencjami w pozostałych płaszczyznach życia, m.in. emocjonalnej i ducho-
wej. Gdy urodziło się chore dziecko, ból porodu został opisany jako „niewyna-
grodzony”. Gdy matka nie mogła urodzić dziecka naturalnymi siłami, był on 
także określany jako „godzący w kobiecość”.

W zgromadzonym materiale badawczym ból somatyczny jest opisywany 
przede wszystkim w kontekście uczestniczenia w cierpieniu dziecka. Do so-
matycznych skutków tego cierpienia można zaliczyć: bóle żołądka, zmęcze-
nie, bóle głowy, bóle pleców, niewyspanie, ciągłe napięcie nerwowe, niedoży-
wienie, podniesione ciśnienie. Somatyczne objawy cierpienia zwiększają się  
w stopniu proporcjonalnym do pogarszającego się stanu zdrowia dziecka i do 
długości okresu opieki nad nim. Ważną przyczyną cierpienia matek są także 
schorzenia, które pojawiły się niezależnie od choroby dziecka, ale ich przeży-
wanie również wiąże się z jego cierpieniem.

Cierpienie matek chorych dzieci generowało wiele skutków istotnych dla 
kobiet oraz dla pozostałych członków rodzin. Przykładem może być zachowa-
nie jednej z matek. Lęk przed śmiercią dziecka spowodował, że matka przez 
cały okres pobytu dziecka w szpitalu nie była w stanie go odwiedzić. War-
to podkreślić, że był to jeden z licznych pobytów dziecka w szpitalu. Lęk zo-
stał wywołany nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka i złymi roko-
waniami. Skutkiem tego było wycofanie i niemoc: „Tak się przestraszyłam, nie 
wiem czemu, że przez miesiąc czasu nie byłam w ogóle u Kai. Odpędzałam 
od siebie wszystkie myśli, odpędzałam od siebie myśli o Kai. Nie wiem, cze-
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mu tak się złożyło, że zaparłam się w sobie, powiedziałam, że tam nie pojadę…  
I nie wiem, co by było proszę księdza, gdyby ona umarła, nie wiem. Ja wiem, 
że człowiek jest silny, że nie wiem skąd bierze tą siłę, podejrzewam, że od góry, 
ale nie wiem, co by było, tak naprawdę” (matka 6).

Dramatyczna sytuacja rozwiązała się, gdy stan dziecka uległ poprawie  
i wróciło ono do domu. W pamięci matki wydarzenie to zapisało się jako trau-
matyczne i pełne lęku. W jej świadomości było ono przegraną w walce o dziec-
ko, ale paradoksalnie przyczyniło się do większego zainteresowania własnymi 
reakcjami i równowagą psychiczną, a także zmobilizowało do podjęcia działań 
zmierzających do wzmocnienia sił psychicznych. 

Biorąc pod uwagę całościowe spojrzenie na zagadnienie cierpienia matek 
biorących udział w badaniach można zauważyć, że kategorią stosunkowo ade-
kwatnie podsumowującą charakter tego cierpienia jest zmęczenie. Poszczegól-
ne traumatyczne wydarzenia zapisały się głęboko w ich pamięci, ale czynni-
kiem szczególnie obciążającym była wielokrotność powtarzania się przykrych 
sytuacji oraz długi okres przeżywany w nieustannym napięciu. Wszystko to 
wywoływało zmęczenie, które w wielu przypadkach stawało się permanent-
ne. Konieczność przeciwstawienia się trudnym wyzwaniom byłaby łatwiej-
sza do zaakceptowania, gdyby stan zagrożenia przeminął. Jednak tak się nie  
stało. Każda z matek, z konieczności musiała zmierzyć się z przewlekłym cha-
rakterem napotykanych trudności, co wywoływało silne zmęczenie. Brak 
możliwości oderwania się od trudnej sytuacji pozbawił ich szans na odpoczy-
nek. Cierpienie matek staje się jeszcze lepiej zrozumiałe w kontekście trudnych 
doświadczeń przeżywanych przez ojców chorych dzieci.

2. Cierpienie ojców 

Cierpienie ojców jest ściśle związane z wystąpieniem choroby dziecka i jej tra-
jektorią. Postępująca choroba dziecka wyznacza równoległą linię cierpienia 
rodziców, która zaczyna się wraz z pojawieniem się choroby. Gdy trajektoria 
choroby wyznacza punkty zwrotne, znajdują one odzwierciedlenie w przeży-
ciach ojców. 

Momentem inicjującym cierpienie ojców była chwila, w której dowiedzieli 
się o chorobie dziecka, a także o rozpoczęciu leczenia, zwłaszcza gdy jest ono 
inwazyjne. Można przedstawić kilka symptomatycznych aspektów tych dra-
matycznych przeżyć. Obrazuje je wypowiedź ojca dziecka, którego choroba 
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została zdiagnozowana po długim, niewłaściwie ukierunkowanym leczeniu. 
Słowa ojca ukazują jego dramatyczne przeżycia: 

„To było przed Świętami. Poszedł na tą urologię i po trzech dniach nas wła-
śnie, tam my siedzieli trzy dni może, i jakieś dwa dni przed Wigilią przenie-
śli nas na jedynkę, na oddział pierwszy, nie? Nikt nam nic nie powiedział. Cały 
czas nam nikt nic nie powiedział, gdzie idziemy. Oddział pierwszy, przenoszą 
nas na oddział pierwszy. No, a ja nie wiedziałem, co to jest oddział pierwszy, no 
bo skąd miałem wiedzieć? Dopiero jak tam wszedłem i widziałem te łyse głów-
ki, nie? No to wiedziałem, o co chodzi, nie? Tam nas przenieśli i tam właśnie 
zrobili badania, tomografia… Nie wiem, przed samą Wigilią wyszło, że ma no-
wotwór, nie? I od Bożego Narodzenia dostał chemię, pierwszy raz w Boże Na-
rodzenie dostał chemię. To była taka tragedia, nie dość że Święta, a tu jeszcze ta 
chemia. Wtedy to nas dobiło. Jeszcze Paula była w ciąży… W tej drugiej ciąży, 
tak, że trochę my ją na bok odstawiali, żeby nie daj Boże coś temu małemu nie 
było, no bo to różnie bywa, nie? I tak ją trochę na bok wszyscy, no ale… Wtedy 
była tragedia, na początku, największa tragedia jest na początku, bo później jest 
to leczenie, ale się człowiek tak trochę przyzwyczaił (…). Ale najgorszy był po-
czątek, Boże Narodzenie dwa lata temu. No, to już te Święta, wszyscy do choin-
ki, się cieszą prezentami, a tu człowiek takie coś nagle, nie? No to na całe Świę-
ta było tak, że my się o tym dowiedzieli i zaczął leczenie w Święta, no. Bozia 
chciała. Inny, inny termin by był lepszy. Jakiś inny dzień albo coś” (ojciec 16).

Analiza wypowiedzi ojca pokazuje zaskakującą ignorancję członków per-
sonelu szpitala podczas przekazywania rodzicom dziecka informacji o cho-
robie. Niewiedza, niepewność, brak orientacji, a potem nagłe uświadomienie  
sobie, że dziecko jest chore na raka były dla ojca ciągiem zdarzeń, które wy-
wołały zrozumiałe cierpienie. Z wypowiedzi wynika jednak, że nie tylko wia-
domość o nowotworze poruszyła ojca. W nie mniejszym stopniu przyczyniły 
się do tego okoliczności diagnozy, jej ogłoszenie i początek leczenia. Wszyst-
kie one zbiegły się z Wigilią i Świętami Bożego Narodzenia. Dla ojca okolicz-
ność ta wydaje się szczególnie trudna, co podkreśla kilkakrotnie. Jego wypo-
wiedź zaczyna się i kończy przywołaniem tego szczególnego okresu. Wydaje  
się, że ta okoliczność jest ważniejsza niż cierpienie spowodowane nieumiejęt-
nym wprowadzeniem rodziców dziecka w diagnozę choroby. W jego wspo-
mnieniach najgorszym wydarzeniem jest początek leczenia w okresie, który 
kojarzy się z życiem, radością, ciepłem, rodziną, pokojem i nadzieją. Stwier-
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dzenie: „Nie dość że święta, a tu jeszcze ta chemia” pokazuje, jak wielkie cier-
pienie wywołała choroba, jej leczenie oraz naruszenie społeczno-religijnego 
kontekstu przeżywania świąt. 

Wypowiadający się ojciec należy do systemu rodzinnego określonego jako 
rodzina ukierunkowana tanatycznie, co nadaje szczególnej wagi słowom: „Naj-
gorszy był początek”. Tak mocne podkreślenie tego faktu wydaje się nabierać 
dodatkowego znaczenia w kontekście spodziewanej śmierci dziecka. Data Bo-
żego Narodzenia sprzed dwóch lat i data śmierci dziecka zostaną prawdopo-
dobnie połączone w świadomości ojca jako te „najgorsze”. Kontrast pomiędzy 
świętami a rozpoczęciem chemioterapii, życiem a śmiercią, nadzieją a załama-
niem stał się kategorią opisującą cierpienie ojca. 

We wszystkich wypowiedziach badanych osób wystąpienie choroby dziec-
ka wiązało się z elementem zaskoczenia. Niekiedy zdiagnozowanie choroby 
miało miejsce przed narodzinami dziecka, w innych przypadkach stwierdze-
nie, że dziecko jest chore, pojawiało się w innych nieprzewidzianych okolicz-
nościach. Zapisały się one w pamięci ojców na tyle traumatycznie, że niekiedy 
mają oni problemy z odtworzeniem chronologii tych bolesnych przeżyć. Ojciec 
dziecka, które po porodzie zostało nagle zabrane do specjalistycznego szpita-
la, tak wspomina te wydarzenia: „Potem jak już tu przyszedłem do domu i już 
żona mi zadzwoniła, że ją zabierają do szpitala, no to po prostu, chyba najgor-
sza chwila w moim życiu. No i od razu, już nie pamiętam, ja już nawet nie pa-
miętam tego wieczora do końca. (…) Nie jestem w stanie sobie przypomnieć. 
A przypuszczam, że tam od razu ustalaliśmy, bo ja na drugi dzień pojechałem, 
wiedziałem, że muszę pojechać do szpitala i nie pamiętam czy to rano już usta-
laliśmy, czy właśnie jeszcze dzień wcześniej dowiadywałem się? Chyba rano 
jeszcze dzwoniłem do Prokocimia, żeby się dowiedzieć dokładnie, gdzie ona 
tam jest, na jakim oddziale w ogóle” (ojciec 9). 

Najgorsza chwila w życiu ojca wywarła tak wielkie wrażenie, że spowo-
dowało to zablokowanie wspomnień. Kilkakrotnie podejmowane próby przy-
pomnienia sobie przebiegu wydarzeń nie pozwalają na osiągnięcie zamierzo-
nego celu, co kontrastuje z innymi fragmentami wypowiedzi ojca, w których  
łatwo dostrzec jego drobiazgowość i precyzję. Zagrożenie życia, które wystąpi-
ło po raz pierwszy, stało się początkiem kolejnych trudnych doświadczeń ojca. 

Momentami przełomowymi w rozwoju choroby dziecka są także te związane 
z wystąpieniem regresu zamiast rozwoju dziecka. Uświadamiają one nieodwra-
calność postępu choroby oraz konieczność skonfrontowania się z nieuniknioną 
perspektywą śmierci dziecka: „Ja zaakceptowałem to, że w pewnym momencie, 
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jak Krzyś przestał chodzić, że to musi być wtedy. Ja już przestałem walczyć, czło-
wiek się poddał. I przyjął do wiadomości, że po prostu już nie będzie dobrze. To 
było najgorsze, według mnie, z tego całego okresu pięcioletniego, jak po prostu 
Krzyś przestawał… W Boże Narodzenie 2012 Krzyś po raz ostatni się podniósł 
za stół i potem to już koniec, już następnego dnia nie dał rady. Jak się na to pa-
trzyło, to można było oszaleć po prostu. To było najgorsze” (ojciec 12).

Nawiązanie do najgorszych przeżyć koncentruje uwagę na zaniku aktyw-
ności ruchowej dziecka. Warto podkreślić, że jej stymulacja odbywała się przy 
czynnym udziale rodziców, którzy pragnęli, by ich dziecko osiągnęło najwyż-
szy możliwy poziom aktywności. Przekreśleniem tych starań była obserwacja 
dziecka, które szybko utraciło z trudem nabytą umiejętność chodzenia. Emo-
cjonalny koszt uczestniczenia w tych trudnych chwilach był tak wielki, że oj-
ciec umiejscawia przeżycia na granicy szaleństwa. 

Regres dziecka wywołuje w ojcu utratę motywacji do dalszej walki o nie  
i rezygnację z podejmowanych działań. Słowa o walce i poddaniu się są symp-
tomatyczne, bo uświadamiają, że dla ojca opieka nad chorym dzieckiem jest 
nieustannym wysiłkiem zmierzającym do pokonania wpływu choroby. Pod-
danie się oznacza zaniechanie dalszych starań, bo okazują się one bezcelowe. 

Rezygnacja z tego wysiłku zwraca uwagę na istotną kwestię związaną  
z cierpieniem ojca chorego dziecka. Jest nią wymuszona przez trajektorię cho-
roby bierność, która powoduje, że ojcowie czują się bezsilni. Owa bezsilność 
jest związana z bezradnością, niemocą, niemożnością działania. Ma ona waż-
ne znaczenie dla ojca, a poprzez niego dla całej rodziny. 

Cierpienie bezradnych ojców chorych dzieci dotyka głębokich pozio-
mów ich funkcjonowania. Dla wielu ojców działanie zadaniowe jest podsta-
wową formą aktywności, mającą się przeciwstawić nagromadzonym proble-
mom. Działania wykorzystujące wszelkie możliwe sposoby polepszenia sytu-
acji dziecka i rodziny stały się standardem postępowania mężczyzn. Niekiedy 
działania te są realizacją wskazówek udzielonych przez członków zespołu pa-
liatywnego, ale w większości przypadków wykraczają poza nie. Zaktywizowa-
ni rodzice potrafią lepiej zatroszczyć się o dobro dziecka, dobro własne, a tak-
że o dobro całego systemu rodzinnego. 

Niestety często charakter choroby ogranicza lub wręcz uniemożliwia po-
dejmowanie działań. Taka sytuacja jest dla ojców źródłem dotkliwego cierpie-
nia. Z wypowiedzi wynika, że w trajektorii choroby dziecka można wskazać 
pewne bodźce, które wywołują bezradność. Wypowiedź ojca, którego dziec-
ko choruje na zanik mięśni, ma szczególnie wymowne znaczenie. Aktywność 
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mężczyzny została skonfrontowana z chorobą, która finalnie odbiera możli-
wość wszelkiego ruchu: „Człowiek, w szczególności facet, myślę, że ksiądz bę-
dzie wiedział o tym, ma coś takiego, że najgorsza u człowieka, tym bardziej  
u faceta, jest niemoc, jest niemożliwość wykonania czegoś. I to nie ze względu 
na, nie wiem, brak środków, brak siły, brak czasu, brak możliwości. Ze wzglę-
du na to, że nie ma nic. Nie ma nic poza, nie wiem, kilkoma ludźmi, którzy 
żyją z tą samą chorobą i którzy są w podobnej sytuacji, nie? No. To jest najgor-
sze. Dla mnie to było najgorsze. NIEMOC. Ja nienawidzę nie móc czegoś zro-
bić (…). Takie rzeczy były w «Mitologii», takie wybory. Nieważne, którą stro-
nę się wybierze i tak wybierze się źle. To tutaj my mieliśmy inaczej troszeczkę. 
Bo nieważne, którą stronę się wybierze, i tak nic z tego nie będzie. To było wła-
śnie to, że nawet nie było światełka w tunelu, w sensie takim, żeby czegoś pró-
bować itd.” (ojciec 20).

Wypowiadający się ojciec ma swoje własne doświadczenie niemocy, któ-
re zostało spowodowane wypadkiem drogowym. Niemożność poruszania się 
o własnych siłach i ponadroczne unieruchomienie pozwoliło mu zrozumieć, 
czym jest niemoc. Jednocześnie pozwoliło mu nabrać przekonania, że przy 
odpowiednio wysokim poziomie determinacji graniczącej z desperacją można 
pokonać wiele ograniczeń. Zasada ta nie spełnia się jednak w przypadku cho-
rego syna, stąd cierpienie jest silniejsze. 

Przytoczone słowa ojca pokazują, czym jest bezsilność i jak trudna jest ona 
dla mężczyzny. Aktywność, która jest dla niego naturalna, zostaje zniszczona 
„ze względu na to, że nie ma nic”. Obnażenie mechanizmu bezsilności poka-
zuje, że sięga ona głębiej niż „brak środków, brak siły, brak czasu, brak możli-
wości”. Jest pustką, w której każda próba działania przypomina fatalistyczne 
wybory mitologicznych bohaterów. 

Warto zauważyć, iż odczucie bezsilności charakteryzuje się pewną ambi-
walencją. Jest ona związana z inicjatywą mężczyzny, który wciąż poszuku-
je możliwości pokonania choroby, a w chwilach gdy one zawodzą, przyjmuje  
postawę oczekiwania na zmianę, na wynalezienie lekarstwa, na ingerencję  
z zewnątrz. Tanatyczny kontekst tego oczekiwania wzmaga cierpienie i osłabia 
nadzieję na poprawę sytuacji. Ojciec jednak nie zaprzestaje poszukiwań „świa-
tełka w tunelu”. 

Odczucie bezsilności bywa niekiedy mniej dotkliwe, ale zawsze jest silnie 
demotywujące: „Bezsilność tak, czasem jest taka bezsilność. Bo beznadzieja 
to jest taka” (ojciec 8). Powodem odczucia bezsilności może być brak postępu  
w rozwoju dziecka, bo niezmienny stan dziecka, które powinno się rozwijać, 
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demotywuje: „Właśnie z tą nauką to jest najgorsze, że człowiek może też zanie-
chał wszystkiego, bo nie widzi tych postępów. Bo to co innego jak jest postęp, 
to człowiek się cieszy i widzi, to cały czas do przodu i próbuje to nawet nakrę-
cać, ale nie widzi postępu, no to już jest tyle lat i ta rehabilitacja, i ten, i nie wi-
dać żadnych postępów” (ojciec 6).

Zniechęcenie wywołane bezsilnością jest trudnym stanem emocjonalnym, 
któremu nie jest łatwo się przeciwstawić. Ma on przełożenie na płaszczyznę kon-
taktów społecznych, nawiązywanych przez ojca. Na podstawie analizy materia-
łu badawczego można zauważyć, że u ojców wewnętrzny opór przed wyjściem  
z dzieckiem na spacer i narażeniem się na natarczywy wzrok przechodniów i nie-
wybredne uwagi pojawia się rzadziej niż u matek. Być może wpływa na to fakt, że 
w społecznym odbiorze częściej funkcjonuje określenie: „matka chorego dziec-
ka” niż: „ojciec chorego dziecka”. Niemniej świadomość bycia ojcem chorego 
dziecka w dużym stopniu monopolizuje uwagę rodzica i wpływa na ogranicze-
nie kontaktów z osobami spoza środowiska ogarniętego cierpieniem totalnym. 

Jak można zauważyć na podstawie analizy ostatniego z przytoczonych 
fragmentów, bezsilność pojawia się także w sytuacjach, w których wciąż moż-
na podejmować działania, ale brakuje sił i motywacji do ich realizacji. W tym 
kontekście bezsilność nabiera znaczenia subiektywnego, co stało się szcze-
gólnie widoczne w wypowiedzi ojca, którego tak bardzo zaskoczyła i prze-
raziła choroba dziecka, że przez kilka miesięcy nie potrafił pokonać niemoż-
ności działania i włączenia się w opiekę nad nim: „Ja też na początku byłem  
wystraszony, nie mogłem się z tym kompletnie ogarnąć. Źle zareagowałem 
wtedy, bo ja wtedy zbity byłem, bo sprawiło mi to wiele, wiele kłopotów. Po 
głowie mi różne rzeczy chodziły, ale czułem, że mi jest źle, a jakoś żony wtedy 
nie wsparłem, nie” (ojciec 13).

Powyższe słowa są przyznaniem się do porażki. Jednocześnie ukazują, jak 
ogromne cierpienie dotyka ojców chorych dzieci. Gdy postępują oni wbrew 
wyznawanym dotychczas wartościom, rezygnują z działań, które mogłyby po-
zwolić na poprawę sytuacji dziecka i rodziny lub też zmagają się z poczuciem 
bezsensowności dalszych działań, ich postawa nie może podlegać jednoznacz-
nej i prostej ocenie. 

Bezsilność ojców chorych dzieci osiąga apogeum w chwili ich agonii. Wy-
daje się, że lęk przed całkowitą niemożnością działania kryje się w postawach 
ojców, którzy będąc mniej lub bardziej świadomi zagrożenia życia dziecka, 
bronią się przed ostateczną bezsilnością bądź próbują w niej antycypować. Ta-
natyczny wymiar funkcjonowania ojców chorych dzieci staje się coraz wyraź-

Rozdział VIII. Cierpienie członków rodziny chorego dziecka272



Egzemplarz 
udostępniony repozytorium

niej widoczny w miarę zbliżania się śmierci dziecka. Utrata jego aktywności, 
zatrzymanie bądź cofnięcie w rozwoju, a także niemożność pokonania choro-
by powodują, że ojcowie odczuwają cierpienie. Ma ono również odniesienie do 
duchowo-religijnej płaszczyzny funkcjonowania mężczyzn. 

Cierpienie duchowe i religijne nie jest odseparowane od pozostałych płasz-
czyzn funkcjonowania rodziny. Pojawia się ono na różnych etapach rozwoju 
choroby dziecka i nabiera różnych znaczeń, zależnych od zmieniającej się sy-
tuacji. Trudne pytania egzystencjalne towarzyszą wystąpieniu choroby, niepo-
myślnej diagnozie, leczeniu, pobytom w szpitalu, a wreszcie myślom dotyczą-
cym śmierci. Pytania te są stawiane przez ojców samym sobie, innym ludziom, 
losowi i Bogu. Te pierwsze zmierzają do określenia przyczyn zaistniałych sy-
tuacji i udziału rodziców w tych wydarzeniach. Jedynie w marginalnych przy-
padkach odpowiedzi na nie wiążą się z poczuciem własnej winy, co odróżnia 
je od wypowiedzi kobiet. Powodem tego jest prawdopodobnie fakt, że ojcowie 
silnie racjonalizują proces choroby i cierpienia, przez co łatwiej unikają przyj-
mowania na siebie bezzasadnej winy. 

Pytania skierowane do innych pojawiają się w formie pretensji, często nie-
racjonalnych. Ich intensywność zależy od stopnia poczucia zagubienia, zmę-
czenia czy nielogiczności występowania zdarzeń: „Przedtem, no bym powie-
dział, ogólne pretensje do wszystkich. Każdy problem to był na skalę nie wia-
domo jaką. W tym momencie już jakoś sobie dajemy radę z oswojeniem tych 
problemów. Ale pierwszy szok po wszystkim, no to wiadomo, myślenie: «Co? 
Jak? Dlaczego? Dlaczego my akurat? Dlaczego na nas to padło?» No, przez 
pierwszy rok to tragedia, tragedia była w tym kierunku” (ojciec 3). 

Cierpienie związane z niewyjaśnioną przyczyną zachorowania, nieumiejęt-
ność pogodzenia się z tym faktem oraz emocje związane z postępem choroby 
kumulują się w pytaniach, których adresat nie jest zawsze precyzyjnie określo-
ny. Nie przeszkadza to w ich wypowiadaniu, choć przewidywalność uzyskania 
odpowiedzi jest znikoma. 

Nie wszyscy ojcowie poszukują winnych choroby wśród otaczających ich 
osób. Wynika to poniekąd z dystansu czasowego, który pozwala na przemy-
ślenie sytuacji i podjęcie próby odnalezienia w niej logicznych elementów. To 
skłania do powstrzymania się od nieracjonalnego obciążania winą innych lu-
dzi: „To nie jest na zasadzie, że ty jesteś winien. Nie, nie tymi kategoriami, jak 
mówię. Ja nie szukam winnych w tej sytuacji, bo to do niczego nie prowadzi.  
A nawet jak znajdę winnego, to co? Zemszczę się na nim? Nie no, to jak mówię, 
to jest ślepy zaułek, z którego nie ma wyjścia” (ojciec 18). 
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Unikanie ślepego zaułka poszukiwania winnych jest związane z koniecz-
nością opanowania pierwszych odruchów, które pojawiają się wraz z zaistnie-
niem sytuacji ekstremalnej. Wymaga to podjęcia wysiłku przeformułowania 
celów funkcjonowania rodziny nieuleczalnie chorego dziecka. 

Cierpienie duchowo-religijne wiąże się z poczuciem zawodu, że Bóg nie 
przyszedł ze spodziewaną pomocą: „Miałem taki okres właśnie, że chodziłem 
wtedy regularnie do tego kościoła i modliłem się, chociaż byłem zawiedziony, 
nie mówię, że nie, prawda?” (ojciec 13). Rozczarowanie postawą Boga zakła-
da próby podejmowania z Nim dialogu, który niekiedy przybiera dramatycz-
ną formę: „To była jedna z gorszych sytuacji, gdzie, powiem, że człowiek wylą-
dował w kaplicy z pytaniem: «Dlaczego?!»” (ojciec 5). 

Pytanie postawione przez ojca, chociaż wyrażone za pośrednictwem for-
my trzeciej osoby, sugeruje osobistą więź pomiędzy ojcem a Bogiem. Cierpie-
nie zawarte w pytaniu jest odzwierciedleniem przeżyć, których doświadczają 
rodzice chorych dzieci. Warto podkreślić, iż ich wyartykułowanie jest trudne, 
zwłaszcza gdy wydają się naruszać ważną dla ojca relację z Bogiem.

W materiale badawczym pojawiają się wypowiedzi, które wyrażają sprze-
ciw wobec bólu, którego doświadcza dziecko. Bunt wobec Boga jest krótko-
trwały, do czego po raz kolejny przyczynia się mechanizm racjonalizacji: „Dzi-
siaj widziałem, jak dziecko płacze z bólu. No, jest taki moment, że człowiek jest 
wkurzony nawet i na Pana Boga. No, ale tak po chwili człowiek się uspokaja, 
przemyśli i mu trochę to przechodzi, nie? Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że 
Bóg ma jakiś cel” (ojciec 16).

Zestawienie słów „dzisiaj” i „na dzień dzisiejszy” wydaje się obrazować 
zmienność emocji i wydawanych ocen, które powstają w wyniku przebywania 
w bliskości chorego dziecka. Lęk, współczucie i niemożność zmiany sytuacji 
są istotnymi elementami kształtującymi postawy ojców w sytuacji granicznej. 

Zaprezentowanie zakresu cierpienia ojców i matek nieuleczalnie chorych 
dzieci pokazało różnice i podobieństwa w jego przeżywaniu. Warto zauwa-
żyć, że ojcowie w swoich wypowiedziach odnoszą się do swoich przeżyć emo-
cjonalnych, ale rzadziej niż kobiety nazywają swoje emocje. Częściej porusza-
ją chronologiczny wymiar wydarzeń, wskazują konkrety, ale zwracają mniej-
szą uwagę na okoliczności zaistniałych wydarzeń. Trudno jest dokładnie okre-
ślić obszary i zakresy cierpienia ojców, niemniej pokazanie głębi przeżyć ro-
dziców wydaje się potrzebne do naszkicowania obrazu cierpienia u pozosta-
łych członków rodziny. 
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3. Dziadkowie w cierpieniu totalnym

Cierpienie związane z chorobą wnuka bądź wnuczki wyznacza obszary, które 
wymagają bardziej szczegółowych analiz. Warto podkreślić niektóre charak-
terystyczne aspekty tego cierpienia. Opieka nad chorym dzieckiem, w którą 
włączają się dziadkowie, sprawia, że doświadczają cierpienia, które obejmuje  
każdą sferę cierpienia totalnego.

Cierpienie psychiczne jest ciężkim balastem, na który skarżą się najstar-
si członkowie rodziny. Jest ono wywołane bliskością kochanej osoby, która 
odczuwa ból, a także ograniczoną możliwością pomocy. Rozpoczyna się ono  
w chwili uzyskania pierwszych informacji o chorobie i konfrontacji z jej re-
alizmem. Wydarzenia te są pejoratywnie określane przez dziadków: „Począ-
tek był tragiczny” (babcia 21). Ogrom ich cierpienia przerósł wszelkie wyobra-
żenia: „Nie wiedziałam, że aż tak. Ja myślałam, że no tam mówię, no jak małe 
dziecko, to po jakimś czasie to przejdzie. O, tak se to wyobrażałam. To se nie 
zadawałam takiego trudu, żeby aż tak myśleć poważnie. Tak. To se nie zda-
wałam sprawy, bo nie widziałam. Dopiero się okazało, jak wrócił” (babcia 3). 

W przypadku dziadków zaskoczenie i szok wywołane przez chorobę są  
o tyle większe, że często nie są oni w pełni świadomi jej skutków. Nie znając 
dokładnej diagnozy, muszą domyślać się, jakie są fakty. Wpływa to na poziom 
uświadomienia sobie powagi sytuacji, w której znajduje się dziecko. W przy-
padku jednego z chorych dzieci odkrycie choroby dokonało się z inicjatywy 
babci, która zauważyła niepokojące zachowania dziecka. Spostrzegawczość nie 
uchroniła jednak kobiety przed szokiem, który wywołała diagnoza. Gdy oka-
zało się, że jest to nieuleczalna choroba, zaskoczenie było tak silne, że spowo-
dowało zatarcie w pamięci babci chronologicznego przebiegu faktów: „Tak, to 
był dla nas szok. Dziecko miało wtedy pół roczku. Pół roku czy siedem mie-
sięcy, już księdzu dokładnie nie powiem, bo ja przez te stresy, przez te przej-
ścia wszystkie takie, to już nawet i pamięć tracę, tak to powiem” (babcia 20–1). 

Trudno określić, jakie emocje towarzyszyły dziadkom, którzy dowiadu-
jąc się o chorobie dziecka, nie włączyli się w bezpośrednią opiekę nad nim. 
Osoby te nie wzięły udziału w badaniach. Na podstawie wypowiedzi pozosta-
łych członków rodziny można jednak domniemywać, iż dziadkowie, którzy  
świadomie odseparowali się od chorego wnuka, zbudowali własne wyobraże-
nia dotyczące jego choroby. Odsuwanie myśli o zagrożeniu życia, doszukiwa-
nie się pomyślnych symptomów w każdym najdrobniejszym przejawie aktyw-
ności dziecka czy też nieustanne oczekiwanie nadprzyrodzonej interwencji 

3. Dziadkowie w cierpieniu totalnym 275



są drogami radzenia sobie z zaistniałą sytuacją w głównej mierze wśród tych 
dziadków, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w opiece nad dzieckiem, mię-
dzy innymi prababć chorego chłopca: „One jeszcze czasem nie rozumieją, taką 
mają złudną nadzieję, że tak powiem. Jedna mówi, że się coś poprawi. Zwłasz-
cza ta babcia Mikołaja. Ona, jak jedziemy do niej, to pyta mnie się: «Córuniu, 
no jak tam, ja się codziennie modlę, lepiej coś tam mojemu prawnusiowi czy 
nic?». (…) Tak mi się wydaje, że one jeszcze czasami nie rozumieją. Ta moja 
druga babcia też, że «przecież on ciężki, coraz cięższy i nic mu się nie popra-
wia? Przecież to trzeba będzie go nosić». Takie są przerażone tym trochę: «Jak 
ty se dziewczyno radzisz?». No, mają takie, no jak to babcie, no nie rozumieją 
tego, no ale nie ma się jeszcze co im dziwić” (matka 3).

Warto podkreślić, iż niezrozumienie zaistniałej sytuacji oraz odseparowa-
nie się od środowiska ogarniętego chorobą jest świadectwem dramatycznych 
rozstrzygnięć, a także ukrytego cierpienia, które nie jest łatwo zdiagnozować 
i opisać.

Przeżycia emocjonalne dziadków, którzy na co dzień biorą udział w opiece 
nad dzieckiem, koncentrują się w dużej mierze wokół zagrożenia życia dziecka. 
Trudne doświadczenia często towarzyszą dziadkom, mimo że się „nie dopusz-
cza tej myśli, to się odgania. Tak, to się odgania. To nie jest tak, że człowiek my-
śli, tylko że to się odgania. Człowiek się tak boi. Tak to księdzu powiem, boi się, 
żeby nie zachorował, żeby coś się nie pogorszyło, żeby się nie zakrztusił, o. Ta-
kie myśli przychodzą. Taki lęk. No, taki lęk, taki lęk o dziecko” (babcia 20–1). 

Lęk przed utratą wnuka bądź wnuczki nie zwalnia dziadków z poczucia obo-
wiązku opiekowania się dzieckiem. Świadomość, że nieumiejętne wykonanie 
czynności opiekuńczych może doprowadzić do zgonu dziecka, powoduje, że 
dziadkowie stają się opiekunami troszczącymi się o każdy szczegół. Warto pod-
kreślić, że opieka nad chorym dzieckiem jest procesem tak silnie absorbującym, 
że nie kończy się ona nawet w chwili opuszczenia domu dziecka: „To nie jest tak, 
że ja już zajadę do domu i koniec, drzwi zamykam, nie ma mnie i już. Nie, nie, 
nie. Głowa zostaje bardzo często tutaj” (babcia 20–1). Związanie myśli i uczuć 
z chorym dzieckiem utrudnia odpoczynek i zbudowanie dystansu niezbędnego 
do zachowania komfortu funkcjonowania człowieka w podeszłym wieku. 

Stres, przemęczenie, konieczność podejmowania aktywności nieadekwat-
nej do wieku, a nade wszystko świadomość zagrożenia życia dziecka niebez-
piecznie się kumulują: „A z czego człowiek osiwiał? Tak się zbiera, zbiera, zbie-
ra… I w końcu, któregoś dnia, wybuchnie! Ja z reguły jestem może taka spo-
kojniejsza, ale jak się tak już dobrze zdenerwuję, to mogę wybuchnąć i to może 
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być bardzo negatywna reakcja. Mogę komuś ubliżyć nawet, jak bym wybuchła. 
Ale z reguły jestem spokojna. Ale to się tak czasami uzbiera. To się zbiera, zbie-
ra, zbiera i…” (babcia 20–2). 

Kumulowanie się trudnych emocji związanych z chorobą dziecka jest spotę-
gowane przez świadomość, że w najbliższym otoczeniu najczęściej nie ma z kim 
się nimi podzielić. Dziadkowie powstrzymują się przed obciążaniem własnych 
dzieci, ponieważ mają świadomość ich cierpienia. W tej sytuacji trudności prze-
żywane przez dziadków są tym większe, że są przeżywane na dwóch płaszczy-
znach. Dziadkowie współuczestniczą bowiem w cierpieniu własnych dzieci oraz 
w cierpieniu wnuków. 

Trudne przeżycia wiążą się także z pytaniami egzystencjalnymi, pojawiają-
cymi się w kontekście choroby. Nie omijają one najstarszych członków rodzi-
ny. Najczęściej oscylują one wokół pytania „Dlaczego?”, co wpisuje się w po-
dobne doświadczenia, o których mówią pozostali członkowie rodziny. Elemen-
tem wyróżniającym jest fakt, że w poszukiwania odpowiedzi na to pytanie ocie-
rają się o pojmowanie cierpienia jako kary. W ten sposób można wytłumaczyć 
nieracjonalne niekiedy poszukiwanie przyczyn cierpienia dziecka w historii ży-
cia członków rodziny. Być może jest to związane z robieniem bilansu życiowego. 
Jeden z dziadków wyraża to następująco: „Zadawałem sobie pytanie. Jak każdy 
zdrowy, rozsądkowy człowiek zadawałem sobie pytanie: «Dlaczego? Dlaczego to 
spotkało ich?»”. Bo tak: syn nie należy do osób patologicznych, skończył tech-
nikum, pracował w jednej hurtowni, teraz w drugiej pracuje, nie żeby był jakiś 
lump, menel, ćpał, pił czy coś takiego, żeby się lumpił z jakimiś dziewuchami. 
(…) Przecież my należymy do ludzi z wyższym wykształceniem, ja już na eme-
ryturze, żona o mało co też na emeryturze jest” (dziadek 6).

Brak logicznych argumentów potwierdzających zasadność poczucia winy 
za chorobę dziecka tylko pozornie zmniejsza cierpienie. Niemożność znalezie-
nia odpowiedzi na nurtujące pytania nie zwalnia umysłu z dalszych poszuki-
wań, które nie przynoszą rezultatów. Wydaje się, że zdroworozsądkowe argu-
menty nie zawsze wystarczają, by całkowicie wyzbyć się poczucia winy.

Pytanie: „Dlaczego?” jest przez dziadków kierowane także do wyższej w ich 
przekonaniu siły niż los. Pretensje i żal do Boga pojawiają się wśród dziadków, 
którzy identyfikują się z wiarą i religijnością. Wspomniany przez jedną z babć 
mechanizm kumulowania się przeżyć czasem doprowadza do eksplozji. Gdy pę-
kającym ogniwem jest sfera religijna, sytuacja nabiera szczególnego dramaty-
zmu. Jedną z takich sytuacji w życiu babci wspomina ojciec dziecka: „Jak ona to 
powiedziała? A to taka zła była i mówi tak: «Kurwa! – mówi – ludzie nie chodzą 
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do kościoła, nie modlą się, dzieci zdrowe mają, a ja tutaj – mówi – do kościoła, 
modlę się i…?!»” (ojciec 10). 

Gdy następuje punkt kulminacyjny gromadzenia się trudnych doświadczeń 
i emocji, następuje ich wybuch, który jest zapóźnioną formą dzielenia się nimi 
z innymi. Wybuch nagromadzonych emocji świadczy o cierpieniu, którego do-
świadcza kobieta. Wydaje się, że wykrzyczenie żalu i pretensji nie oznacza zerwa-
nia kontaktu z Bogiem. Jest ono raczej świadectwem ogromu trudnych przeżyć, 
które gromadziły się w babci nieuleczalnie chorego wnuka. Ciekawym komen-
tarzem do zachowania babci dziecka są spokojnie wypowiedziane słowa mat-
ki dziecka: „No, tam trochę nabluźniła babcia, trochę. A przejdzie jej” (matka 
10). Można domniemywać, że wzajemne zrozumienie i wyrozumiałość wynikają  
z uczestniczenia w tej samej sytuacji, w której nie brak trudnych chwil. 

Cierpienie dziadków nie omija płaszczyzny kontaktów społecznych, bo 
choroba dziecka powoduje ich osłabienie, a niekiedy wręcz ich destrukcję. Wy-
powiedź jednej z babć obrazuje, na czym polega to zjawisko: „Przedtem żem 
chodziła do koleżanek, tak. Teraz nie. Jak mnie ucina od tej pory, to teraz mnie 
nie interesuje. Tak zostało i nie pójdę, bo nie mom co z nimi rozmawiać. Ro-
zumieją, współczuwają mi, owszem. Tak. Ale one zaczną godać znów, czasami 
o swoich dzieciach, cieszo się, to… A mnie to nie pasuje, nie pasuje mi tam być 
w tym momencie. No to po co pójdę?” (babcia 3).

Izolacja społeczna, na którą godzi się, a nawet o którą zabiega kobieta, 
wynika z nieprzystawalności sytuacji, w których kobiety funkcjonują. Brak 
wspólnych tematów, a jednocześnie świadomość, że wynika to nie z winy ko-
leżanek, ale z destrukcyjnego działania choroby, stanowią czynnik izolujący. 
Zapewnienie o współczuciu jest istotne, ale niewystarczające, gdy nie usuwa 
ono zaistniałej bariery. Tak jak w przypadku wcześniej wymienionych matek 
przyczynia się do izolacji i poczucia niezrozumienia. Dlatego dziadek jedne-
go z chorych dzieci wyznaje: „Nie lubię [chodzić] po ulicy, do tych supermar-
ketów, bo jeżdżą z wózkami, z tymi małymi dziećmi i widzę, że to dziecko ma 
dwa, trzy latka, rusza się, patrzy. No, a ona głowy nie utrzymuje” (dziadek 6). 

Podobną bierną postawę prezentuje cytowana wcześniej babcia. Nie pró-
buje przełamać kryzysu, bo nie czuje się na tyle silna. Przełomowe wydarze-
nie, którym było wystąpienie choroby, miało na kobietę tak duży wpływ, że 
zamknęła się ona w przestrzeni kontaktów rodzinnych, ograniczając do nich 
swoją aktywność społeczną. Warto podkreślić, iż w materiale badawczym 
uzyskanym w wywiadzie z babcią pojawiają się wątki licznych relacji społecz-
nych, które podtrzymywała aż do „tej pory”. Kobieta mówi o nich z satysfak-
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cją i dumą, a jej wspomnieniom towarzyszy częsty uśmiech. Wszystkie te rela-
cje są przedstawiane w czasie przeszłym. 

Nawet jeśli wpływ choroby nie dokonuje tak zasadniczych zmian jak w przy-
padku analizowanego fragmentu wypowiedzi, to czynnikiem decydującym o ich 
ograniczeniu jest zbyt mała ilość wolnego czasu. W opiece nad chorym dziec-
kiem czas jest wartością limitowaną i jest trudno znaleźć chwile, które można 
poświęcić na podtrzymywanie relacji przyjacielskich czy sąsiedzkich. 

Wielość trudnych przeżyć i pełnionych obowiązków odbija się również na 
zdrowiu fizycznym najstarszych członków rodziny. W tym kontekście zasad-
ne wydaje się przytoczenie słów babci, u której przeżycia wywołane narodzina-
mi chorego wnuka i opieką nad nim spowodowały wystąpienie nadciśnienia. Jej 
wypowiedź obrazuje nie tylko somatyczne konsekwencje uczestniczenia w cier-
pieniu dziecka, ale także ich ścisły związek z pozostałymi obszarami codziennej 
aktywności. Kryzys nastąpił w czasie chwilowej nieobecności rodziców dziecka: 

„Chcieli jechać na zakupy do Krakowa, po coś chcieli jechać. Ja mówię: «To 
jedźcie, przecież zostanę, cóż mam nie zostać?» I pojechali. Tak gdzieś po dwóch 
godzinach ciśnienie mi uderzyło i zrobiło mi się tak niedobrze. Bo sobie za dużo 
do głowy nakładłam. Bo w ten sposób, że jakbym tak – ciemno było, bo to je-
sienią już było – a jakbym tak zasłabła?! To on musi umrzeć, dobrowolnie musi 
umrzeć, przeze mnie, bo mu nie ma pomocy. Ani jo nie zadzwonię, bo ja nie 
mam siły już. Zaczęłam szukać, bo mi się zrobiło ciśnienie takie wielkie, że tak 
oddychom, wychodzę na korytarz i mi trochę lepiej, ale szukam tych telefonów, 
nie mogę znaleźć, bo chcę zadzwonić, ale nie do nich, bo się bałam, bo pojadą na 
oślep wtedy. Tak, tylko do sąsiadów. A to była gdzieś dziesiąta godzina wieczór 
czy wpół do dziesiątej. No to już śpią, zimową porą, no to nocą ludzie śpią. No, 
ale wreszcie, jakiś ten telefon uchwyciłam jeden do sąsiada drugiego, ale myślę: 
«Się przeżegnam. Boże, odbierz, żeby chcieli odebrać!». No, bo powiedzo: «O tej 
porze, to se ktoś tak dzwoni. Będzie rano, no to będzie drugi raz dzwonił…». Ale 
na szczęście odebrała ten telefon. A ja tak stoję i czuję, że już mi jest niedobrze 
znowu i godom: «Chodź już!». Przyleciała i pokazałam, jak się to odsysać, bo jo 
godom, mnie zabierze pogotowie, to będzie dzwonić po kogoś i wtedy odessie 
to dziecko, bo mu tylko pierwszy ratunek, żeby odebrać mu ślinę” (babcia 3).

Zaburzenie ciśnienia krwi występowało u babci od czasu narodzin chorego 
wnuka, ale do tej pory nie stanowiło czynnika bezpośrednio zagrażającego jej 
życiu. W prezentowanej sytuacji skok ciśnienia mógł mieć dalsze konsekwen-
cje. Analiza wypowiedzi kobiety pokazuje tok rozumowania, który nie zatraca 
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swej logiczności pomimo dramatyzmu sytuacyjnego. Główną troską babci jest 
zapewnienie choremu dziecku opieki, która zapobiegłaby uduszeniu. Działa-
nia podejmowane przez nią świadczą o zachowaniu trzeźwości i jasności umy-
słu oraz wysokim stopniu samoświadomości. Uzmysłowienie sobie, że cała sy-
tuacja jest stymulowana przez psychikę, nie zmniejsza cierpienia, ale nie po-
zwala jej na panikę. Zaskakuje wnikliwa przewidywalność własnych reakcji,  
a także rodziców dziecka oraz sąsiadów. Babcia działa ze świadomością, że od 
jej poczynań zależy bardzo wiele i nie mogą one być chaotyczne. Próby prze-
ciwstawienia się panice wymagają samozaparcia, umiejętności zniesienia bólu 
fizycznego oraz skoncentrowania na działaniach ratowniczych. 

Świadomość zagrożenia jest przeżywana przez kobietę bardzo intensyw-
nie, co stanowi odzwierciedlenie jej stosunku do sytuacji ekstremalnej. War-
to zauważyć, iż lęku nie wywołuje zagrożenie własnego życia, lecz zagroże-
nie życia dziecka. W analizowanym fragmencie nie brak odniesienia do sfe-
ry religijnej, a wezwanie pomocy bożej dokonuje się w krytycznym momencie. 
Dla babci niezastąpioną pomocą jest wsparcie sąsiadki, której dyspozycyjność 
i obecność prowadzi do uspokojenia i spadku ciśnienia. Żeby wsparcie mogło 
się pojawić, babcia musiała przezwyciężyć izolację społeczną, o której opowia-
da w omawianym wcześniej fragmencie. 

Cierpienie babci pozostaje jej osobistą tajemnicą. Po powrocie rodziców 
dziecka, nieświadomych zaistniałej sytuacji, wszystko pozornie wraca do nor-
my. Jednak wspomnienia trudnych chwil są dla babci tak traumatyczne, że już 
nigdy później nie godzi się na samotne przebywanie z dzieckiem. Omawiany 
fragment stanowi syntezę obszarów cierpienia doświadczanego przez dziadków 
nieuleczalnie chorych dzieci. Trudności, które dziadkowie przeżywają, uczestni-
cząc w sytuacji zagrożenia, mają skomplikowaną etiologię i niełatwy do opisania 
zakres. W dużej mierze skupiają się one wokół poczucia dezorientacji, niezrozu-
mienia i zagubienia w trudnej sytuacji. Wydaje się, że międzypokoleniowa lojal-
ność przyczynia się do nieujawniania swoich cierpień przed członkami rodziny. 
Cierpienie dziadków jest świadectwem miłości do chorego dziecka i jego rodzi-
ców oraz zaangażowania w proces opiekuńczo-wychowawczy.

4. Trudne doświadczenia rodzeństwa 

Dla pełniejszego zobrazowania zakresu cierpienia członków rodziny chorego 
dziecka trzeba przedstawić cierpienie pozostałych osób, zaliczanych do najbliż-
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szego środowiska dziecka. Przedstawione już częściowo cierpienie rodzeństwa, 
analizowane w kontekście więzi rodzinnych, wymaga pogłębionych analiz. Po-
zwolą one na dostrzeżenie kategorii, która w wielu przypadkach ogniskuje cier-
pienia rodzeństwa. Jest nią brak, deficyt. W pierwszej kolejności można mówić 
o braku odpowiedniej informacji. 

Podobnie jak w analizach cierpienia członków rodziny chorego dziecka 
istotną rolę odgrywa moment wystąpienia choroby, tak też w przypadku star-
szego rodzeństwa jest to punkt zwrotny. Cechą charakterystyczną w przeży-
waniu szoku związanego z chorobą jest stopniowo odkrywana wiedza na te-
mat jej wystąpienia, specyfiki i rokowań. Interesującym wątkiem jest stoso-
wanie przez rodziców chorego dziecka sekretu, który uniemożliwiał dzieciom 
uzyskanie odpowiednich informacji. Zastąpiły je cząstkowe spostrzeżenia  
i domysły, które są wyrazem bezradności i samotności braci i sióstr: 

„Ja to strasznie przeżywałem. Jakoś może nie okazywałem tego, ale nie wie-
działem do końca, co jest grane. Nie byłem zgłębiony w to wszystko, na co jest 
chora moja siostra itd. Na początku było ciężko (…). Ja ogólnie taki byłem 
troszkę rozczarowany tym wszystkim. Bo ja się bardzo ucieszyłem ogólnie, jak 
mama była w ciąży. Tak, ucieszyłem się, sobie myślę: «Mały brzdąc w domu, 
fajna sprawa, nie?» No i już jak mama była wcześniej w szpitalu itd., zaczą-
łem coś tak myśleć, że coś jest kurczę nie tak. No i tutaj tata pokazał mi zdję-
cie, widzę, że to dzieciątko wygląda, no, trochę inaczej niż normalne, nie? No, 
było widać. No i zacząłem się martwić, no i wtedy to tak wszystko się nadkła-
dało, nadkładało i zacząłem o tym myśleć. W ogóle później weszłem na Inter-
net, zobaczyć, o co to w ogóle chodzi z tą chorobą, jak się dowiedziałem. Kie-
dyś, przypadkiem, jakąś tam kartkę znalazłem z, jak to się mówi? Wynikiem 
badań i na co jest moja siostra chora, i tak czytałem o tym, i tak chciałem po 
prostu się dowiedzieć, o co to chodzi” (brat 8–1).

Brak wystarczającej informacji był związany nie tylko z faktem wystąpienia 
choroby, ale także z przewidywanymi skutkami jej rozwoju. Zastosowany przez 
rodziców oszczędny sposób przekazywania niezbędnych informacji objął całą 
rodzinę. Wydaje się, że wynikał on z poczucia skrępowania faktem spodzie-
wania się dziecka w okresie zaawansowanej dorosłości, a tym bardziej dziecka 
chorego. Być może miał na celu również ochronę najbliższych osób. Jak się wy-
daje, najbardziej ucierpiały na tym dorastające dzieci. Niepokój i niepewność, 
które pojawiły się zanim zdobyły one niezbędną wiedzę, były dużym obcią-
żeniem. Mijające miesiące, które nie przynosiły konkretnych informacji, były 
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trudne, bo chociaż pozornie nie przytłaczały złą diagnozą, w rzeczywistości 
były pasmem domysłów i poszukiwań. 

Zdobywanie informacji w Internecie stało się smutną koniecznością. Moż-
na przypuszczać, że informacje te nie zawsze były rzetelne, a co za tym idzie, nie 
przynosiły ukojenia. Zamknięcie kanałów komunikacyjnych w rodzinie spowo-
dowane faktem wystąpienia choroby miało swe konsekwencje w przyszłości. 

Nawet jeśli fakt choroby dziecka był przez rodziców przekazywany otwar-
cie, poziom rozumienia tego komunikatu nie był wystarczający. Wyjaśnienie, 
o jaką chorobę chodzi i jakie są jej konsekwencje, pojawiało się stopniowo. 
Cierpienie wywołane niedosytem informacji stało się udziałem sporej części 
rodzeństwa uczestniczącego w badaniach. Emocje wywołane przez tę sytuację 
towarzyszyły dzieciom i utrudniały ich funkcjonowanie. 

Częste i długotrwałe pobyty dziecka w szpitalu miały wpływ na życie ro-
dzeństwa. Jednym z efektów było odczucie braku najbliższych osób, zwłaszcza 
matki: „No, taka właśnie inna sytuacja. Że jej nie było, trudno się było przyzwy-
czaić i trzeba było zmienić taki tryb życia na inny trochę. Zawsze była mama, 
nagle jej nie było. No, to z tatą samym być to tak inaczej, co nie?” (siostra 15–2). 

Zmiana w funkcjonowaniu rodziny była trudna do zaakceptowania. Zmia-
na trybu życia wymagała umiejętności dostosowania się do nowych warun-
ków, zwłaszcza przez najstarszych przedstawicieli licznego rodzeństwa. Cza-
sowy brak matki stawał się niekiedy symboliczny, zwłaszcza gdy wywoływał 
myśli związane z przyszłością: 

„No, teraz tak, ale jak mamy zabraknie…
o tym myśli wtedy, tak? 
Tak, o tym najbardziej. Bo jak już nie będzie rodziców, no to wiadome, że nie 

chcemy go nigdzie oddawać, żeby ktoś inny się nim opiekował, tylko my, no ale 
z drugiej strony, nie będziemy mieć takiego życia jak inni mają” (siostra 15–2).

Wzruszenie i łzy towarzyszące wypowiadanym słowom świadczą o reali-
zmie dorastającej dziewczyny w spojrzeniu w przyszłość, a jednocześnie o lęku 
przed trudną wersją możliwych wydarzeń. W jej myśleniu przyszłość własna 
jest nierozerwalnie związana z losem chorego brata, co wywołuje cierpienie. 
Świadomość zaistniałych ograniczeń pogłębia się wraz z rozwijaną wizją nie-
pewnej przyszłości rodziny. Brak matki w tej sytuacji oznacza brak perspek-
tyw, niemożliwość planowania i spoglądania z nadzieją ku przyszłości. 

Powyższa wypowiedź nastolatki wskazuje na jeszcze jeden wymiar zwią-
zany z brakiem matki i zagrożeniem życia dziecka. Dziewczyna obawia się, że  
w chwili zagrożenia życia brata będzie z nim sama, bez mamy i wtedy nie bę-
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dzie potrafiła go uratować. Lęk ten ma swoje źródło w konkretnym wydarze-
niu, które jest wspominane w rodzinie jako szczególnie traumatyczne. Wy-
padnięcie rurki tracheostomijnej spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia 
chorego dziecka oraz wywołało panikę wśród najstarszych sióstr. Stało się ono 
przestrogą i obciążeniem w dalszej realizacji procesu opieki. 

Takiego rodzaju zagrożenia są dla zdrowego rodzeństwa bodźcami uświa-
damiającymi fakt, że chory brat bądź chora siostra może wkrótce i niespodzie-
wanie umrzeć. W wypowiedziach młodzieży można dostrzec ślad obecności 
żałoby antycypowanej, która pojawia się wraz z kolejnym atakiem duszności: 
„Martwię się o siostrę, to na pewno. W szczególności jak łapie ten atak, nie? 
No bo to jednak jest chwila tego bezdechu, no i… Znaczy widzę, ona siwieje 
wtedy, nie? Tak, że wtedy jest taki strach, że to jednak…” (brat 8–2). 

Brak pewności, że wszystko będzie dobrze, powoduje, że lęk wciąż utrzy-
muje się na wysokim poziomie. Jest to potęgowane faktem, że odczucie braku 
przejawia się również na płaszczyźnie duchowo-religijnej. Bliskość śmierci po-
woduje, że pojawiają się myśli przedstawiające życie człowieka odarte z tego, 
co transcendentne: „No, myślę, że w sumie to tak jak zwierzęta, trochę. Rodzi-
my się, bo nie mamy na to wpływu, czy się urodzimy czy nie. No i żyjemy so-
bie, żyjemy i umieramy…” (brat 7). 

Postrzeganie życia i związanego z nim cierpienia bywa przygnębiające, 
zwłaszcza gdy życie jest pozbawione sensu. Jego poszukiwanie jest zadaniem, 
które przyświeca wysiłkom młodych osób biorących udział w badaniach. Zna-
lezienie sensu zaistniałych wydarzeń wiąże się z podstawowym pytaniem  
o przyczynę cierpienia, na które zdrowe rodzeństwo znajduje różne odpowie-
dzi. Winą są obarczani lekarze i Bóg, ale można też dostrzec wątek teodycei, 
w którym cierpienie traktowane jest jako doświadczenie zesłane przez Boga,  
a jednocześnie zadanie, które trzeba wypełnić: „Zostaliśmy tak wystawieni na 
próbę, no cóż. Się pogodziliśmy z tym, no i zaakceptowaliśmy to, prawda?” 
(siostra 15–2). Droga do akceptacji próby jest długa i towarzyszą jej chwile za-
łamań. Sposobem radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami jest codzienna 
modlitwa, którą nastolatka praktykuje. 

Brak odczuwany przez zdrowe rodzeństwo jest także związany z trud-
nościami na płaszczyźnie kontaktów socjalnych. Młodzież wie, że porusza-
nie wśród grona znajomych tematu choroby brata lub siostry nie jest dobrym 
rozwiązaniem, choćby ze względu na ryzyko niezrozumienia ze strony rówie-
śników. Młodzi ludzie nie chcą więc zdradzać swych sekretów, przez co krąg 
osób, z którymi można na te tematy porozmawiać, jest niewielki: „Miałem po-
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trzebę taką, żeby komuś o tym powiedzieć. To jest chyba najważniejsze, że je-
żeli człowiek coś z siebie wydusi” (brat 8–1).

Możliwość wypowiedzenia swoich przeżyć i emocji stanowi ważne udo-
godnienie w znoszeniu choroby chorego rodzeństwa. Zaufane osoby, któ-
re są gotowe wysłuchać zwierzeń rodzeństwa chorych dzieci stanowią ważne 
wzmocnienie zdrowych braci i sióstr. Brak takiej okazji prowadzi do kumulo-
wania przeżyć i potęguje cierpienie młodych ludzi. Sytuacja zagrożenia, w któ-
rej znaleźli się młodzi ludzie, jest dla nich niekomfortowa i sprzeczna z potrze-
bami rozwojowymi. Zakłóca ich codzienne życie. Przy zaistnieniu pewnych 
okoliczności może się ona stać środowiskiem wzrostu.

5. Próba kategoryzacji cierpienia 

Analiza materiału badawczego pokazała zakres i głębię cierpienia przeży-
wanego przez członków rodziny dziecka objętego opieką hospicyjną. Moż-
na przyjąć, że obszary cierpienia opisane na podstawie analizy danych mają 
wyraźne odniesienie do płaszczyzn cierpienia totalnego. Rodzice, dziadkowie  
i rodzeństwo zmagają się z utrudnieniami w codziennym funkcjonowaniu, 
które wynikają z zaburzeń na płaszczyźnie kontaktów społecznych, równowa-
gi emocjonalnej, duchowej i somatycznej. 

Wydaje się, że uprawnionym wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest 
wskazanie charakterystyk cierpienia poszczególnych członków rodziny. Są one 
związane z kategoriami reprezentatywnymi dla poszczególnych grup człon-
ków rodzin. Dzięki analizie danych udało się je wyodrębnić i zbudować wokół 
nich profil cierpienia matek, ojców, dziadków i rodzeństwa chorego dziecka.  
Warto zaznaczyć, że kategorie nie są ze sobą w pełni kompatybilne, są jed-
nak ugruntowane w materiale badawczym, przez co nabierają naukowego zna-
czenia. Wyszczególnienie charakterystyk cierpienia nie ma na celu stworzenia 
pełnego katalogu cierpienia członków rodziny, lecz jedynie wskazanie niektó-
rych aspektów tego zagadnienia, typowych dla przedstawicieli poszczególnych 
ról społecznych. Wyniki analiz zostały ujęte w tabeli 4.

Dane w niej zawarte są odzwierciedleniem opisanych już przeżyć członków 
rodziny chorego dziecka. Zasadne jest jednak choćby skrótowe przedstawienie 
poszczególnych kategorii i charakterystyk. 

Cierpienie matek zostało skoncentrowane wokół kategorii znużenia i zwią-
zanego z nim zmęczenia. Na znużenie ma wpływ odczuwanie bólu fizyczne-
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go, który wiąże się najczęściej z porodem dziecka, niejednokrotnie skompliko-
wanym i bolesnym. To także odczuwanie innych dolegliwości fizycznych, któ-
re pojawiają się w trakcie opieki nad dzieckiem i są skutkiem stresu. Cierpienie 
matki nierozumiejącej obejmuje wszystkie sytuacje, w których matka odczu-
wa brak zarówno informacji, jak i logicznego związku wydarzeń, w których  
z konieczności bierze udział. Postawa matki nierozumiejącej jest konstruowa-
na przez niedosyt informacji dotyczących choroby dziecka, sposobów lecze-
nia i prognoz, a także przez niemożność zrozumienia sensu cierpienia dziecka  
i jego śmierci. Obejmuje więc wszystkie pytania matki, na które domaga się ona 
odpowiedzi. Matka niezrozumiana cierpi, gdy społeczność, w której żyje, nie 
potrafi jej okazać należnej empatii i wsparcia. W tej postawie zawiera się więc 
cierpienie matki podziwianej oraz objętej współczuciem. Zarówno współczu-
cie, jak i podziw są odbierane jako wyraz niezrozumienia rzeczywistych po-
trzeb i cierpień matki. 

Tabela 4. Charakterystyka cierpienia członków rodziny nieuleczalnie chorego dziecka
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•	 przeżywaniu bólu
•	 nierozumieniu 

osób i sytuacji 
•	 byciu 

niezrozumianą
•	 osamotnieniu
•	 przeciążeniu 

•	 wystąpienia 
choroby 

•	 diagnozy choroby
•	 bólu fizycznego
•	 ograniczeń 

chorobowych 
•	 braku postępu  

w rozwoju
•	 nieuchronności 

zdarzeń
•	 niemocy duchowej 

•	 niezrozumieniem 
sytuacji

•	 uczestniczeniem 
w opiece nad 
dzieckiem

•	 niepogodzeniem 
z cierpieniem 
niezawinionym

•	 poczuciem 
odpowiedzialności

•	 izolacją społeczną

•	 informacji  
o chorobie

•	 uwagi i obecności 
rodziców

•	 planów na 
przyszłość

•	 kontaktów 
społecznych

•	 sensu życia
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Cierpienie matki przeciążonej i znużonej odnosi się w głównej mierze do 
sfery emocjonalnej, w której powstają silne napięcia. Obciążenie trudnymi do 
przyjęcia uczuciami powoduje, że cierpienie się wzmaga i utrwala. Wreszcie 
cierpienie matki osamotnionej jest związane z izolacją społeczną i brakiem 
bliskich kontaktów z innymi. Osamotnienie matki chorego dziecka jest często 
związane z konkretnym miejscem, zwłaszcza ze szpitalem czy domem, bo tam 
pojawiają się szczególnie silne oddziaływania alienujące kobietę. 

Cierpienie ojców koncentruje się wokół kategorii bezradności, która poja-
wia się w chwili wystąpienia choroby, wzmacnia się przez diagnozę schorzenia, 
kumuluje wraz z postępem choroby i osiąga apogeum w czasie śmierci dziec-
ka. Różna intensywność przeżywania poczucia bezsilności jest więc związana  
z trajektorią choroby dziecka. Ojciec przeżywa poczucie braku możności dzia-
łania także wtedy, gdy uświadamia sobie trwałość zmian, które zaszły w organi-
zmie dziecka i wie, że nie spełni ono pokładanych w nim nadziei. 

Bezradność pojawia się także wtedy, gdy podejmowane próby poprawy sy-
tuacji nie przynoszą spodziewanych efektów. Szczególnym powodem bezrad-
ności jest ból somatyczny dziecka, który powoduje ogromne cierpienie ojca. 
Generuje ono pytania, które dotyczą duchowego wymiaru ludzkiej egzysten-
cji, a więc pytania o sens życia w kontekście nieuchronności zdarzeń, a także 
inne pytania. Szczególnym wymiarem bezradności ojca jest odczuwana przez 
niego niemoc duchowa, która jest wynikiem niemożności odnalezienia odpo-
wiedzi na pojawiające się pytania i jest związana z inercją woli. 

Cierpienie dziadków chorego dziecka skupia się wokół dezorientacji i może 
przybierać rozmaite formy. Źródłem cierpienia może być niezrozumienie sy-
tuacji, w jakiej znajduje się chore dziecko i jego bliscy, nierozumienie cho-
roby i zasad jej leczenia czy też brak wystarczających informacji. Głównym 
źródłem cierpienia dziadków jest bezpośrednia opieka nad dzieckiem. Jej re-
alizacja stanowi okazję do zagłębienia się w cierpieniu totalnym, czego nie  
doświadczają tak dotkliwie dziadkowie, którzy nie włączają się w opiekę. Pod-
jęcie odpowiedzialności za chore dziecko jest dla starszego człowieka dużym 
wyzwaniem, a sprostanie mu nieraz wywołuje duży stres. Skupienie uwagi na 
chorym dziecku powoduje jej brak w innych obszarach życia dziadków, m.in. 
w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Dziadkowie cierpią, gdy nie mogą 
pogodzić opieki nad dzieckiem i dążenia do uzyskania wewnętrznego ładu 
z potrzebą podtrzymywania relacji społecznych. Cierpienie dziadków ma 
również wymiar duchowy i wypływa z niepogodzenia się z chorobą dziecka. 
Owo niepogodzenie skutkuje stawianiem pytań, które w dużej mierze są kie-
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rowane do Boga. Cierpienie niezawinione jest problemem, któremu trudno  
sprostać.

Cierpienie zdrowego rodzeństwa jest związane z kategorią deficytu. Niedo-
bór informacji o chorobie siostry czy brata jest bolesnym doświadczeniem. De-
ficyt uwagi i obecności rodziców, zwłaszcza matki, jest odbierany jako krzyw-
da wyrządzona zdrowym braciom i siostrom. Niemożność oparcia się na nich 
powoduje, że młodzi ludzie czują zawód i odrzucenie. Realizm funkcjonowa-
nia w rodzinie z nieuleczalnie chorym dzieckiem przekonał rodzeństwo, że 
jego przyszłość będzie prawdopodobnie uzależniona od stanu zdrowia chore-
go dziecka i długości życia rodziców. Brak możliwości planowania przyszłości 
odbija się niekorzystnie na samopoczuciu i kondycji rodzeństwa. 

Rodzeństwo cierpi także wtedy, gdy liczba nawiązywanych przez nich kon-
taktów społecznych jest znikoma, a ich jakość niezadowalająca. Powoduje to 
utratę wsparcia ze strony rówieśników i innych osób znaczących. Podstawowym 
deficytem pojawiającym się w kontekście choroby dziecka jest brak poczucia 
sensu życia. Wywołuje on cierpienie, które ma naturę duchową, a jego egzysten-
cjalny charakter w dużym stopniu dominuje uwagę młodego człowieka. 

* * *
Eksploracja materiału badawczego pod kątem zagadnienia cierpienia człon-
ków rodziny chorego dziecka ukazała zarys tego problemu i wskazała niektóre 
zależności występujące pomiędzy wyodrębnionymi zmiennymi. Duży wpływ 
na rodzaj doświadczanego cierpienia posiadają role społeczne pełnione w ro-
dzinie oraz wiek i stopień zaangażowania w opiekę nad dzieckiem. Różnice 
występujące pomiędzy cierpieniem matek, ojców, zdrowych dzieci i dziadków 
pokazują, że ma ono charakterystyczne cechy, przedstawione w tabeli 4. 

Na szczególną uwagę zasługują różnice występujące pomiędzy cierpieniem 
matek i ojców chorych dzieci. Wydaje się, że cierpienie matek jest pochodną nie-
zwykle intensywnego zaangażowania w opiekę nad dzieckiem, co wpływa na 
przekonanie, że zawsze jest coś do zrobienia dla jego dobra, nawet jeśli jedyną 
możliwą formą aktywności jest trwanie przy nim. To zaangażowanie rodzi zmę-
czenie. Dla ojców zakres oczekiwań dotyczących aktywności jest nieco odmien-
ny. Bezsilność pojawia się wówczas, gdy nie ma możliwości działań wywołują-
cych konkretne zmiany w stanie zdrowia dziecka i jakości jego życia. Nie ozna-
cza to, że ojcowie nie doceniają wartości chwil spędzanych wspólnie z dzieckiem. 

Należy podkreślić, że badania nie wyczerpały problematyki cierpienia bli-
skich chorego dziecka, ale otworzyły drogę do dalszych poszukiwań, mających 
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na celu lepsze zrozumienie, a w konsekwencji skuteczniejszą pomoc okazywa-
ną członkom systemów rodzinnych obciążonych cierpieniem. 

Ukazanie zakresu i głębi cierpienia rozmówców pozwala na zatrzymanie się 
nad zagadnieniem ich wzrostu, który dokonuje się pomimo zaistniałych utrud-
nień. Cierpienie członków rodziny chorego dziecka nie przekreśla możliwości 
wzrastania i samorozwoju. By jednak tak się stało, konieczne wydaje się wspar-
cie adekwatne do cierpienia i potrzeb członków rodzin. Adekwatność ta wyra-
ża się m.in. poprzez nadanie temu wsparciu wymiaru tanatopedagogicznego. 
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Toruń 2016

FUNKCJONOWANIE RODZINY DZIECKA OBJĘTEGO DOMOWĄ OPIEKĄ HOSPICYJNĄ
STUDIUM TANATOPEDAGOGICZNE

Edukacja jest ściśle związana z rozwojem człowieka, gdyż w dużym stopniu 
dzięki niej dokonuje się jego wzrost osobowościowy. Wystąpienie choroby za-
burza proces kształcenia i wychowania, co prowadzi do dewaluacji prioryte-
towej wartości edukacji [Lavelle 1994, s. 87]. Gdy proces rozwoju zostaje za-
kłócony, edukacja musi zostać dostosowana do nowej sytuacji, bo tylko wtedy 
może zachować swój status. W rodzinie nieuleczalnie chorego dziecka eduka-
cja staje przed wyzwaniem, sprostanie któremu wymaga namysłu i kompeten-
cji, pozwalających na kreowanie rozwoju osobowości w atmosferze sprzyjają-
cej uwstecznieniu. 

Edukacja zdrowego i chorego dziecka jest zadaniem rodziców, bliskich oraz 
wszystkich środowisk wychowawczych troszczących się o chore dziecko. Edu-
kacja chorego dziecka winna być realizowana tak długo, jak to tylko jest moż-
liwe. Gdy warunki uniemożliwiają podjęcie lub kontynuację edukacji szkolnej, 
kształcenie i wychowanie winno być podjęte w szpitalach i hospicjach [Brown 
2007a, s. 210]. Wychowanie i kształcenie zdrowego dziecka wymaga również 
podjęcia działań, które często odbiegają od schematycznego postępowania, 
gdyż rozwój zdrowego rodzeństwa dokonuje się w warunkach znacznie odbie-
gających od standardowych. 

Dla przedstawienia problematyki edukacji dziecka w rodzinie objętej opie-
ką hospicjum domowego należy określić rozumienie podstawowych pojęć, 
opisać uwarunkowania procesu wychowania i kształcenia oraz zaprezentować 
zasadnicze cele edukacyjne, wynikające z przyjętych wartości. Wreszcie na ko-

Edukacja chorego dziecka  
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niec potrzebne będzie przedstawienie propozycji zasad edukacyjnych, których 
realizacja pozwala na osiągnięcie zaplanowanych celów. Te wszystkie zamie-
rzenia dokonają się poprzez analizę materiału badawczego, który zawiera wy-
powiedzi osób zaangażowanych w proces edukacji.

1. Pojęcie edukacji i jej tanatyczne znaczenie 

Rozważania na temat procesu edukacji realizowanego w rodzinie chorego 
dziecka należy rozpocząć od schematycznego przedstawienia tego problemu. 
Jak się wydaje, w znacznym stopniu przyczyni się to do pełnego i klarownego 
opisu zjawiska. W trakcie kodowania materiału badawczego duża część wypo-
wiedzi została zakwalifikowana jako elementy kodu „EDUKACJA”. Kody do-
pełniające znaczenie i zakres tego pojęcia oraz kody współwystępujące z nim 
pozwoliły na wygenerowanie modelu przedstawionego na schemacie 3. Okre-
śla on zakres edukacji oraz obszary jej realizacji. 

Schemat 3. Ogólny model edukacji w rodzinie chorego dziecka

Analizując dane zawarte w ogólnym modelu edukacji można zauważyć, że 
proces edukacji realizowany w rodzinie obejmuje chore dziecko, zdrowe ro-
dzeństwo oraz starszych członków rodziny, którzy włączają się w niego po-
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przez samowychowanie. Pojęcie „edukacja” obejmuje kształcenie, wychowa-
nie oraz opiekę nad chorym i zdrowym dzieckiem. Proces ten jest realizowa-
ny w trzech obszarach funkcjonowania dziecka: w rodzinie, przedszkolu lub 
szkole oraz przy wsparciu hospicjum. W naturalny sposób obszary te przeni-
kają się wzajemnie i skupiają wokół rodziny, będącej podstawowym środowi-
skiem wychowania chorego dziecka i jego rodzeństwa. W dalszych analizach 
nastąpi omówienie rozumienia edukacji przez badane osoby i przedstawione 
zostaną poszczególne obszary edukacji dziecka, a w kolejnym rozdziale zosta-
nie przedstawione zagadnienie samowychowania. 

Wypowiedzi członków rodzin wyjaśniają podstawowe kwestie edukacyj-
ne oraz określają płaszczyznę samowychowania, która zostanie przedstawiona  
w kolejnym rozdziale. 

Ogólny model kodu „EDUKACJA” jest czytelnym, lecz niewystarczającym 
sposobem przedstawienia badanej rzeczywistości. Wydaje się, że zasadne jest 
rozszerzenie go poprzez włączenie kodów współwystępujących z najważniej-
szymi kodami. Są nimi: „chore dziecko” i „zdrowe rodzeństwo”. Dzięki włą-
czeniu kodów współwystępujących, możliwe będzie przeanalizowanie i porów-
nanie procesu edukacji poszczególnych członków rodziny. Wyniki podjętych 
działań prezentuje schemat 4.

Schemat 4. Współwystępowanie kodów „zdrowe rodzeństwo” i „chore dziecko”

Analiza danych zawartych w wywiadach pokazuje, że pomiędzy wyodręb-
nionymi kodami „chore dziecko” i „zdrowe rodzeństwo” istnieje kilkadzie-
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siąt współwystępujących podkodów, które określają bardziej szczegółowo ob-
szary, uwarunkowania i sposoby realizacji procesu edukacji. Dla zachowania 
przejrzystości schematu 4, pominięto graficzne przedstawienie powiązań po-
między kodami. Z tego samego względu na rysunku pokazano tylko wybra-
ne kody współwystępujące z kodami „chore dziecko” i „zdrowe rodzeństwo”. 
Zastosowano przy tym technikę „chmury tagów”, która pozwala na pokazanie 
złożoności edukacji bez bliższego określania struktury tego procesu. Pozwa-
la to na wskazanie, które kody stanowią istotne elementy procesu edukacji. Są 
pośród nich zmienne, które wpływają na proces edukacji, a także zmienne bę-
dące efektem oddziaływania czynników dekonstruujących i wzmacniających 
system rodzinny. Współwystępowanie kodów świadczy o zbieżności doświad-
czeń chorych i zdrowych dzieci, ale nie jest równoznaczne z tożsamością za-
chodzących zmian. 

Wydaje się, że interesującym wstępem do tych analiz jest zaprezentowanie 
zakresu rozumienia przez uczestników badań podstawowych pojęć, zwłaszcza 
edukacji, wychowania, opieki i kształcenia. Zostały one zawarte w ogólnym 
modelu pojęcia „EDUKACJA” (schemat 3). W świetle analizy danych można 
zaprezentować kilka istotnych wniosków. Pierwszym jest fakt, że pojęcia „edu-
kacja” i „kształcenie” są używane nader rzadko. Najczęstszym pojęciem uży-
wanym w wywiadach na określenie procesu rozwoju osobowościowego dziec-
ka jest „wychowanie”. Drugim wnioskiem jest przyjęcie, że osoby udzielające 
wywiadów generalnie nie rozdzielają procesu wychowania i opieki, traktując 
je jako uzupełniające się procesy. Można więc przyjąć, że wychowanie w ro-
zumieniu osób biorących udział w badaniach zawiera większość komponen-
tów procesu edukacji, a także opieki. Dlatego w dalszych rozważaniach poję-
cie „wychowanie” będzie niekiedy zastępowało edukację i kształcenie, a także 
będzie znaczeniowo blisko związane z opieką. Wydaje się, że przyjęcie takiego 
założenia, umotywowane analizą wypowiedzi, jest uprawnione.

Rozmówcy używają opisowych określeń wskazujących na czym polega wy-
chowanie zdrowego i chorego dziecka. Pojęcia te są konstruowane akcydental-
nie, przy okazji wypowiedzi na tematy związane z rozwojem dziecka. Można 
zauważyć, iż istotną cechą tego wychowania jest bycie blisko dziecka i opiekuń-
cze towarzyszenie mu w jego trudnej drodze: „Na tyle na ile potrafimy, no to 
mu pomagamy” (ojciec 15). Obserwacja pozwoliła na uzyskanie potwierdzenia 
tych słów, przy czym określenie „na ile potrafimy” jest traktowane maksymali-
stycznie. Zaangażowanie członków rodziny w ten proces pokazuje jak wiele po-
trafią zrobić dla swoich dzieci, towarzysząc im w chorobie.
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Wypowiedź jednej z matek rzuca światło na istotny aspekt wychowania cho-
rego dziecka, związany z prezentystycznym wymiarem życia rodziny: „Gdy my-
ślę «wychowanie», to myślę «czas», a jak myślę «czas», to myślę, że nie wiem czy 
go mamy. Więc wolę też o tym nie myśleć, tylko myśleć co za tydzień, w miarę 
co jutro. I raczej jak teraz dziecku pomagać i gdzie go jeszcze zabrać, żeby miał 
trochę radości, ale i przy okazji, nauki czy ćwiczeń itd.” (matka 17). 

Tak rozumiane wychowanie zakłada świadomą pomoc choremu dziecku  
i organizowanie mu różnych form aktywności mogących rozwinąć jego oso-
bowość. Skierowanie działań na osiągnięcie radości, satysfakcji, ale także roz-
woju na różnych płaszczyznach życia dziecka zarysowuje szeroką perspekty-
wę wychowawczą oraz zakres metodyki kształcenia.

Edukacja chorego dziecka odbywa się w sytuacji nieustannego zagroże-
nia życia, a więc czynnikami wiodącymi są czas, choroba, cierpienie i śmierć.  
W istotnym stopniu określają one warunki, w jakich odbywa się rozwój oso-
bowościowy dziecka. Na szczególną uwagę zasługuje czas, który jest często 
postrzegany jako zagrożenie. Dla osób objętych badaniem życie bieżącą chwi-
lą jest niełatwe, ale jeszcze trudniejsze jest wybieganie myślą w przyszłość.  
Z jednej strony dobrze jest marzyć o tym, by dziecko żyło za dwadzieścia lat, 
z drugiej w rodzicach powstaje lęk na myśl o jego rychłej śmierci lub co by się 
stało z dzieckiem, gdyby rodzice umarli wcześniej. Czas jest także szansą. Ro-
dzice mają świadomość, że trzeba go cenić, dobrze wykorzystać każdą chwilę, 
bo już się nie powtórzy. W ten sposób powstaje wyjątkowe połączenie dwóch 
przeciwstawnych sobie rzeczywistości, charakteryzujących codzienne życie do-
mowników: „Stres olbrzymi. No, ale życie, mówię, że normalne życie, normal-
ne życie…” (matka 10). Zachowanie poczucia stabilności, pomimo dużego stre-
su, umożliwia budowanie trwałych odniesień wychowawczych. Stąd pragnienie 
rodziców, by czas się zatrzymał, by się utrwalił stan obecny.

Wychowanie zdrowego i chorego dziecka są zagadnieniami, które w wy-
powiedziach pojawiają się często obok siebie. Ukazują na pozór różne podej-
ścia do kwestii wychowania. Część rodziców pytanych o różnice w wychowa-
niu zdrowego i chorego dziecka odpowiada, że są diametralne. Inni uważają, 
że nie można mówić o istotnym zróżnicowaniu. Wnikliwa analiza wypowiedzi 
wyjaśniła, że wypowiedzi rodziców różnią się, ponieważ dotyczą odmiennych 
obszarów aktywności. Rodzice są zgodni, że wychowanie zdrowego i chorego 
dziecka różni się zasadniczo pod względem uwarunkowań i metodyki wycho-
wawczej. Jednocześnie wyrażają przekonanie, że podejmowanie działań rozwi-
jających każde dziecko jest konieczne.
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Niekiedy pojawia się sceptycyzm wywołany ograniczonymi możliwościami 
rozwoju chorego dziecka, co jeden z ojców wyraża dobitnie: „Bo cóż można wy-
chować dziecko, które jest upośledzone umysłowo?” (ojciec 8). Dziadek jednego 
z dzieci jest przekonany, że wnuczka jest jak „roślinka”, którą „karmić trzeba, cie-
szyć się, że nie choruje i nic więcej. Bo to nie ma mowy o jakieś szkole” (dziadek 
6). Jednak deklaracje słowne nie są zawsze zgodne z praktyką życia. Zarówno oj-
ciec, jak i dziadek nadają wyraźny walor wychowawczy podejmowanym przez 
siebie czynnościom opiekuńczym. Pomimo że chorego dziecka „chyba nie da się 
tak do końca wychować”, w przekonaniu opiekunów „wychowanie musi być”, na-
wet jeśli nie może odbywać się na terenie przedszkola czy szkoły. 

Potrzeba wychowania chorego dziecka została wyrażona również przez 
dwie matki:

„Generalnie uważam, że, tak jak mówiłam – poza tym, że jest chora – moż-
na byłoby powiedzieć «tylko chora», to w tym kontekście nie różni się niczym 
innym od Miłosza. I ja myślę, że jak będzie już większa, to z tego dziecka wy-
rośnie jakiś człowiek, tak? Więc jeżeli wyrośnie człowiek, któremu się wszyst-
ko daje, na wszystko pozwala, więc generalnie, no nie będzie znała zasad, do-
brych manier, co wolno, czego nie wolno” (matka 5).

„Wiadomo, że Basia potrzebuje więcej czasu, bo tak właściwie uwagi każde 
dziecko potrzebuje. I więcej jakichś tam, no nie wiem, rzeczy, pielęgnacyjnych 
zabiegów itd. No, to powiedzmy, no taka różnica. No, nie wiem czy to moż-
na różnicą nazwać, bo zdrowe dzieci się inaczej chowa i o co innego się dba  
u zdrowego dziecka, a inaczej jak ktoś jest chory, prawda? Ale jakiejś takiej 
różnicy specjalnej, żeby, nie wiem, jednemu dziecku coś zapewnić bardziej, 
a drugiemu mniej czy coś, nie, to nie ma. Oboje są nasi, też traktuję ich, jak 
mogę, zawsze sprawiedliwie” (matka 18).

Wypowiedzi podkreślają, że na płaszczyźnie rozwoju osobowościowego 
różnice występujące pomiędzy zdrowym i chorym dzieckiem są względne. 
Dotyczą one raczej uwarunkowań i przebiegu procesu wychowania niż jego 
zasadności, wpływają bardziej na metodykę pracy z dzieckiem, niż na aksjo-
logiczne podstawy procesu wychowania. Stąd postulat wychowywania cho-
rego dziecka, by z niego nie wyrósł „człowiek, któremu się wszystko daje, na 
wszystko pozwala” jest w pełni uzasadniony.

O ile w pierwszej wypowiedzi pada akcent na to, co łączy wychowanie 
zdrowego i chorego dziecka, w drugiej następuje zwrócenie uwagi na zindy-
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widualizowanie tych oddziaływań. Mają one odpowiadać na potrzeby dzieci,  
a w przypadku chorego dziecka wiążą się z koniecznością zastosowania całej 
gamy specyficznych działań. Zdrowe dziecko również domaga się indywidu-
alnego potraktowania. Działania wychowawcze nie powinny przeciwstawiać 
się podstawowemu założeniu wychowania, którym jest okazanie niezbędnej, 
sprawiedliwie rozdzielonej uwagi i opieki.

Rodzice, wyrażając swe zdanie na temat wychowania chorego dziecka, czę-
sto porównują je z wychowaniem zdrowego, zwłaszcza, gdy już posiadają do-
świadczenia w tym względzie. W tym porównaniu proces wspierania rozwoju 
chorego dziecka jawi się jako znacznie bardziej wymagający i trudniejszy. Jed-
nocześnie podkreślają znaczenie szczegółów, najmniejszych postępów w roz-
woju, często niezauważalnych podczas opieki nad starszym rodzeństwem: „To 
każdy taki element, każdy milimetr, mówię, milimetr do przodu, to już czło-
wiek widzi” (ojciec 8). Dają one radość i nadzieję na dalszy postęp. 

Gdy choremu dziecku rodzi się brat lub siostra, doświadczenia, jakie prze-
żywają bliscy są jeszcze silniejsze, „bo ona rozumie co się zaczyna mówić do 
niej” (babcia 3). Niekiedy różnica w spełnianiu funkcji opiekuńczej jest zwią-
zana z odkryciem i pogłębieniem tożsamości rodzicielskiej, której było trudno 
doświadczyć w opiece nad chorym dzieckiem. Kobieta, której „brakowało cze-
goś, nie czuła się taka spełniona do końca jako matka”, po narodzinach zdro-
wego dziecka stwierdza: „Z Kamilą to jest całkiem inna bajka. (…) Tomka się 
całkiem inaczej wychowuje. A tutaj się wychowuje tak, jak pierwsze zdrowe 
dziecko” (matka 3). Pogłębiona tożsamość rodzicielska i odkryta nowa jakość 
wychowania są efektem istotnych zmian, które zaszły w systemie rodzinnym.

Analiza zakodowanych fragmentów wywiadów pokazała, że zagadnie-
nie kształcenia, opieki oraz wychowania zdrowego i chorego dziecka wymaga 
podjęcia analiz, które będą dotyczyły realizacji zadań opiekuńczo-wychowaw-
czych, rozpatrywanych w kontekście choroby. Do tego potrzebne jest przed-
stawienie edukacji zdrowego i chorego dziecka jako procesów, które posiada-
ją wiele wspólnych uwarunkowań, a jednocześnie różnią się w sposobach osią-
gania celów. W związku z tym w dalszej części pracy zostanie przedstawiona  
aksjologia tanatopedagogiczna, różnicująca procesy teleologia oraz wspólny 
katalog zasad edukacyjnych.

2951. Pojęcie edukacji i jej tanatyczne znaczenie 



2. Uwarunkowania procesu edukacji 

Edukacja, jak każdy proces dokonujący się w zmiennych warunkach ludz-
kiej egzystencji, posiada swoje uwarunkowania. Rozwój dziecka jest zależny 
od wielu czynników, spośród których należy zwrócić uwagę na kilka. Jednym  
z nich jest rola, jaką pełni dziecko w systemie rodzinnym.

2.1. Rola dziecka w rodzinie

Z wypowiedzi osób biorących udział w badaniach wynika, że chore dziecko 
znajduje się w centrum systemu rodzinnego. Stwierdzenie to wydaje się oczy-
wiste, niemniej warte pogłębienia jest jego znaczenie. Analiza określeń uży-
wanych przez członków rodziny wobec chorego dziecka pokazuje, że posiada-
ją one silny ładunek emocjonalny, który jest widoczny w sposobie wyrażania 
się o dziecku, jego zaletach i wadach. 

Spośród określeń dziecka zawierających odcień ciepłych emocji można wy-
mienić przymiotniki: silne, niesamowite, super, kochane, grzeczne, najgrzecz-
niejsze, nieprzeciętne, fajne, mądre, cierpliwe, wesołe, ciekawe. Wszystkie one 
świadczą o serdeczności, którą dziecko jest otaczane w domu. Nie ma w nich 
żadnego odniesienia do choroby dziecka, wręcz przeciwnie, ten wątek stoi jak-
by na uboczu. Wydaje się, że rodziny prezentują postawę akceptacji chorego 
dziecka. Akceptacja nie oznacza jednak możliwości uniknięcia trudności zwią-
zanych z codziennym życiem z ciężko chorym dzieckiem. Pojawiające się trud-
ności generują określenia dziecka o bardziej pejoratywnym znaczeniu: uparte, 
niegrzeczne, złośliwe, niedobre, absorbujące. Rodzą się one na bazie codzien-
nej opieki nad dzieckiem, która wiąże się z dużym wysiłkiem i zmęczeniem. 

Dla niektórych rodziców możliwość kształtowania charakteru dziecka, na-
wet gdy jest to uciążliwe, pozostaje w sferze marzeń. Dzieje się tak w rodzinie 
ze szczególnie trudnym ograniczeniem chorobowym dziecka, które uniemoż-
liwia mu okazywanie emocji i nawiązanie kontaktu słownego. „Leżące dziec-
ko, bez uśmiechu” (ojciec 7) jest postrzegane jako ognisko jednej z najtrud-
niejszych sytuacji opiekuńczych. Wywołuje ona cierpienie rodziców i poczucie  
oddalenia od dziecka, świata jego myśli i emocji. Pozostaje im stwierdzenie: 
„My jedyne co, to poznajemy po jego wzroku” (ojciec 3). 

Rolę, jaką pełni dziecko w systemie rodzinnym można doprecyzować na 
podstawie określeń używanych przez jego bliskich. Członkowie rodziny okre-
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ślają rolę dziecka jako: „oczko w głowie”, „anioł”, „obrońca rodzeństwa”, „pre-
zes”, „świecznik”, „mały wojownik”, „centrum uwagi”, „rodzynek”, „dziesią-
teczka”, „skarb”, „największe szczęście”. Każde z tych określeń akcentuje nie-
powtarzalną rolę chorego dziecka, które jest postrzegane jako wartościowe  
i wyjątkowe, a w związku z tym cieszące się szczególnymi przywilejami. Sku-
pienie na nim uwagi pozwala zauważyć, że dziecko jest cenne przez samo bycie 
tym, kim jest. Dzięki temu nie brakuje mu zainteresowania i troski ze strony 
bliskich. W obserwacji generalnie nie zauważono celowych zaniedbań ze stro-
ny opiekunów w opiece nad dzieckiem. 

Koncentracja uwagi na chorym dziecku ma też negatywne konsekwen-
cje, zwłaszcza, gdy asymetryczny układ konstelacji stosunku wychowawczego  
w rodzinie zostaje zdominowany przez chore dziecko. Konsekwencją jest poja-
wiająca się niekiedy tendencja do przyjmowania modelu wychowania, w któ-
rym dziecko przejmuje rolę osoby kontrolującej i kierującej życiem rodziny. 
Wyraża się to przez nakłanianie rodziców do określonych działań, przejęcie 
prawa do interpretowania zdarzeń oraz nadawania im znaczeń, przejmowa-
nie przywilejów należnych rodzicom, jak np. nadawanie imion młodszemu ro-
dzeństwu. 

Warto podkreślić, iż działania te nie muszą mieć negatywnego znaczenia, 
zwłaszcza, gdy są elementem włączania dziecka w życie rodziny. Inne znaczenie 
mają kategoryczne i bezdyskusyjne twierdzenia dziecka: „On wybierał imiona 
i tak ma być, i koniec” (babcia 20–2). Drugim skutkiem niewłaściwego skon-
centrowania uwagi na chorym dziecku jest pojawienie się deficytów uwagi wo-
bec zdrowego rodzeństwa. 

Dla pełniejszego pokazania roli, jaką chore dziecko pełni w rodzinie warto 
przeanalizować wypowiedzi jego bliskich pod kątem wpływu dziecka na życie 
rodziny i jej poszczególnych członków. W świetle wypowiedzi osób biorących 
udział w badaniach rysuje się pozytywny obraz skutków oddziaływania dziec-
ka na funkcjonowanie systemu rodzinnego. Należy tu odróżnić postrzeganie 
wpływu dziecka od jego choroby, której akceptacja jest dla niektórych rodzin 
ciągle trwającym procesem. 

Niekiedy chore dziecko jest postrzegane jako osiowy element powodujący, 
że system rodzinny nadal funkcjonuje. Skoncentrowanie uwagi i wysiłku na 
zaspokojeniu potrzeb dziecka do tego stopnia absorbuje rodziców, że funkcjo-
nują razem, chociaż więź małżeńska jest osłabiona. Dziecko stanowi motyw 
silnie wpływający na funkcjonowanie rodziny, zwłaszcza na płaszczyznę za-
chowań, nie powodując pełnej wewnętrznej integracji. 
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Odmienne podejście do wpływu dziecka na życie rodziny prezentują wypo-
wiedzi rodziców, którzy uważają, że „kręcenie się naokoło” dziecka scaliło rodzi-
nę. Co interesujące, w wypowiedziach jest wyraźnie widoczna nuta zaskoczenia 
i niedowierzania. Tak, jak gdyby wypowiadający się byli zdziwieni uświadomie-
niem sobie, że chore dziecko nie wpłynęło na destrukcję systemu rodzinnego, ale 
wzmocniło rodzinę. Wypowiedź jednego z ojców jest dobrym zilustrowaniem 
tego zjawiska: „Najważniejsze chyba jest to, że to dziecko jest takim… Powiem 
może dziwnie, ale chyba nas bardziej łączy. Ja tego nie widziałem, ale teraz wi-
dzę. No bo tak naprawdę przed Karoliną, to tak różnie było, w niektórych tema-
tach trudno było się nam zgodzić. Bo wiadomo, kobieta, mężczyzna. Są między 
nami różnice zdań, mamy inne poglądy na różne sprawy i tak patrząc z perspek-
tywy, gdyby nie było Karoliny, nie wiem jak to życie by nasze wyglądało. Czy aby 
ta jakość życia byłaby taka piękna jakby człowiekowi się wydawało” (ojciec 8). 

Scalenie i wzmocnienie systemu rodzinnego dokonuje się stopniowo,  
a jego członkowie muszą dojrzeć do tego by dostrzec, że oddziaływanie chore-
go dziecka może wzmocnić rodzinę. Jest to możliwe, gdy stan zdrowia dziec-
ka jest na tyle stabilny, że członkowie rodziny mogą podjąć refleksję nad funk-
cjonowaniem systemu. Ważny jest też czas, który musi upłynąć, zanim będzie 
można stwierdzić, że dziecko wzmocniło rodzinę. W przypadku dziecka, któ-
re jest pod opieką hospicjum od kilku lat, przekonanie babci jest niepodwa-
żalne: „Wręcz wszystkim mówię, że Sandra tak zjednoczyła naszą rodzinę”  
(babcia 21). Mniejsza pewność zostaje wyrażana przez rodziców, dla których 
pozytywny wpływ dziecka jest dostrzegalny, ale nie aż tak oczywisty: „Myślę, 
że on bardziej scala tą naszą rodzinę niż odwrotnie” (matka 7). 

W materiale badawczym są też zawarte sugestie świadczące o tym, że cho-
re dziecko przyczyniło się do osłabienia systemu rodzinnego. Warto podkre-
ślić, że nie brak wypowiedzi, które świadczą o negatywnym wpływie choroby 
na więzi rodzinne, ale nie dziecka. Napięcia rodzinne, sprzeczki i kłótnie osła-
biły więzi, a choroba dziecka sprawiła, że zabrakło czasu i sił na ich wzmocnie-
nie. Regulatorem atmosfery rodzinnej stała się choroba, której wpływ określił 
jeden z ojców: „Najgorzej jest w tym momencie, jak Piotrek zaczyna chorować, 
to my zaczynamy się kłócić. Bo mamy w podświadomości to, że może iść do 
szpitala. Ja mam w podświadomości to, że znowu będzie jazda, że Marcelina 
znowu będzie spała na materacu nie wiadomo ile. Tak bronimy się przed tym, 
że no naprawdę” (ojciec 10).

Rola chorych dzieci w systemie rodzinnym jest kluczowa i wydaje się za-
leżeć w dużym stopniu m.in. od typu systemu rodzinnego. Im perspektywa 
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śmierci jest bliższa i bardziej realna, tym skupienie uwagi na dziecku jest więk-
sze. Wzrasta także siła jego oddziaływania na członków rodziny. 

Inne miejsce w systemie rodzinnym i inną rolę odgrywają zdrowe dzie-
ci. Jej określenie nie jest łatwe, gdyż w wywiadach ilość fragmentów nawią-
zujących do zdrowych dzieci jest stosunkowo niewielka, co sugeruje mniejszą 
uwagę im poświęconą. Z pomocą przychodzi obserwacja życia rodziny, któ-
ra pokazała, że dla zobrazowania pozycji zdrowego dziecka w rodzinie można 
posłużyć się np. odniesieniem do przestrzeni mieszkania, którą zajmują. 

Symbolicznym przedstawieniem sytuacji zdrowego dziecka jest wydarze-
nie, jakie miało miejsce w jednej z badanych rodzin. Pokój, w którym miesz-
kają zdrowe i chore dziecko został pomalowany w dwóch kolorach: zielonym 
i fioletowym. Przez pomyłkę część pokoju należącą do starszego chłopca po-
malowano na kolor fioletowy, wybrany przez chorą dziewczynkę. W związku 
z tym dzieci musiały zamienić zajmowane przez siebie części pokoju. Dziew-
czynka mieszka w części należącej do zdrowego brata. Brat podporządkował 
się zaistniałej sytuacji, ale w wywiadzie zaznaczył, że siostra wciąż zajmuje 
jego część pokoju, gdyż pozostały tam najcenniejsze przedmioty należące do 
chłopca: „No, ale tak naprawdę to są moje gry” (brat 5).

Przestrzeń, w której funkcjonuje zdrowe dziecko zostaje w dużym stopniu 
naruszona przez chorobę rodzeństwa, do czego przystosowuje się poprzez po-
godzenie się z zaistniałymi ograniczeniami. Będąc wciąż „nie u siebie” zdrowe 
dziecko przyjmuje rolę osoby, która potrafi traktować swoje potrzeby z prze-
konaniem, że ich zaspokojenie nie jest priorytetem działań rodziców. Potrzeba 
posiadania własnych przedmiotów i przestrzeni życiowej jest dla dzieci ważna, 
gdyż pozwala im na „umocowanie” swojej racji bytu w rodzinie. 

Podobną postawę prezentuje rodzeństwo innego chorego dziecka, które 
w dużym stopniu rezygnuje z dążenia do bezpośredniego zaspokojenia swo-
ich potrzeb. Wyraża się to w częściowej izolacji i skupieniu na przeznaczo-
nej dla nich przestrzeni życiowej. W przypadku innego zdrowego chłopca  
zostało to określone za pomocą napisu umieszczonego na drzwiach do jego 
pokoju: „Terytorium Artura”. Dziecko wytłumaczyło, że napis ten oznacza: 
„To jest moje terytorium, ja tu rządzę” (brat 2). Potrzeba posiadania własnej 
przestrzeni, naturalna dla każdego dziecka, w tej sytuacji może być interpre-
towana symbolicznie. W pokoju zdrowego dziecka ono jest najważniejsze, na-
wet jeśli poza pokojem w pierwszym rzędzie są zaspokajane potrzeby chore-
go brata lub siostry. Podobne nawiązanie znajduje się w wypowiedzi zdrowe-
go chłopca, który zapytany, co myśli o nim starszy chory brat, odpowiedział: 
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„«To król wioski». No bo ja jestem królem” (brat 14). Dziecko nawiązało do 
ulubionej postaci z gry komputerowej, w którą często gra, podkreślając jedno-
cześnie potrzebę posiadania własnej tożsamości, niezależności oraz skupienia 
na nim uwagi.

Pozycja zdrowego dziecka w rodzinie chorego dziecka jest kształtowana 
przez postawy rodziców i innych członków rodziny. Zdarzają się tacy rodzice, 
którzy zaniedbują zdrowe rodzeństwo i dopiero silny bodziec może spowodo-
wać istotne zmiany: „On naprawdę miał ciężkie, ciężkie chwile miał. Ale dopie-
ro po jakimś upływie czasu ja zauważyłam, że «hello», to coś, że ja zawaliłam? Że 
ja go naprawdę jakoś nie dostrzegałam, że dla mnie był w tym momencie mniej 
ważny, tylko wszystko się kręciło wokół szpitala i Karola” (matka 2).

Nie wszyscy członkowie rodziny potrafią dostrzec rzeczywiste potrzeby 
zdrowych dzieci, nawet jeśli w rozmowie wyrażają przekonanie, że jest inaczej. 
Jeden ze zdrowych chłopców podkreśla ten fakt, twierdząc, że to dla niego „naj-
ważniejsza rzecz”. Uprawianie dyscypliny sportowej przynosi mu wiele sukce-
sów, jednak są one przyćmione brakiem zainteresowania ze strony rodziców: 

„Gram w tą piłkę, ale rodzice właśnie się tym nie interesują w ogóle. Fak-
tycznie nie. Tata tyle co tam mnie czasem zawiezie, jak nie mam transportu, 
do Krakowa czy coś, to tyle. I w ogóle się nie interesują. 

Nie znają twoich wyników? z kim grasz?
Znaczy, znają, bo im powiem, nie? Ale sam nie spyta na przykład tata. Nie 

interesują się praktycznie w ogóle tym co robię, właśnie jeśli chodzi o ten sport, 
nie? A to jest całe życie moje” (brat 8–2). 

Warto podkreślić, że w wywiadach z rodzicami chłopca nie dostrzeżono 
śladu wskazującego na zauważenie przez nich powstałego deficytu. Wątek de-
ficytu uwagi i zainteresowania życiem zdrowych dzieci jest obecny w wywia-
dach, ale nie wszystkie dzieci tak boleśnie odczuwają konsekwencje posiada-
nia chorego brata czy siostry. Z wypowiedzi wynika, że spora część z nich nie 
odczuwa marginalizacji, co więcej, są zadowoleni z pozycji, jaką zajmują. Przy-
czynia się do tego świadome postępowanie członków rodziny, którzy wspie-
rają zdrowe dzieci. Wśród badanych osób nie brak takich, które wzmacniają  
rolę zdrowego dziecka i podkreślają jego istotną pozycję w systemie rodzin-
nym: „Jarek to jest naprawdę, to jest nasze szczęście” (ojciec 18). Warto pod-
kreślić, że działania wychowawcze rodziców generalnie zmierzają do wyelimi-
nowania niewłaściwych postaw wychowawczych, a wśród nich deficytu uwagi 
wobec zdrowych dzieci. Jednak dokonuje się to powoli, stopniowo i jest oku-
pione dużym trudem.
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2.2. Relacje dziecka w rodzinie

Relacje chorego dziecka z rodzicami są nacechowane silnym ładunkiem emo-
cjonalnym, który staje się widoczny, gdy w wypowiedziach pojawia się nawią-
zanie do jego osoby. Świadczą o tym słowa rodziców oraz obserwacja uczestni-
cząca w życiu rodziny. Ma to miejsce szczególnie w przypadku matek, o czym 
świadczy sposób wypowiadania się, któremu nierzadko towarzyszą łzy, drże-
nie głosu czy inne reakcje psychosomatyczne. Wypowiedzi ojców są nieco bar-
dziej stonowane, ale również pełne emocjonalnego zabarwienia. 

Niepowtarzalna w swej naturze więź rodzicielska, w rodzinie z chorym 
dzieckiem nabiera szczególnego wymiaru. W dużym stopniu wpływa na nią 
choroba i związane z nią trudności, których doświadczyli rodzice wspólnie  
z dzieckiem. Tygodnie bądź miesiące spędzone w szpitalu przy łóżku dziecka 
wzmocniły tę więź, a jednocześnie nadały jej cechy tanatopedagogiczne. Trud-
ny czas leczenia szpitalnego, którego dramatyzm podkreśla niemal każdy roz-
mówca, był okazją do nawiązania szczególnej relacji z chorym dzieckiem, cho-
ciaż nie było to proste zadanie. Nie zawsze ta szansa była w pełni uświadamiana  
przez rodziców, jednak troska o spędzenie każdej możliwej chwili z dzieckiem 
była udziałem prawie każdego z nich. 

Niektórzy rodzice podejmowali świadome działania, których celem było 
stworzenie silnej więzi emocjonalnej z dzieckiem i zadzierzgnięcie relacji: „Nie 
było tej takiej silnej relacji od samego początku, ale myślę, że potem, jak już 
wyszła to nadrobiliśmy to. (…) Wiadomo, noworodek, nie ma jeszcze takiej in-
terakcji z małym dzieckiem, ale coś już do niej dociera. Zresztą jakieś sygnały, 
tak jak w brzuchu są dzieci, to też już tam odbierają, więc staraliśmy się i zna-
ła nasze głosy. Więc to też dla niej było jakby takie trochę uspokajające, taką 
mam przynajmniej nadzieję” (ojciec 9). 

Na podstawie obserwacji można było przypuszczać, że czynnikiem okre-
ślającym w dużym stopniu wyjątkowość więzi rodzinnych jest choroba. Anali-
za materiału zawartego w wywiadach potwierdziła to przypuszczenie, ale jed-
nocześnie wskazała na inny czynnik, obecny wśród rodziców. Jest nim potrze-
ba spojrzenia na swoje dziecko poza pryzmatem cierpienia: „Ja próbuję sobie 
troszkę oddzielać. Czyli czasami on jest chorym dzieckiem, a czasami jest po 
prostu zwykłym małym chłopcem” (ojciec 17). Odbarczenie więzi z choroby, 
chociaż w pełni niemożliwe, jest rodzicom potrzebne, gdyż pozwala budować 
relacje, które cechują się wysoką odpornością na generowanie niewłaściwych 
postaw wychowawczych. Pragnienie posiadania „zwykłego małego chłopca” 
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nie jest więc formą ucieczki od sytuacji, w której żyje rodzina, ale świadomym 
kształtowaniem relacji z dzieckiem. Jej rozwój dokonuje się „właśnie chyba 
przez to, że nie traktujemy jego właśnie, że jest chory” (matka 20). 

Miłość do chorego dziecka wyraża się w wypowiedziach typu: „Bardzo go 
kocham po prostu” (ojciec 7), „Bardzo, bardzo się nim cieszymy” (babcia 20–1),  
„To jest córusia tatusia” (matka 4), „To jest mamusine szczęście, mamusiny 
skarb” (matka 15). Postawy dorosłych członków rodziny stają się jeszcze bar-
dziej spolaryzowane, gdy nawiązują do znanych sobie przypadków pozostawie-
nia chorych dzieci w szpitalach bądź zaniedbywania ich odwiedzin. Oburze-
nie, niezrozumienie i nieakceptacja takich postaw jest wspólna dla rodziców: 
„Mam taką koleżankę, która na przykład do mnie mówi, że mnie podziwia, bo 
mówi, ona na pewno by to dziecko oddała. Więc dla mnie to było, w ogóle ko-
smos. I ja mówię: «No dobra, ale to nie jest rzecz, tak? To nie jest to, że sobie fe-
lerny towar kupiłam w sklepie, sorry! Dostałaś takie i trudno. I biorę albo nie 
biorę, po prostu»” (matka 13). 

Warto podkreślić, że rodzice nie chcą, by ich wypowiedzi były traktowa-
ne jako osąd kogokolwiek, gdyż na to nie pozwala im hierarchia uznawanych 
wartości oraz zasób własnych doświadczeń w opiece nad chorym dzieckiem. 
Sami kiedyś musieli się zmierzyć z trudnymi sytuacjami, w których zostali bo-
leśnie osądzeni przez innych. Te sytuacje były związane nie tylko z chorobą 
dziecka, ale również jego narodzinami. Co ciekawe, w kilku przypadkach wy-
powiedź na temat dziecka rozpoczynają słowa: „Ono nie było planowane”. Za-
skoczenie wywołane zajściem w ciążę nie przeszkodziło rodzicom w zaakcep-
towaniu dziecka i poświęceniu mu sił, a niekiedy zdrowia. Dzięki temu więź 
rodzicielska została nawiązana i rozwinęła się. 

W wypowiedziach rodziców dwojga dzieci pojawia się także wątek aborcji. 
Myśl o niej pojawiła się najczęściej po otrzymaniu informacji o chorobie dziec-
ka, o rokowaniach i możliwościach leczenia. Wydaje się, że sposób przekaza-
nia tych informacji przez lekarza oraz atmosfera towarzysząca temu wydarze-
niu wpłynęły na pojawianie się myśli związanych z przerwaniem ciąży. Rodzice  
żadnego z chorych dzieci nie podjęli próby zabicia dziecka, a ważnym moty-
wem był moment „poczucia” przez matkę dziecka, co wiązało się z uświado-
mieniem, że ono żyje i ma prawo do narodzin. 

Więź z chorym dzieckiem nie zawsze przynosi korzyści obu stronom. Bywa 
i tak, że jest ona nacechowana obciążeniami, związanymi w dużym stopniu  
z wpływem choroby, a także trudnym charakterem dziecka. W takim przy-
padku posiadanie dziecka jest postrzegane bardziej jako trud, niż źródło rado-
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ści i satysfakcji. Można jednak przypuszczać, że część obciążeń doświadcza-
nych przez rodziców wynika z faktu, że każde dziecko przysparza czasem kło-
potów opiekunom: „Wkurza nas czasami i to naprawdę, wkurza nas! Jak każ-
de dziecko zdenerwuje rodzica” (ojciec 10).

Rekompensatą za poniesione trudy jest uśmiech dziecka, którego istotną 
rolę podkreślają uczestnicy badań: „On jest taki kochany, super i to jest wła-
śnie taka radość wielka, naprawdę. Super, że on tak rośnie. A to jest najgrzecz-
niejsze dziecko na świecie. On ma takie fajne, że tak powiem, momenty jak się 
uśmiechnie. To po prostu jakby słońce zaświeciło tak przez taką mgłę” (ojciec 
7). Nie każde chore dziecko może się uśmiechać, dlatego rodzice cenią sobie 
fakt, że mogą otrzymywać taką formę sygnału zwrotnego. Pozostali żyją na-
dzieją, że kiedyś zobaczą uśmiech dziecka, a gdy ją tracą, cierpią. 

Więź między zdrowymi dziećmi i rodzicami kształtuje się specyficznie dla 
każdej rodziny. Istotnym, ale nie jedynym czynnikiem określającym jakość tej 
więzi są postawy rodziców, które w wywiadach są rozmieszczone pomiędzy 
silnym zaangażowaniem w budowanie relacji ze zdrowym dzieckiem a obojęt-
nością, czy nawet opuszczeniem rodziny. Wydaje się, że silniejsze jest ukierun-
kowanie na działania zmierzające do zachowania więzi rodzinnych. 

Zdrowe dzieci wnoszą w rodzinę wiele dobra, m.in. poczucie normalności, 
które zostało zakłócone przez chorobę. Pozwalają członkom rodziny, a zwłasz-
cza rodzicom, doświadczyć innej jakości funkcjonowania. W tym fakcie, jak 
się wydaje, można dopatrywać się źródła zarysowanej w wywiadach tenden-
cji do poszukiwania w zdrowym dziecku rekompensaty za straty poniesione 
przez chorobę rodzeństwa. Prowadzi to niejednokrotnie do przewartościowa-
nia roli zdrowego dziecka, a w konsekwencji do popełniania błędów wycho-
wawczych: „Tereska jest wręcz hołubiona przez mamę. Mama po prostu, ja 
mówię, aż za bardzo ją rozpieszcza niejednokrotnie, za dużo jej pozwala. Ale 
Patrycja tak miłość wyraża, to czego Sandrze nie mogła dać, to teraz chce Te-
resce wszystko oddać. Tak, że aż czasem ZA. To babcia czasem śrubę przykrę-
ca, dyscyplina! Ja mówię, babcie powinny rozpieszczać. A tu odwrotnie jest” 
(babcia 21). 

Odkrywanie płaszczyzn porozumienia pomiędzy zdrowym dzieckiem a ro-
dzicami przynosi dużo satysfakcji. Chociaż jest wiele czynników utrudniających 
budowanie tej relacji, rodzice, którzy świadomie o nią zabiegają, wykorzystu-
ją każdą okazję do jej pogłębienia: „Przy każdej zabawie, przy każdej rozmo-
wie my strasznie mu dużo tłumaczymy i Artur jest taki, że on potrafi to zrozu-
mieć. Strasznie lubię z nim rozmawiać” (ojciec 2). Potrzeba rozmowy i wzajem-
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nego kontaktu bierze się również z tego powodu, że rodzicom zależy na ukształ-
towaniu więzi między nimi a dziećmi. Dlatego podejmują świadome wysiłki, by 
„więcej czasu mu poświęcić, pracować nad tym, żeby bardziej jakby skłonić tę 
więź, przyciągnąć tą więzią do siebie” (ojciec 5). Jak widać, rodzicom zależy na 
pogłębianiu relacji z dzieckiem. 

Dobrą okazją do rozmów i emocjonalnego zbliżenia daje codzienne życie 
rodziny. Jedno ze zdrowych dzieci, opowiadając o przemeblowaniu mieszka-
nia wielokrotnie używa formy: „Ja i tata”. Duma płynąca z wykonania tego 
przedsięwzięcia jest wyrażana za pomocą określenia, które podkreśla wzajem-
ną więź. Na prośbę, by opowiedział co robi wspólnie z mamą, chłopiec odpo-
wiada: „Na przykład my razem możemy chodzić z Basią na spacerki, mogę 
też ją wozić z mamą i tatą. Ja i tata, i mama” (brat 18). Relacja dziecka z ojcem 
jest na tyle silna, że nie pozwala na trwałe postawienie na jego miejscu osoby 
mamy. „Ja i tata, i mama” to triada pozwalająca na zrozumienie znaczenia wię-
zi w rodzinie. 

Silne więzi rodzinne są przeciwwagą do tendencji zaniedbywania potrzeb 
zdrowego dziecka. Jest to szczególnie ważne w rodzinach wielodzietnych. 
Przyjście na świat kolejnego dziecka jest postrzegane jako wydarzenie pozy-
tywne, nie odbierające miłości wobec innych dzieci, bo każde kolejne dziecko 
„kocha się bardziej” (matka 15).

Zgoła inna perspektywa przyjścia na świat kolejnego dziecka przedstawia 
się w analizie wypowiedzi jednego z ojców. Mając chore dziecko rodzice nie 
decydują się na kolejne, o czym decydują różne powody. Jednym z nich jest za-
łożenie: „Ktoś mówi: «Będziesz miał drugie dziecko!». Też fajna sprawa, tak? 
Tylko tyle, że które będzie zaniedbane? Bo któreś będzie musiało być zanie-
dbane” (ojciec 6).

W wypowiedzi widoczny jest kontrast w stosunku do założenia, że kolej-
ne dziecko „kocha się bardziej”. Wynika z tego, że nie każdy z badanych rodzi-
ców posiada umiejętność radzenia sobie z opieką i wychowaniem dzieci, gdy 
jedno z nich jest terminalnie chore. Być może ta postawa wynika z wysokiego 
poczucia odpowiedzialności, obawy przed urodzeniem się kolejnego chorego 
dziecka lub ze zmęczenia.

Niekiedy również dzieci wysuwają sugestie odnośnie do trudności zacho-
dzących w ich relacjach z rodzicami. Wypowiedzi dzieci są niekiedy dosadne: 
„Rozmawiać z tatą? Nie. Nie ma o czym” (brat 15–1), „Mama w porównaniu do 
taty? Jak do taty, to najlepsza na świecie” (siostra 21), „Mamy takiego nieuda-
nego tatę” (babcia 21). Negatywny obraz ojca wynika z krytycznej oceny jego 
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postawy prezentowanej w domu. Podkreślić należy, iż ta ocena nie zawsze jest 
podzielana przez pozostałe rodzeństwo, niemniej stanowi ważny sygnał suge-
rujący niespełnienie przez ojca oczekiwań dzieci. 

Wątek dotyczący trudności występujących w relacji z ojcem zwraca uwagę 
na podział obowiązków, który wytworzył się w rodzinach chorych dzieci. Być 
może ten fakt nie jest w pełni zrozumiały i akceptowany przez dzieci. Czynni-
kiem nasilającym trudności może być tendencja niektórych ojców do trakto-
wania pracy zawodowej jako ucieczki, a także społecznie akceptowanego alibi 
dla wycofania się z pełnego uczestniczenia w ekstremalnej sytuacji. 

W konstelacji więzi i relacji w rodzinie chorego dziecka ważne miejsce zaj-
mują zdrowi bracia i siostry. Relacje pomiędzy chorymi i zdrowymi dziećmi 
charakteryzują się kilkoma cechami. Pierwszą z nich jest traktowanie chore-
go brata lub siostry z największą naturalnością, a jego choroby jako czynni-
ka, który nie dominuje wzajemnej relacji: „Takie małe dzieci odbierają wszyst-
ko naturalnie, nie oceniają, nie dopytują, no i przyjmują tak, jak jest” (matka 
18). Wypowiedzi zdrowych dzieci pokazują, że w rodzeństwie widzą przede 
wszystkim brata lub siostrę, a dopiero na drugim miejscu jego chorobę. Jeden 
z ojców stwierdza: „Nawet nie wiem czy ją traktują jako chorą, oni się z nią 
tam bawią jak ze zdrowym dzieckiem” (ojciec 8). Potwierdzają to niektóre ry-
sunki rodziny wykonane przez rodzeństwo, na których nie widać oznak nie-
pełnosprawności, albo też są widoczne tylko jego skutki, np. w postaci puste-
go wózka inwalidzkiego. Jeśli niepełnosprawność jest widoczna, to nie zakłóca  
uśmiechu chorego dziecka.

Zabarwienie emocjonalne relacji między rodzeństwem jest intensywne, co 
wyrażają wypowiedzi dzieci oraz spostrzeżenia ich bliskich: „Chodź Borysek, 
przytul się do mnie, ukochaj mnie” (babcia 20–2), „To jest jego kochana sio-
strzyczka” (babcia 20–2), „Sobie myślę, mały brzdąc w domu, fajna sprawa, nie?” 
(brat 8–1), „Oni mają ze sobą super kontakt” (ojciec 2), „Nikogo innego nie ma, 
kogo bardziej lubię niż Szymusia!” (brat 19). Zrozumienie między dziećmi i wza-
jemna współpraca są wynikiem wzajemnego otwarcia i akceptacji. Ostatnia z wy-
powiedzi zasługuje na szczególną uwagę, gdyż oddaje stan emocjonalny dziecka, 
które chce wyrazić przekonanie, że chory brat jest bardziej przez niego lubiany 
niż najlepszy szkolny kolega Jaś, o którym dużo opowiada. 

Bycie bratem lub siostrą chorego dziecka nastręcza też niemałych trudno-
ści, które rzutują na życie zdrowego dziecka i na wzajemne relacje. Do tych 
trudności można zaliczyć niedogodności wspólnego życia. Brat mieszkający 
z chorą siostrą w pokoju skarży się na częste klaskanie siostry, będące formą 
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przywołania rodziców: „No fajnie, tylko, że codziennie budzi, klaska o byle 
co” (brat 5). Klaskanie budzi go w nocy, skraca sen i jest uciążliwością, która 
jest jednak traktowana z dużą wyrozumiałością i jako normalny element ży-
cia rodzinnego. Inny brat opowiada: „Był taki okres, że ja go chciałem brać na 
ręce, to on zaczynał mnie gryźć, więc nie było mowy” (brat 12). Agresywne za-
chowania brata wpływają na wzajemną relację, ale nie dominują jej. Zdrowe 
dziecko wie, że podobnie jak rodzice, musi być bardzo cierpliwe. Jak zauwa-
ża matka dzieci: „Dla Adriana to też jest na pewno taka trudna miłość, no bo 
z jednej strony kocha swojego brata, potrzebuje go itd., a z drugiej strony jed-
nak czuje pewne obciążenie, tak chociażby na co dzień, że jest jednak trudniej, 
inaczej niż w innych rodzinach” (matka 12). Wydaje się, że wyrażenie „trudna 
miłość” zawiera w sobie ładunek znaczeniowy, który w dużym stopniu opisuje 
relacje między rodzeństwem a chorym dzieckiem. 

Trudna miłość, braterska bądź siostrzana, kryje w sobie jeszcze jeden istot-
ny wątek. Jest on związany z uciążliwością mieszkania z chorym dzieckiem 
pod wspólnym dachem i posiada ukryte znaczenie. W opisie wzajemnej rela-
cji zdrowy brat zaznacza, że pojawiającą się niekiedy uciążliwością jest „tacha-
nie”, rozumiane w odmiennym od słownikowego znaczeniu. Brat skarży się, co 
mu najbardziej przeszkadza: „Gluty, tachanie do mnie. Dla mnie to jest takie 
nieprzyjemne” (brat 2). „Tachanie” polega na wypluwaniu przez rurkę trache-
ostomijną wydzieliny, którą chore dziecko potrafi skierować w określonym kie-
runku. Powoduje to nie tylko dyskomfort, ale przede wszystkim lęk zdrowego 
dziecka. Według ojca jest on związany z obawą przed zarażeniem się: „Z tymi 
glutami faktycznie boi się, że się zarazi chorobą i pójdzie do szpitala” (ojciec 2). 

Lęki zdrowego rodzeństwa są obiektywnie irracjonalne, ale nie zmienia to 
faktu, że ich nasilenie jest bardzo duże. Być może wpływa na to fakt, że małe 
dziecko nie ma jeszcze w pełni ukształtowanego pojęcia choroby i jej konse-
kwencji. Lękowe podłoże zachowań dziecka wydaje się przypadkiem nieodo-
sobnionym, co jednak trudno jest stwierdzić na podstawie przeprowadzo-
nych badań. Wpływa na to postawa zdrowych dzieci, które nie zawsze potrafią  
i chcą uzewnętrznić swój lęk. 

Większą otwartość zdrowych dzieci można dostrzec w wypowiedziach na 
temat społecznych skutków choroby dziecka. Zdrowe rodzeństwo nie wstydzi 
się brata czy siostry, nie ukrywa jego choroby, ale też nie zabiega o to, by wszy-
scy o tym wiedzieli. W przypadku małych dzieci jest to działanie całkowicie 
spontaniczne, natomiast u starszego rodzeństwa ta postawa wydaje się efek-
tem refleksji i zamierzonego postępowania. 
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Niezależnie od wieku zdrowe dzieci marzą i snują plany na przyszłość. Czę-
sto jest w nich obecny brat lub siostra, któremu są gotowi oddać swe najwięk-
sze skarby i zdobyte w przyszłości nagrody. Ich przeznaczenie jest jasno okre-
ślone: mają służyć wyleczeniu dziecka bądź na zakup środków medycznych 
potrzebnych do opieki. Dziecko zauważa, że zamiast leczenia najlepiej było-
by, gdyby chory brat „był po prostu zdrowy, bo lekarstwo jest niesmaczne. Ale 
gdyby było smaczne, to może być” (brat 14). 

Inny z braci, zafascynowany piłką nożną, wyobraża sobie swoją karierę w ze-
spole FC Barcelona, w której uczestniczy chory brat. W wyobraźni dziecka zaj-
muje on ważne miejsce: „Będę pytał się sponsorów, czy może iść, oni na pewno 
pozwolą i Karol będzie na ławce siedział. Tam gdzie są piłkarze. Karol bardzo lubi 
klaskać, jak kibice (…). Karol mógłby jeszcze mieć taką robotę, jak ci, wierniejsi 
kibice – klaskać. I tymi bębnami. Karol lubi bębny, muzykę, bębny lubi” (brat 2).

Spojrzenie w przyszłość nakreśla wizję życia, które łączy osobistą karierę 
dziecka ze spełnieniem marzeń i oczekiwań chorego brata. Podporządkowa-
nie planów temu, „co Karol lubi”, odzwierciedla postawy pozostałych człon-
ków rodziny, którzy troskliwie dbają o zaspokojenie jego potrzeb. 

Obok postawy szczodrości i gotowości dzielenia się w relacjach braterskich 
i siostrzanych pojawia się zazdrość. Jest ona przejawem naturalnej zazdrości 
dziecięcej, która pojawia się wraz z przyjściem na świat drugiego dziecka, ale 
niekiedy wydaje się przekraczać jej zakres. Do takich sytuacji dochodzi, gdy 
chore dziecko odczuwa brak zainteresowania własnymi potrzebami, które,  
o czym należy pamiętać, w sytuacji zagrożenia życia są wysublimowane. Zdro-
we dzieci zazdroszczą tego samego, czując się również pomijane. Obserwacja 
pozwoliła na zauważenie, że zachowania zdrowych dzieci, niekiedy nachalne  
i męczące, mają na celu zdobycie uwagi osób odwiedzających rodzinę. Mówie-
nie o sobie, pokazywanie prac plastycznych, gier komputerowych i chęć za-
właszczenia uwagi gości są widoczne u niektórych zdrowych dzieci. Pozostałe 
nie doświadczają podobnych przeżyć bądź ich nie uzewnętrzniają. Warto pod-
kreślić, iż wychowawcze działania rodziców, babć i dziadków pomagają dzie-
ciom zmniejszyć ciężar tych obciążeń. 

Więź pomiędzy rodzeństwem w pełni zasługuje na przytoczone już okre-
ślenie „trudna miłość”, ze szczególnym akcentem na drugą część tego wyra-
żenia. Jest relacją opartą na wzajemnym oddaniu i gotowości pomocy, dającą 
radość. Jednocześnie jest trudna, bo wiąże się z koniecznością dźwigania ba-
lastu obciążeń przekraczających trudności pojawiające się w relacjach pomię-
dzy zdrowymi dziećmi. 
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W najbliższym gronie chorego dziecka wyjątkową rolę pełnią dziadkowie 
i babcie. Ich relacje z chorym wnukiem są zależne od stopnia bliskości chore-
go, na którą się decydują. Każda rodzina wypracowała własny system funkcjo-
nowania w chorobie, w którym dziadkowie mają do spełnienia ważne funkcje. 
Ich główną rolą jest „uzupełnianie luk” w opiece nad dzieckiem, które pojawia-
ją się na płaszczyznach, których rodzice nie mogą wypełnić swą aktywnością. 
Podjęcie się opieki nad chorym dzieckiem jest wynikiem wolnej decyzji każde-
go starszego człowieka.

Analiza wypowiedzi osób biorących udział w badaniach pokazała, że 
dziadkowie chorych dzieci przyjmują wobec nich postawy sytuujące się po-
między obojętnością a otwartym okazywaniem miłości. Wydaje się, że zaan-
gażowanie pomocowe dziadków jest także proporcjonalne do siły więzi z cho-
rym dzieckiem. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziadkowie mieszkają 
zbyt daleko, by móc realizować swoje zadania. 

Na ogół więź dziadków z wnukami jest serdeczna i nasycona intensywny-
mi uczuciami. Przewija się w nich żal, nadzieja, smutek, przygnębienie, współ-
czucie, radość, spokój, lęk. Spośród doświadczanych uczuć na szczególną uwa-
gę zasługują dwa: radość i lęk. Radość rodzi się w kontakcie z dzieckiem, które  
pomimo choroby jest jedną z najważniejszych postaci w życiu dziadków. Lęk 
jest związany z chorobą oraz towarzyszącymi jej konsekwencjami, np. ko-
niecznością „odsysania dziecka”. Dla części dziadków jest ono bardzo stresują-
ce, ale trudność tę pokonują motywując się dobrem dziecka. Nagrodą jest jego 
uśmiech oraz świadomość jego cennej obecności: „Jest z nami. I tym się trze-
ba cieszyć. Że jest komu gotować, że jest koło kogo robić” (babcia 20–1). Dla 
dziadków więź z chorym dzieckiem stanowi fundamentalny motyw codzien-
nej aktywności: „Mama kiedyś tak powiedziała, że tylko ją przy życiu trzyma 
Piotrek” (matka 10). Mobilizacja sił jest potrzebna do spełniania zadań, wyni-
kających ze społecznej roli babci i dziadka.

Warto zauważyć, że postawy dziadków wobec chorych dzieci wpływają na 
całościowe funkcjonowanie rodziny, w tym szczególnie na rodziców. Układ 
wzajemnych zależności rodzinnych powoduje, że poziom zaangażowania emo-
cjonalnego najstarszych członków rodziny przekłada się na jakość jej funkcjo-
nowania. Gdy miłość dziadków do chorego dziecka jest bezwarunkowa i nie-
zależna od czynników utrudniających proces opieki, rodzice chorego dziec-
ka doświadczają wsparcia. Jedna z matek zauważa wartość tej miłości: „Jestem 
po prostu bardzo wdzięczna, że obdarzył Kaję niesamowitym uczuciem. On ją 
bardzo kocha, on ją potrafi nakarmić. Czasami to brakuje mu już cierpliwości 
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i siły, żeby ją uspokoić, bo rzeczywiście czasami tak daje popalić, że się nie da” 
(matka 6). Docenienie uczucia, którym zostało obdarzone dziecko jest jedno-
cześnie wyrażeniem podziwu dla osoby w starszym wieku, która nie zniechęca 
się trudnościami, którym sama matka niekiedy nie może podołać. 

Rodzice, widząc akceptację chorego dziecka oraz zaangażowanie w opiekę 
nad nim, odnajdują w sobie siły do podejmowania zadań rodzicielskich. Za-
angażowanie dziadków w opiekę nad wnukiem, podobnie jak to ma miejsce  
w „normalnych” rodzinach, jest dla rodziców przypomnieniem o potrzebie 
odbudowywania stabilizacji, która została zakłócona przez chorobę: „Mama 
po nóżkach ją całuje, jak jej nie widzi. Naprawdę jestem też zbudowany tym, 
bo wiedzą jak jest, ale jest to niesamowite, bo dla nich też to jest nowe doświad-
czenie, ale oni ją kochają niesamowicie naszą Karolinę. I mój tata tu przycho-
dzi, to pierwsze z Karoliną się przywita, pogada se z nią, co tam i to tak jak  
z normalnym dzieckiem. I mnie się to podoba. Nie labiedzi, nie użala się nad 
nią, że jest, jakaś nie wiadomo, biedna itd., ale traktuje ją jak fajne, normalne 
dziecko” (ojciec 8). 

Silna więź pomiędzy dziadkami a chorymi dziećmi jest podstawą budowa-
nia relacji, w których jest miejsce na pogodę ducha, bliskość, poczucie humoru 
i nadzieję. Ich znaczenie w kontekście tanatopedagogicznym jest nie do prze-
cenienia.

Relacja dziadków z chorymi dziećmi jest niekiedy bardziej stonowana 
uczuciowo, a nawet obojętna. Dzieje się tak, gdy dziadkowie nie potrafią prze-
łamać barier stworzonych przez chorobę dziecka. Wywołuje ona lęk i niepew-
ność, a poczucie odpowiedzialności za dziecko jest dla części z nich zbyt trud-
nym obciążeniem. Dlatego niektórzy dziadkowie dystansują się wobec chore-
go dziecka i jego bliskich. Są to postawy szczególnie boleśnie odbierane przez 
rodziców, którzy nie otrzymują ważnego wzmocnienia swoich działań. Jest im 
trudniej zapewnić opiekę nad dzieckiem, ale prawdopodobnie również nieła-
two budować poczucie celowości podejmowanych przez nich działań. Jedna  
z matek przytacza fragment rodzinnej rozmowy, w której babcia wyraziła się  
o pewnym chorym dziecku i jego rodzinie w następujący sposób: „«Przecież 
oni się tak męczą z tym dzieckiem. Przecież takie dzieci to powinny umie-
rać». Ja po prostu jak to usłyszałam, zaczęła się głupia dyskusja i ja tą dysku-
sję bardzo szybko skończyłam. Powiedziałam parę być może dla kogoś przy-
krych słów, ale dla mnie, słysząc coś takiego, było bardziej przykre, jeszcze  
z ich ust… I powiedziałam tak: «To co, Sara też miała umrzeć?! No to takie jest 
wasze wyobrażenie?»” (matka 5). 
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W systemie silnych powiązań wewnątrzrodzinnych słowa babci zostały 
odebrane jako wyraźna sugestia skierowana przeciwko choremu dziecku i jego 
rodzicom, choć być może wcale nie przyświecała jej taka intencja. Separowa-
nie emocjonalne i fizyczne od chorego dziecka jest zjawiskiem, które występu-
je, choć sporadycznie, w grupie badanych osób. Z pewnością nie ma jednego 
powodu, dla którego chore dzieci nie otrzymują wsparcia dziadków, którego  
mogłyby się spodziewać. Wśród tych motywów można domniemywać nie-
umiejętność pogodzenia się z ograniczeniami zdrowotnymi dziecka i skon-
frontowania się z własną śmiercią. Równie ważny wydaje się lęk, poczucie winy 
oraz brak wystarczającej odporności psychicznej.

2.3. Rola instytucji edukacyjnych wspierających rodzinę

Przedszkole i szkoła są instytucjami, które wspomagają rozwój dziecka. W wy-
powiedziach rodziców, jak i dzieci, rysuje się obraz placówki edukacyjnej, któ-
ra w dużym stopniu wspomaga rozwój dziecka. Zdrowe dzieci odnajdują tam 
okazję do rozwoju zainteresowań i nawiązania relacji koleżeńskich. Ale ten roz-
wój w przypadku rodzeństwa chorego dziecka, jest naznaczony wpływem cho-
roby. Przez nią wychowanie przedszkolne i szkolne nabiera cech tanatopedago-
gicznych. Są one widoczne na kilku płaszczyznach. Jedna z nich jest związana 
z faktem, że pobyt zdrowego dziecka w przedszkolu jest okazją do zauważenia 
przez wychowawców trudności, których doświadcza. Ich przejawami są zbyt 
natarczywe zwracanie na siebie uwagi, zachowania będące wynikiem znacz-
nej ambiwalencji uczuciowej czy też postawa wycofania. Rzetelna obserwacja 
dziecka i współpraca z rodzicami pozwala na zminimalizowanie negatywnego 
wpływu doświadczeń związanych z wpływem choroby: „Tam naprawdę trafili-
śmy na dobrego psychologa, co z nim codziennie pracował” (matka 2).

Edukacja szkolna jest okazją do stawiania pytań, na które nie zawsze znaj-
dują się odpowiedzi. Licealista, brat jednego z chorych dzieci postawił nauczy-
cielce pytanie dotyczące śmierci, „i pani przyszła na następny dzień, mówiąc, 
że myślała o tym samym całą noc, i nic nie umie odpowiedzieć na takie trud-
ne pytanie” (brat 7). Bywa jednak i tak, że szkoła wychodzi naprzeciw pro-
blemom zdrowego dziecka, jednocześnie włączając w edukację tanatopeda-
gogiczną całą społeczność uczniów. Przykładem mogą być warsztaty organi-
zowane przez jedno z hospicjów, które przeprowadzono w szkole, do której 
uczęszcza brat chorego chłopca. Taka forma edukacji jest ceniona przez rodzi-
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ców m.in. dlatego, że dzięki nim „pokazuje się dzieciom, że są też inni ludzie 
na świecie, że są niepełnosprawni, że są osoby chore śmiertelnie itd.” (matka 
12). Tanatoedukacja szkolna przyczynia się do podniesienia poziomu świado-
mości społecznej na temat śmierci i niepełnosprawności oraz ułatwia rodzeń-
stwu chorych dzieci odnalezienie akceptacji w grupie.

Świadomość obecności w klasie osoby, której siostra lub brat jest śmier-
telnie chory wpływa na klimat klasowy. Dzieci traktują chorą osobę i jej ro-
dzeństwo bardzo spontanicznie, okazując wsparcie na miarę swoich możli-
wości. Jedną z form solidarności i wsparcia jest modlitwa. Ośmioletni kolega  
zaproponował podczas katechezy modlitwę za chorego Szymka, co spotkało 
się z poparciem całej klasy oraz życzliwym przyjęciem ze strony brata cho-
rego dziecka. Dla niego ta forma wsparcia była szczególnie ważna, ponieważ, 
jak sam wyznaje: „Ja mam tylko jedną osobę, za którą się modlę. Za Szymu-
sia” (brat 19). Chłopiec, który zaproponował modlitwę zyskał tytuł najlepsze-
go kolegi.

Szkoła jest również środowiskiem, które pozwala zdrowemu rodzeństwu 
na wypracowanie właściwej postawy wobec choroby brata lub siostry. Kształ-
tuje się ona pod wpływem wielu czynników, wśród których należy wymie-
nić działania wychowawcze, które nie są bezpośrednio skierowane na realiza-
cję celów tanatopedagogicznych, ale wyposażają dziecko w umiejętności uła-
twiające adaptację do choroby. Jest nią np. umiejętność organizowania zabawy  
w niezwykłych okolicznościach: „Basia ma czasami takie zatrzymania kilku-
sekundowe, no powiedzmy do pół minuty, ma takie zatrzymania z szeroko 
otwartymi oczami. Jarek kiedyś przyszedł z przedszkola z zabawą, nie wiem 
czy ksiądz to zna: «Kto mrugnie pierwszy?»” (matka 18). Zabawa, którą „wy-
grało” chore dziecko stała się dla zdrowego brata sposobem nadania chorobie 
nowego znaczenia. 

Edukacja szkolna kształtuje postawę wytrwałości w radzeniu sobie z trud-
nościami, a czasem również świadomość, że można dokonywać rzeczy na po-
zór niemożliwych. Siostra chorego dziecka wspomina, że podczas treningu 
karate, „cała grupa miała popchnąć ścianę. I troszkę nam się udało! Pan zmie-
rzył salę, a jak my ją troszkę przepchnęliśmy, to jeszcze raz zmierzył” (siostra 
21). Dziecko podczas wywiadu na temat cierpienia siostry bawiło się właśnie 
w ten sposób, naciskając na ścianę i próbując ją przesunąć. Przekonanie o sku-
teczności tych działań jest w opinii dziecka niepodważalne. Podobną postawę 
kształtował medal przyznany bratu chorego dziecka: „Kiedyś dostałem me-
dal: «Najodważniejszy chłopak». Nie najsilniejszy, ale najodważniejszy” (brat 
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14). Dziecko skomentowało to wyróżnienie zawracając uwagę, że lepiej być od-
ważnym niż silnym. Wydaje się, że działania wychowawcze szkoły mają pozy-
tywny wpływ na kształtowanie postaw życiowych rodzeństwa chorych dzieci.

Ograniczenia związane z chorobą dziecka są niekiedy boleśnie odczuwa-
ne przez rodzeństwo. W jednym przypadku rodzice podjęli decyzję o zawie-
szeniu uczęszczania zdrowego dziecka do żłobka ze względu na ciągłe infek-
cje, które zagrażają choremu dziecku: „Chodził do żłobka pięć miesięcy, ale 
przez te pięć miesięcy Mateusz miał trzy infekcje, on tylko jedną. Poprzynosił 
po prostu zarazki. Jako, że on jeszcze był w miarę odporny, to wporzo, a Mate-
usza po prostu rozkładało. No i stwierdziliśmy, że siłą rzeczy jesteśmy rodziną 
i musimy. On będzie pokrzywdzony, ale musimy go zostawić na razie, przynaj-
mniej do wieku przedszkolnego. Może z tym przedszkolem już niedługo coś 
zaczniemy chodzić, bo w przedszkolu już jest troszkę inaczej. Rodzice traktu-
ją przedszkole już tak troszkę jak taki obowiązek dziecka, a żłobek jest jednak 
miejscem, do którego się oddaje dziecko, żeby mieć czas dla siebie” (ojciec 20).

Konieczność podporządkowania się dobru chorego dziecka ograniczyła za-
sób doświadczeń zdrowego rodzeństwa. Jednak dla rodziców podjęta decyzja 
jest koniecznością, gdyż dobrostan chorego dziecka jest priorytetem w działa-
niach rodziny. Nadzieja związana z poprawą sytuacji wiąże się m.in. z oczeki-
waniami wobec rodziców innych dzieci, którzy wysyłając dziecko do przed-
szkola, zwrócą większą uwagę na zachowania prozdrowotne. 

Dla niektórych rodziców przebywanie zdrowego dziecka poza domem jest 
związane z odczuwanym niepokojem. Wiąże się on z lękiem o bezpieczeństwo 
dziecka, a więc także troską o zapewnienie mu wystarczającej ochrony. Pobyt 
w przedszkolu, mimo że towarzyszy mu profesjonalna opieka, wzbudza nie-
pokój: „Mogę też powiedzieć, że strach o życie Jarka jest codziennie. Wiem, że 
dziecko gdzieś tam wychodzi albo gdzieś idzie, nie wiem, do kina czy gdzieś, 
czy te panie go upilnują? No, to jest takie bardzo takie codzienne” (matka 18). 
Potrzeba zabezpieczenia zdrowego dziecka wynika z doświadczeń związanych 
z opieką, leczeniem chorego dziecka i lękiem przed utratą zdrowego dziecka. 

Nie wszystkie chore dzieci mogą brać udział w edukacji szkolnej, a spo-
ra część z tych, które biorą, odbywa ją w formie nauczania indywidualnego  
w domu. Korzystają również z wczesnego wspomagania oraz edukacji w spe-
cjalnych przedszkolach. Świadomość ograniczeń, które posiada dziecko po-
woduje, że jego bliscy niekiedy sceptycznie postrzegają możliwość kształcenia 
w przedszkolu czy w szkole. Pytania: „Jakie przedszkole?! Gdzie?!” (dziadek 6) 
wyrażają niepokój związany z podjęciem decyzji tak ważnej dla rozwoju dziec-
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ka. Zdecydowanie mniejszy sceptycyzm, a nawet zapał wobec tej idei wyrażają 
nieco młodsi członkowie rodzin, zwłaszcza rodzice. Dla nich edukacja dziec-
ka pozwala na osiągnięcie zadowolenia i satysfakcji z powodu bycia rodzicem 
dziecka, który ma podobne zajęcia jak jego rówieśnicy: „Teraz właśnie jest faj-
nie jakoś. Rafał chodzi do przedszkola i w zasadzie prowadzi normalne życie 
czterolatka” (matka 17). 

Zadowolenie z edukacji przedszkolnej i szkolnej wiąże się również z prze-
konaniem, że wpływa ona znacząco na rozwój chorego dziecka. Ten fakt jest 
bardzo ceniony przez rodziców, którzy są świadomi, że możliwość kształcenia 
jest dla nich istotną formą aktywizacji dziecka. Jest to tym bardziej widoczne, 
gdy w pamięci rodziców zapisał się okres, w którym dziecko nie mogło z niej 
korzystać: „Mateuszowi udało mi się załatwić to, że przedszkole przyjeżdża do 
niego. Przed tym okresem, czyli od września zeszłego roku było gorzej. Gorzej 
w sensie takim, że rozwijał się, rozwijał, rozwijał bardzo i nagle fru! Stop! Tak, 
jakby w ogóle nie chciał, on się bał tego rozwoju. On zaczął dostrzegać swoją 
chorobę, on zaczął dostrzegać to, że ktoś może grać w piłkę, on nie może. To 
było naprawdę ciężkie, w sensie ciężkie dla nas” (ojciec 20). 

Wypowiedź ojca wskazuje na ważny element w procesie rozwoju dziec-
ka, jakim jest jego aktywność ruchowa. Pokonanie w chorym chłopcu barie-
ry lęku przed własnym rozwojem dokonało się dzięki edukacji prowadzonej 
przez zespół specjalistycznego przedszkola. Aktywizacja chorych dzieci doko-
nuje się poprzez zastosowanie różnych metod, których celem jest podniesienie 
poziomu aktywności emocjonalnej, intelektualnej, sensomotorycznej i wer-
balnej. Stosowane ćwiczenia budzą ciekawość i uznanie wśród członków ro-
dziny, którzy są zadowoleni, gdy dziecko próbuje grać na instrumentach, wy-
konuje prace plastyczne, śpiewa, uczy się. Szczególnie ceniona jest rehabilita-
cja, która daje nadzieję na częściowe usamodzielnienie dziecka. 

Osoby biorące udział w badaniach wyraźnie podkreślają, że przedszkole  
i szkoła uspołeczniają chore dziecko, które pozbawione tej możliwości, byłoby 
skazane w wielu przypadkach na izolację społeczną. Kontakt z innymi dzieć-
mi jest przez rodziców ceniony, a przedszkole czy szkoła są placówkami, gdzie 
„są po prostu inne dzieci. To jest ważne: są inne dzieci” (matka 12). 

Spora część dzieci jest pod opieką placówek specjalistycznych. Rodzice 
traktują je jako optymalne placówki dla swoich dzieci. Niektórzy rodzice za-
biegają o to, by swoje dzieci umieścić wśród zdrowych dzieci, wśród których 
się szybko asymilują. Ułatwiają to predyspozycje dzieci do łatwiejszej akcepta-
cji odmienności i różnorodności: „Dzieci to inaczej poznają ten świat, pozna-

2. Uwarunkowania procesu edukacji 313



ją chore dzieci. Nie są jak dorośli ludzie, żeby podchodzili z jakimś tam więk-
szym obrzydzeniem, czy z jakimiś tam granicami” (ojciec 5). 

Faktem jest, że włączenie dziecka w system edukacji przedszkolnej czy 
szkolnej stawia przed ich opiekunami wiele trudnych zadań. Piętrzące się 
trudności pomaga im pokonać determinacja. Jest ona tak silna, że mobilizu-
je rodziców do podejmowania działań wymagających dużego wysiłku, także 
ze strony dziecka, np. syna pracujących zawodowo rodziców, który „otwierał 
przedszkole i je zamykał” (matka 14). 

Dwie wypowiedzi pokazują trudności przeżywane przez matkę podczas 
rekrutacji dziecka do przedszkola oraz cierpienie doświadczane przez inną 
matkę w trakcie trwania edukacji przedszkolnej. Wydaje się, że zestawienie 
tekstów pozwoli na głębsze zrozumienie przeżyć kobiet, chcących, by ich dzie-
ci korzystały z edukacji.

„Jak myśmy poszli na spotkanie, na rekrutację, no to Magda praktycznie 
nic nie pokazała. Ja tu opowiadam jak ona sobie radzi świetnie, a one tak pa-
trzą na mnie, no dobra, no mama, tak? No cóż matka może powiedzieć inne-
go? No i dostałam wiadomość, że niestety nie ma dla Magdy miejsca i pani dy-
rektor mówi, że bardzo przykro, ale że mogę startować do innych szkół. Więc 
ja pani dyrektor powiedziałam, że jak bym chciała startować do innych szkół 
to bym złożyła papiery do kilku szkół, a mi zależy na tej szkole, więc do zoba-
czenia za rok, ja mówię, bo ja nie odpuszczę” (matka 13).

„Może w tych sprawach takich pospolitych, taka szkoła, zwykłe przedszko-
le, zwykła szkoła, przynoszenie ocen… No, może trochę żal jest, że nie będzie. 
Powiem księdzu czego najbardziej mi jest żal, jak on przyjeżdża z tego przed-
szkola. Że nie może mi opowiedzieć tego, co tam się dzieje. Tak się kładę koło 
niego i mówię: «Piotrek, opowiedz mi co tam się dzieje». Może tego jest żal, no 
ale nic na to nie poradzę. Ale z drugiej cieszę się, że mówimy, że jeździ do szko-
ły, że ma panie nauczycielki, że inna szkoła, ale też szkoła” (matka 10).

W pierwszej wypowiedzi na pierwszy plan wysuwa się determinacja mat-
ki, która jest świadoma, że domaga się uzyskania dla córki statusu przedszko-
laka, mimo że obiektywnie dziecko nie spełnia stawianych mu warunków. 
Obserwacja rodziny pokazała, że postawa matki podczas rekrutacji jest wy-
padkową jej postawy życiowej, w której nie brak konsekwentnego dążenia do  
obranych celów. 
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Wypowiedź drugiej matki posiada inny kontekst, gdyż dziecko już uczęsz-
cza do przedszkola, jednak ten fakt generuje problemy. Tęsknota za możli-
wością słownego kontaktu z dzieckiem, żal z powodu niespełnienia potrze-
by współuczestniczenia w jego życiu oraz uczęszczania do „zwykłego” przed-
szkola powodują, że w wypowiedzi można odnaleźć nutę melancholii. Jej prze-
ciwwagą jest świadomość, że dziecko się rozwija i korzysta ze wsparcia, które 
jest dla niego dostępne. Adaptacja do warunków rozwojowych wyznaczonych 
przez chorobę pozwala odnaleźć satysfakcję z tego, że dziecko uczy się w „in-
nej szkole”, ale „też szkole”. 

Zestawienie obu wypowiedzi pokazuje, że edukacja chorych dzieci nosi na 
sobie piętno takich cech, jak: samotność, niepewność, niezrozumienie, nie-
spełnienie, złość, żal czy rozczarowanie. Jednocześnie w tym procesie towarzy-
szą opiekunom: determinacja, wytrwałość, pokora, radość, nadzieja, pogodze-
nie i dynamizm. Jak pokazuje obserwacja, przewaga pierwszych nad drugimi  
skutkuje niewłaściwymi postawami wychowawczymi, w odwrotnym przy-
padku efektem jest wspieranie rozwoju dziecka i współdziałanie w tym wzglę-
dzie z placówką edukacyjną. 

Ważną rolę w edukacji dzieci odgrywają nauczyciele. Są oni postrzegani 
jako osoby znaczące w procesie kształcenia dzieci oraz profesjonaliści: „Niesa-
mowite, naprawdę. Tyle okazywać tej cierpliwości i tej miłości do tych dzieci, 
to jest naprawdę niesamowite dla mnie. I to młode dziewczyny, prawda? Które 
są po studiach zaraz i się poświęcają tym dzieciom. I strasznie to lubią” (ojciec 
2). Umiejętności nauczycielskie i poświęcenie w pracy z dzieckiem są ich ce-
nionymi cechami. Także prezencja zewnętrzna odrywa znaczenie, zwłaszcza 
w opinii chłopców i mężczyzn: „Jego ulubiona pani, to pani Agnieszka. Pani 
Agnieszka była dla niego wszystkim. Blondynka, długie włosy, proste i… Tak 
jak miało być! No i strasznie ją polubił” (ojciec 2).

Ale komplementy nie odnoszą się do wszystkich nauczycieli. Wśród tych, 
którzy nie zasłużyli na nie są nauczyciele, którzy wykazali się niekompetencją 
i nieodpowiedzialnością w opiece nad dzieckiem. Ocena takich postaw przez 
rodziców jest bezwzględna, o czym świadczą wybrane wypowiedzi: „Jest po-
czucie winy, że mimo wszystko żeśmy zaufali nauczycielce” (ojciec 4), „Nie 
zrobiłam awantury, tylko powiedziałam, że Ewelinka jest pierwszy i ostatni 
raz w szkole” (matka 4), „Psia krew – ja mówię – do czego to jest podobne?!” 
(matka 5).

Kryzysy w relacji rodzice-nauczyciele są rozstrzygane polubownie. Rodzi-
ce wiedzą zbyt dobrze, że ich dziecko potrzebuje edukacji i nie mogą pozwolić 
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sobie na doprowadzenie do stanu permanentnego konfliktu. Wydaje się, że na-
uczyli się tej umiejętności w trudnych kontaktach z lekarzami, pielęgniarkami 
i innymi osobami podczas pobytu dziecka w szpitalu. 

Warto podkreślić, że edukacja przedszkolna i szkolna stanowi dla wielu ro-
dziców okazję do odpoczynku i nabrania sił. Ale rodzice nie traktują jej jako 
sposobność do zajmowania się sobą, gdyż ciągle myślą o dziecku. Trudna do 
zniesienia świadomość, że chore dziecko znajduje się poza ich opieką wywo-
łuje cierpienie. Spędzenie przedpołudnia w pełnej gotowości na odebranie te-
lefonu z przedszkola powoduje napięcie i powiększa lęk. Taki jest koszt pono-
szony za umożliwienie dziecku jak najpełniejszego rozwoju osobowościowego. 

Wśród instytucji wspierających rodzinę znajdującą się w trudnej sytuacji 
związanej z chorobą dziecka ważną rolę odgrywa hospicjum. Jest ono postrze-
gane jako wyjątkowo cenna forma pomocy. Najistotniejszy jest jej podstawo-
wy wymiar związany z objawowym leczeniem dziecka i opieką pielęgniarską, 
ale w wypowiedziach osób zaangażowanych w badanie jest podkreślony rów-
nież rys wychowawczy tej działalności. 

Wywiady pokazują próby opisania czym jest hospicjum. Najciekawsze zo-
stały sformułowane przez dzieci: „Hospicjum to jest szpital, tylko że jest zna-
czek hospicjum” (brat 18), „Hospicjum to dla mnie jest taka fundacja, w któ-
rej pomagają niepełnosprawnym, rehabilitują ich i robią inne rzeczy” (siostra 
21). Inne zdrowe dziecko, po wymienieniu imion pięciu opiekunek pomagają-
cych rodzinie dopowiada: „Szósta opiekunka to jest hospicjum” (brat 19). Za-
kwalifikowanie pomocy hospicyjnej jako jednej z „osób” ważnych dla rodziny 
pozwala na przypuszczenie, że w świadomości chłopca pełni ono istotną rolę.

Zasadniczym kryterium rozważań dorosłych opiekunów o roli hospicjum 
są korzyści, jakie odnosi chore dziecko i jego rodzina. Szczególnie cenione jest 
kreowanie pozytywnego podejścia do choroby dziecka i opieki nad nim: „Ja 
nie wyobrażam sobie jakby było bez hospicjum. I takiego hospicjum, jakie te-
raz jest. No, bo są różne pomysły na hospicja, że są takie całkowicie paliatyw-
ne, które podają tylko «przeciwbólowce», i są takie, które są nastawione na ży-
cie po prostu, nie tylko na ograniczenie cierpienia” (ojciec 17). „Nastawienie na 
życie”, choć pozornie nie współbrzmi z ideą hospicyjną, zawiera w sobie waż-
ne ukierunkowanie, które pozwala opiekunom dziecka dostrzegać pozytywy 
towarzyszące chorobie dziecka. Pozytywne nastawienie zespołu hospicyjnego 
jest cenione przez rodziców do tego stopnia, że jedna z matek stwierdza: „Oni 
się wobec niego zachowują jak wobec normalnego dziecka, z którym trzeba 
porozmawiać, z którym trzeba się pobawić itd., itd. I to nam też pomaga, żeby 
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go traktować jak normalne dziecko” (matka 1). Takie traktowanie dziecka uła-
twia rodzicom realizację procesu wychowania. 

Wychowawczy wymiar funkcjonowania hospicjum wyraża się na kilku po-
ziomach. Wpływ na rozwój chorego dziecka mają lekarze i pielęgniarki, któ-
rych postawy kreują nastawienie dziecka do własnego zdrowia, ciała, rozwo-
ju. Ale szczególną rolę odgrywa pedagog i wolontariusze. Ich wsparcie posia-
da wymiar tanatopedagogiczny, choć tematyka śmierci nie dominuje tej rela-
cji pomocowej. 

Obecność i praca tanatopedagoga jest postrzegana jako istotna wartość do-
dana, otrzymywana wraz z opieką medyczną. Nie wszystkie badane rodziny są 
odwiedzane przez pedagoga, ale korzystający z tej pomocy są bardzo zadowo-
leni, gdyż wnosi nadzieję i umila dziecku wolno płynący czas: „On był chory  
i chciał, żeby Ewa przyjechała. No to się dzwoniło, żeby Ewa przyjechała do 
niego, bo on jest chory. No ale trzeba było po prostu czytać mu. Bo ona mu 
czytała, opowiadała i on słuchał tylko, no bo on nie mógł mówić za dużo. Coś 
tam mówił, ale nie wolno było mu się męczyć (…). Mówiła: «Mateuszek, ty nie 
mów nic. Ty sobie słuchaj bajeczek, ja ci będę czytała bajeczki». I czytała ba-
jeczki. A to już była inna osoba, nie mama, nie babcia, tylko już się pokaza-
ła obca osoba. Wydaje mi się, że to lepiej, bo on czasami można powiedzieć, 
może ma już dość tych babci” (babcia 20–2). 

Pedagogiczne podejście do dziecka sprawia, że kobieta pełniąca funkcję pe-
dagoga jest dla dziecka taką „dobrą nauczycielką”. Jej zainteresowanie potrze-
bami dziecka i umiejętność dostosowania metod pracy do trudnych warun-
ków świadczą o profesjonalnym podejściu pedagoga do podejmowanych zadań.  
W jego przekonaniu pogorszenie stanu zdrowia, które nie odbiera dziecku moż-
liwości komunikacji, nie wyklucza możliwości realizacji zadań edukacyjnych. 

Poprawa stanu zdrowia dziecka zwiększa możliwości współpracy z peda-
gogiem. Jej efektem są m.in. inscenizacje, powstałe przy współudziale chore-
go dziecka, które zostają zaprezentowane całej rodzinie. Pozostawienie nie-
dokończonych fragmentów scenariusza pozwala choremu dziecku uzupełnić 
tekst i przez to wyrazić swoje uczucia, a także utwierdzić się w przekonaniu, że 
jego głos jest ważny. Zabawa z dzieckiem zwiększa możliwości integracji we-
wnątrzrodzinnej, zwłaszcza, gdy są w nią włączani pozostali członkowie ro-
dziny. Dobrą okazją do tego są urodziny dziecka, które w opiece hospicyjnej 
są obchodzone szczególnie uroczyście. Ich przygotowanie w dużej mierze spo-
czywa na pedagogu, który odwiedza dziecko wraz z „grupą urodzinową” bądź 
też przygotowuje wolontariuszy do udziału w tej uroczystości. 
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Kreatywność i poświęcenie pedagoga jest nagradzane przez chore dzieci. 
Ich wdzięczność za wspólną zabawę i naukę jest wyrażana w proste, dziecinne 
sposoby: „To jest cała przyjemność pracować, jak on to chce: «Jeszcze raz, cio-
cia!»” (matka 19). Również rodzice i inni opiekunowie dziecka dostrzegają wa-
lory tej pomocy. Wpływa ona na jego rozwój i wzmacnia postawy wychowaw-
cze dorosłych.

Pedagog hospicyjny zajmuje się również zdrowym rodzeństwem, co niekie-
dy wymaga od niego umiejętności dzielenia uwagi pomiędzy chore i zdrowe 
dzieci, a także znalezienia czasu na odpoczynek czy zwyczajne napicie się her-
baty, „bo tak to w ogóle nie pije, bo nawet nie ma czasu, bo cały czas rozmawia-
ją” (matka 20). Zdrowe rodzeństwo wymaga zastosowania innych celów i me-
tod edukacji, dostosowanych do trudności, z jakimi się boryka. Skuteczność 
metodyki wychowawczej jest zależna od wielu czynników, nie zawsze zależ-
nych od pedagoga, ale już samo zwrócenie uwagi na ich potrzeby ma wymiar 
wychowawczy. Nie zawsze wystarcza czasu, by rodzeństwo otrzymało należne 
wsparcie, dlatego potrzebne jest uzupełnienie działań pedagogicznych przez 
udział wolontariuszy.

Wychowawcze znaczenie wolontariatu hospicyjnego znajduje potwierdze-
nie w materiale badawczym. Dzięki obecności wolontariuszy w domu dziec-
ka nawiązują się relacje, które stanowią ważny czynnik aktywizujący dziecko: 
„Fantastycznie, że są wolontariusze, którzy do niej przychodzą. I ona żyje tymi 
odwiedzinami. Jak coś jej się wydarzy w jej życiu, to ona sobie planuje, że opo-
wie Ewie i po prostu zapamiętuje” (matka 21). 

Wsparcie wolontariuszy przyczynia się do rozwoju chorego dziecka, ale 
jest potrzebne również zdrowym dzieciom. Dzięki niemu mogą one korzystać  
z większej ilości zasobów środowiskowych, które wymagają obecności doro-
słych opiekunów. Przykładem może być wyjście na basen czy wyjazd na wy-
cieczkę. Wspólne odrabianie zadań domowych jest cenione zarówno przez 
dzieci, jak i przez rodziców, którzy nie zawsze potrafią wygospodarować czas 
na pomoc dziecku. Działalność wolontariatu hospicyjnego jest doceniana: 
„Bardzo pomaga nam. W ogóle organizują tyle tych różnych wyjazdów, po-
magają tak bardzo i gdyby nie to hospicjum, to ja nie wiem” (siostra 15–1). 

Wolontariusze stają się niekiedy powiernikami sekretów zdrowych dzieci  
i są włączani w przestrzeń cierpienia ogarniającego rodzinę, stając się „czę-
ścią jej życia”. Ścisła więź wolontariuszy z rodziną daje im poczucie przynależ-
ności do rodziny, przez co uczestniczą w ważnych dla niej wydarzeniach. By-
wają one uwieczniane na zdjęciach, stanowiących archiwum historii rodziny.  
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W jednym z domów panuje zwyczaj, że wszystkie ważne zdjęcia są umieszcza-
ne na ścianie pokoju chorego dziecka. Wśród dziesiątków zdjęć nie brak i ta-
kich, które przypominają o roli, jaką w życiu rodziny odgrywa pedagog i wo-
lontariusze. Dzięki opiece hospicjum nad dzieckiem „po prostu widać na tych 
zdjęciach jaki uśmiechnięty. Nikt by nie powiedział, że to jest dziecko chore” 
(ojciec 15).

Tanatopedagogiczny wymiar pomocy hospicyjnej jest w dużym stopniu 
inicjowany i realizowany za pośrednictwem wykwalifikowanej kadry peda-
gogicznej oraz uzupełniany poprzez wolontariuszy. Chociaż niekiedy ich 
obecność w domu dziecka zakłóca rytm życia rodziny, są oni przyjmowani  
z wdzięcznością.

3. Wartości i cele w edukacji

Wychowanie dziecka dokonuje się poprzez uczestnictwo w codziennym ży-
ciu rodziny. Chociaż jest ono w dużym stopniu procesem naturalnym, posiada 
swoją aksjologię, teleologię i metodykę. W celu sprecyzowania zasadniczych 
celów wychowania zdrowego i chorego dziecka potrzebne jest wyodrębnienie 
celów zawartych w wywiadach i realizowanych w rodzinach. Niezbędne jest 
również zaprezentowanie wątku aksjologicznego.

3.1. Aksjologiczne podstawy wychowania 

Edukacja dziecka odbywa się w oparciu o wartości, które implikują cele edu-
kacyjne. Wśród wartości akcentowanych przez osoby udzielające wywiadów 
można wymienić następujące: życie, zdrowie, miłość, rodzina, czas, wiara  
w Boga, sprawiedliwość, rozwój osobisty, niezależność, umiejętność dzielenia 
się, dobroć, szacunek do starszych, umiejętność współpracy, życzliwość, cier-
pliwość, praca, tradycje rodzinne, pieniądze, niepełnosprawność, choroba. 

Wymienione wartości świadczą o tym, że dla osób udzielających wywia-
dów ważne są wartości o charakterze duchowym, jak i te, których obecność 
warunkuje codzienne egzystowanie rodziny. Zastanawia obecność dwóch 
ostatnich kategorii wymienianych jako wartości. Ich zamieszczenie w kata-
logu aksjologicznym tłumaczy wypowiedź jednej z matek: „Wydaje mi się, 
że można mówić, że niepełnosprawność daje taką wartość dodaną i choroba,  
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i problem. (…) No, może to jest takie trochę prześmiewcze, ale tak jest. Tylko 
zależy jak się do tego podchodzi” (matka 21). 

Ponieważ nie jest możliwe pokazanie zakresu znaczeniowego i wpływu 
wszystkich wartości na wychowanie, zasadne jest skupienie uwagi na wybra-
nych. Ich wyborowi posłużyła komputerowa analiza danych zawartych w wy-
wiadach. Analiza kodu „EDUKACJA” na płaszczyźnie aksjologicznej wska-
zała na dwa kody, które nabrały szczególnego znaczenia. Są nimi: „śmierć”  
i „Bóg”. Kody te stanowią kategorie silnie ze sobą związane, o czym świadczy 
wysoka i niemal identyczna ilość wzajemnych powiązań. 

Można przyjąć, że wartości skupione wokół życia stanowią fundament edu-
kacji realizowanej w większości badanych rodzin. Ale kontekst nieuleczalnej 
choroby nieco rozszerza zakres wartości i sprawia, że nie tylko koncentrują się 
one wokół życia, ale jednocześnie nabierają znaczenia tanatycznego. Gdy za-
chowanie życia jest niemożliwe, uwaga rozmówców skupia się na wartościach, 
które są związane z kontekstem choroby. Wydaje się, że tą zależnością można 
wytłumaczyć podkreślenie znaczenia Boga oraz śmierci. 

Z analizy relacji miedzy kodami wynika, że kody „Bóg” i „śmierć” są często 
kojarzone ze sobą w wypowiedziach badanych. Oznacza to, że wypowiedziom 
na temat śmierci stosunkowo często towarzyszy odniesienie do Boga i odwrot-
nie. Może to świadczyć o traktowaniu zagrożenia życia w kontekście oczeki-
wanej pomocy od Boga, ale również o pojmowaniu śmierci w kontekście życia, 
które daje Bóg, a więc eschatologicznym.

Nie wszystkie wartości wymienione przez uczestników badań posiadają 
taką samą siłę kategoryczną, ale każda z nich wpływa na proces wychowa-
nia dziecka. Jest to szczególnie wyraźnie widoczne w określaniu celów proce-
su wychowania. Zostaną one przedstawione w odniesieniu do zdrowego i cho-
rego dziecka. Pierwszeństwo prezentacji zostało przyznane choremu dziecku. 

 
3.2. Cele edukacji chorego dziecka

Cele edukacyjne koncentrują się na wszechstronnym rozwoju dziecka. Pomimo 
iż istnieje wiele czynników ograniczających rozwój osobowości chorego dziec-
ka, rodzice są przekonani, iż ich dzieci mogą i powinny się rozwijać. Dla uczest-
ników badania wychowanie jest związane z potrzebą posiadania „planu”, czyli 
„pomysłu na wychowanie”, a więc także wzorców i wartości, określających pod-
stawowe cele i metody wychowania. Wychowanie jest więc działaniem ukierun-
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kowanym na ukształtowanie „osoby”, „dobrego człowieka”, jest wzmacnianiem 
w nim przekonania, że „na swój sposób jest oryginalne”. Wychowanie winno 
więc być „troszkę luźne”, „nie za ostre”, dostosowane do ograniczeń chorobo-
wych. Chociaż jest zadaniem „niełatwym”, to jest konieczne, by dziecko było 
człowiekiem „wychowanym, nie uchowanym”. Dlatego, według rodziców, należy 
wychowywać „normalnie”, „po prostu”, a jednocześnie „jak najlepiej”. Tak przed-
stawiony zarys teleologii wychowawczej ukazuje znaczenie, jakie uczestnicy  
badań nadają procesowi wychowania.

Wśród celów działań opiekuńczo-wychowawczych wobec chorego dziecka 
można wymienić:

•	 osiągnięcie możliwie wysokiego poziomu samodzielności  
życiowej
Samodzielność to najczęściej wskazywana cecha aktywności dziecka, do 

której bliscy dziecka przywiązują dużą wagę. W pierwszej kolejności jest ona 
związana z podejmowaniem działań zmierzających do osiągnięcia optymalne-
go stanu sprawności ruchowej oraz intelektualnej. Dlatego rodzice przykłada-
ją dużą wagę do rehabilitacji dziecka, organizując ją i korzystając ze wsparcia 
społecznego. W tym celu też kształtują w dzieciach umiejętność samokontroli 
zdrowotnej i samoobsługi leczniczej. 

Potrzeba osiągnięcia optymalnego stopnia usamodzielnienia się dziecka na-
biera znaczenia w perspektywie przyszłości: „My tak naprawdę mamy tylko jed-
no marzenie, żeby on był samodzielny, że jak kiedyś nas zabraknie, żeby sobie po-
radził w życiu. Żeby nie był od nas uzależniony. Bo czasem myślę sobie, i to jest 
okropne z jednej strony, ale czasem myślę, że jeśli ma być od nas uzależniony, to 
może lepiej by było gdyby umarł. Może jemu by było łatwiej” (matka 1).

Potrzeba zapewnienia dziecku bezpiecznej przyszłości nabiera szczegól-
nego znaczenia wśród rodzin perspektywicznych, które planują odległą przy-
szłość. W tych rodzinach niekiedy pojawia się poczucie winy z powodu nie 
osiągnięcia zamierzonego stanu samodzielności ruchowej dziecka. Podejmo-
wane przez rodziców działania, mające na celu prawne i nieformalne zabezpie-
czenie przyszłości dziecka, zmniejszają nieco ich obawy. 

Rodziny prezentystyczne skupiają swoją uwagę na ukształtowaniu w dziec-
ku aktywności, którą jest w stanie osiągnąć w krótkiej perspektywie czaso-
wej. Wyraża to ojciec: „No właściwie tyle, na ten czas” (ojciec 17). Matka inne-
go dziecka dodaje: „On jest tak chory, że to może nie przeżyć do jutra, nie? Sa-
modzielny nie będzie nigdy, ale nie myślimy o tym w ogóle i bylibyśmy bardzo 
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szczęśliwi móc się nim opiekować za dwadzieścia lat” (matka 17). Świadomość 
istnienia niepewnej i ograniczonej czasowo perspektywy rozwojowej kształ-
tuje w rodzicach elastyczną postawę wobec celów, które chcieliby osiągnąć.  
W rodzinach ukierunkowanych tanatycznie usamodzielnienie dziecka nie 
stanowi istotnego celu opieki i wychowania.

•	 Ciągłe podnoszenie poziomu jakości życia
Ten cel wynika z pragnienia zapewnienia dziecku wszystkiego, co pomoże 

mu osiągnąć dobrostan, sprawi radość, da satysfakcję i będzie spełnieniem jego 
marzeń. Granice inicjatyw podejmowanych w tym celu są zależne od możli-
wości poszczególnych rodzin. Potencjał rodziny jest wspomagany przez hospi-
cjum i fundacje, których cele statutowe są zgodne z tymi założeniami. Nieza-
leżnie od atrakcyjności i oryginalności propozycji stawianych dziecku, kryte-
rium ich doboru opiera się na założeniu, że mają spełnić oczekiwania dziecka, 
odpowiadać na jego potrzeby: „Chcieliśmy go zabrać do Legolandu jeszcze raz, 
bo bardzo mu się tam podobało” (matka 20).

Realizacja tych celów domaga się odpowiedniego potraktowania potrzeb 
dziecka, zwłaszcza ich rzetelnej diagnozy oraz zapewnienia warunków, w któ-
rych dziecko będzie mogło je zaspokoić. Ważna jest więc koordynacja działań,  
a także przygotowanie dziecka do skorzystania z ich efektów: „Chcemy jej to za-
oszczędzić, żeby na przykład nie dawać jej jakichś środków uspokajających czy 
czegokolwiek, żeby skorzystała z tego życia które ma, prawda?” (ojciec 13). Za-
pewnienie dziecku radości niekiedy wiąże się z dużym wysiłkiem jego bliskich, 
którzy ponoszą materialne i emocjonalne koszty podejmowanych działań.

Omawiany cel działań opiekuńczo-wychowawczych ma szczególne znacze-
nie w rodzinach, które spodziewają się rychłej śmierci dziecka. Presja czasu 
powoduje, że inicjatywy zapewniające dziecku maksimum komfortu są podej-
mowane z dużym zapałem i poświęceniem znacznych nakładów finansowych. 
Rodziny prezentystyczne, dla których perspektywa czasowa jest niejasna, rów-
nież realizują ten cel, jednak intensywność działań jest nieco słabsza. 

•	 rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka adekwatny  
do jego wieku i uwarunkowań związanych z chorobą 
Pogodzenie się z ograniczeniami związanymi z chorobą nie jest równo-

znaczne z zaprzestaniem podejmowania działań, mających na celu realiza-
cję zamierzeń opiekuńczo-wychowawczych. Dlatego rodzice chcą przekazać 
dziecku odpowiednią ilość wiedzy: „Chciałbym jej też wiedzy przekazać jak 
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najwięcej. Nauczyć ją, to jest chyba takie sedno. I najtrudniejsze, najtrudniej-
sze w tym wszystkim” (ojciec 9). Kształcenie dziecka jest dla rodziców trud-
nym zadaniem, ale nie są oni pozbawieni wsparcia. Pomagają im dziadkowie, 
zdrowe rodzeństwo oraz osoby spoza systemu rodzinnego. 

Zadanie wspomagania rozwoju intelektualnego dziecka jest realizowane 
także przy współudziale placówek edukacyjnych. Ważną rolę odgrywają zespo-
ły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które wspierają rodzinę w okresie 
poprzedzającym edukację szkolną, a w rodzinach, które korzystają z opieki pe-
dagogicznej proponowanej przez hospicjum, istotne miejsce zajmuje pedagog.

Wśród rodziców jest zauważalna wyraźna tendencja do zabezpieczenia 
dziecku wszelkich możliwych form aktywizacji ruchowo-intelektualnej, co 
niekiedy powoduje, że tygodniowy plan zajęć chorego dziecka niewiele odbie-
ga od planu dziecka zdrowego. Przyczyną tego stanu może być potrzeba ro-
dziców, by ich dziecko było jak najbardziej „normalne”, czyli nie różniące się 
od innych, a życie z nim jak najmniej odbiegało od funkcjonowania innych 
rodzin. Dążenie do osiągnięcia tego stanu skłania do podejmowania działań, 
które mają na celu niwelowanie różnic i podkreślanie tego, co wspólne dla cho-
rych i zdrowych dzieci. Rodzice, którzy nie zabiegają o to, by ich dziecko miało 
zajęcia „tak jak przedszkolak”, pozostawiają mu więcej swobody.

Rozwój emocjonalny dziecka jest celem działań opiekuńczo-wychowaw-
czych, które wymagają wielu starań, by nauczyć dziecko, że „jest jakiś tam spo-
sób na radzenie sobie z życiem”, który wymaga umiejętności „zrównoważenia 
swojego życia” (ojciec 9). Niekiedy jest konieczne zastosowanie silnych argu-
mentów, przeciwstawiających się wpływowi cierpienia totalnego, co dobitnie 
wyraziła matka, tłumacząc córce z niepełnosprawnością ruchową, że nie wol-
no się poddawać: „Ja jej tam tłumaczyłam: «Słuchaj, daj spokój, nogi nieważne, 
głowa, ręce – ważne!” (matka 21). Rozwój intelektualny i emocjonalny wyma-
ga czasu, jest więc szczególnie dowartościowany w rodzinach perspektywicz-
nych, a także realizowany w rodzinach prezentystycznych. 

•	 Kształtowanie postaw prospołecznych
Postawy prospołeczne są kształtowane w oparciu o wzorce zachowań obo-

wiązujące w rodzinie chorego dziecka. Zwykle zmierzają one do wyelimino-
wania postaw egoistycznych. Wiąże się to z koniecznością unikania wyróżnia-
nia chorego dziecka wśród rodzeństwa czy rówieśników. Postawa prospołecz-
na zakłada także wdrażanie do obowiązków dostosowanych do jego wieku, 
możliwości i samopoczucia. 
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Socjalizacja dziecka w rodzinach perspektywicznych wiąże się z koniecz-
nością przygotowania go do funkcjonowania wśród ludzi zdrowych, dlatego 
opiekunowie próbują wychować córkę „w tym przekonaniu, że na swój spo-
sób jest ona oryginalna, na swój sposób musi się też wyróżniać w społeczeń-
stwie i trzeba dać się lubić innym ludziom” (matka 5). Realizacja tego zadania 
jest związana z dużym stresem, doświadczanym przez rodziców: „Próbujemy 
ją uświadomić, próbujemy ją przygotować na ten świat, który no czeka na nią, 
w którym są sytuacje, które zawsze mnie, jako ojca, przerażały. Przerażały od 
tej strony, że ona rośnie, będzie miała za chwilę dziesięć, za chwilę będzie mia-
ła piętnaście lat, za chwileczkę będą pierwsze spotkania, pierwsze jakieś znajo-
mości, problemy, które będą jej towarzyszyć w życiu. Problemy związane z ru-
chem, problemy między kobietą a mężczyzną” (ojciec 5).

Z wypowiedzi wynika, że świadomość ograniczeń chorobowych dziew-
czynki mogących jej utrudnić socjalizację wywołuje cierpienie rodziców. Dla 
ojca wszystkie etapy socjalizacji są postrzegane jako „problem”, co wynika ze 
świadomości trudności, które prawdopodobnie dziecko napotka. Mogą one 
mu utrudnić otwarcie się na innych, co  z kolei utrudnia formowanie postawy 
prospołecznej. Wychowanie dziecka do aktywnego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym jest zadaniem, które w rodzinach ukierunkowanych tanatycznie jest 
traktowane marginalnie.

•	 aktywizowanie wrażliwości duchowo-religijnej  
i kulturalnej dziecka
Aktywizacja dokonuje się poprzez rozbudzanie zdolności i zainteresowań 

dzieci, a także przez zaangażowanie w życie religijne i kulturalne rodziny. Ro-
dzice, chcąc ukształtować w dzieciach spójny system wartości, starają się, by 
dzieci miały wystarczającą styczność z wartościami kulturowymi, duchowo-
religijnymi czy też społecznymi. Otwarta postawa rodziców wyraża się w pra-
gnieniu, by „dziecku dać wszystko, pokazać wszystko. I żeby ono w pewnym 
momencie mogło podjąć jakiś, jakiś wybór (…). Chciałbym mu pokazać rajdy 
samochodowe, malowanie, rysowanie, granie na instrumentach, żeby zoba-
czył, odkrył całą tą kulturę i żeby skupił się na tym” (ojciec 20). 

Pokazanie wszystkiego, pozostawienie możliwości wyboru i skupienie się 
na zaprezentowanych wartościach to etapy pozwalające na włączenie dziec-
ka w przestrzeń kultury. Wdrożenie do wyboru wartości duchowo-religijnych 
nabiera znaczenia w rodzinach, które identyfikują się z wiarą bądź jest dla nich 
ważna przestrzeń duchowa. Identyfikacja z wartościami płynącymi z wiary 
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jest celem wychowawczego oddziaływania rodziców, którzy chcą, by dziecko 
przejęło ich wzorce. W rodzinach z krótką perspektywą życia dziecka przekaz 
prawd wiary nabiera wymiaru tanatycznego i może być formą przygotowania 
dziecka i jego bliskich do śmierci. Im bardziej perspektywa się wydłuża, praw-
dy wiary i płynące z niej zasady stają się elementem katechezy rodzinnej, uzu-
pełnianej uczestniczeniem w praktykach religijnych. 

•	 organizowanie środowiska skoncentrowanego  
na wychowawczym zaspokajaniu potrzeb dziecka
Środowisko skoncentrowane na dziecku i wychowawczym zaspokajaniu 

jego potrzeb jest niezastąpionym elementem funkcjonowania każdej rodziny 
chorego dziecka. Osiągnięcie równowagi pomiędzy skoncentrowaniem dzia-
łań rodziny na dziecku a zachowaniem ich wychowawczego charakteru jest 
trudnym zadaniem. Omawiany cel wyraża się w trosce o to, by wszyscy za-
angażowani w leczenie i opiekę nad dzieckiem dbali o poprawny rozwój jego 
osobowości, daleki od postaw wyuczonej bezradności, szantażu, braku dyscy-
pliny czy manipulacji. Zapobieganie tym postawom jest ważne ze względu na  
dobro dziecka oraz jego bliskich, gdyż każda patologiczna postawa wzmacnia 
się w kontekście zagrożenia życia. 

Realizacja celu wymaga podejmowania pedagogizacji środowiska rodzin-
nego oraz osób pomagających rodzinie. Jest to trudne, bo środowisko tworzo-
ne przez domowników i osoby udzielające wsparcia stanowi dość zróżnicowa-
ne grono, które jest trudno koordynować. Tym bardziej, że wśród pracowników 
hospicjum dokonuje się rotacja. Stanowi ona utrudnienie dla funkcjonowania 
rodziny, a jednocześnie szansę na zachowanie standardów opieki, która posia-
da aspekt wychowawczy: „Nie mogłam się w ogóle przyzwyczaić, bo dość, że nie 
było ani Kasi, ani Paulinki, więc, no ciężko było, ciężko było (…). A teraz się już 
przyzwyczaiłam, że już te zmiany muszą być” (matka 3).

Troska o ukształtowanie tanatopedagogicznego wymiaru działań pomoco-
wych jest szczególnie istotna w rodzinach o długofalowej perspektywie życia  
i wychowania. Wszelkie niepedagogicznie formy udzielania pomocy powodu-
ją utrudnienia, które są często utrwalane i stają się złym nawykiem. W przy-
padku rodzin ukierunkowanych tanatycznie wychowawcze aspekty pomagania 
są ważne, ale nie priorytetowe. Rodziny prezentystyczne balansują pomiędzy 
skupieniem się na codzienności działań opiekuńczych a tanatopedagogicznym 
przewidywaniem przyszłości dziecka. 
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•	 Przygotowanie dziecka i środowiska rodzinnego do śmierci
Przygotowanie do śmierci jest celem wychowawczym, który pojawia się 

proporcjonalnie do stopnia uczestniczenia rodziny w sytuacji zagrożenia ży-
cia, a zwłaszcza stopnia antycypowania w żałobie. W rodzinach ukierunko-
wanych tanatycznie jest podejmowana refleksja o tematyce tanatycznej, a nie-
kiedy również działania mające na celu przygotowanie dziecka do odejścia. Ze 
względu na złożoność sytuacji, w jakiej znajdują się chore dzieci oraz ich ogra-
niczeń percepcyjnych działania te są prowadzone w niewielkim zakresie. 

Ojciec przygotowuje synka przekazując mu prawdy wiary: „O Bogu go 
uczę, że jest Bóg, jest Bozia, jest niebo. Lubi temat Boga. Tak go uczę, no bo jest 
Bóg, ja wierzę w Boga i uczę go, żeby też wiedział, no bo nie wiem ile mu zosta-
ło czasu. Żeby, jak to tam jest, po drugiej stronie, żeby miał rozumowanie, że 
jest takie coś jak Pan Bóg, jak Raj, no. Ja go tego uczę i on wie” (ojciec 16). Po-
trzeba przygotowania dziecka do spotkania z Bogiem jest celem, który nabrał 
znaczenia wraz ze zbliżającą się śmiercią dziecka. Jednocześnie jest to sposób 
mówienia o śmierci i przygotowania do niej. 

Więcej odniesień tanatopedagogicznych można odnaleźć w przygotowa-
niu do śmierci członków rodziny, co dokonuje się wprost bądź w nieco zawo-
alowanej formie. Antycypowanie spodziewanych wydarzeń przyspiesza nie-
co proces poszukiwania sposobów radzenia sobie ze skutkami sytuacji tana-
tologicznej. 

W rodzinach prezentystycznych i perspektywicznych wychowawcze przy-
gotowanie do śmierci dziecka nie stanowi celu, który monopolizuje uwa-
gę członków rodziny, co nie oznacza, że stanowi zagadnienie poboczne. Brak 
uzewnętrznienia tej potrzeby może wynikać z nastawienia na codzienność lub 
przyszłość. W rodzinach perspektywicznych pojawia się potrzeba zabezpie-
czenia chorego dziecka i rodziny na wypadek ewentualnej śmierci rodzica. 

Cele wychowawcze wyznaczają kierunki aktywności wychowawczej podej-
mowanej przez członków rodziny chorego dziecka. Są one oparte na warto-
ściach, z którymi utożsamiają się członkowie rodzin. Dla zrealizowania ce-
lów potrzebne jest zaprezentowanie zasad postępowania wychowawczego oraz 
metodyka tych działań1.

1 Metodyka działań opiekuńczo-wychowawczych, realizowanych wobec zdrowych i cho-
rych dzieci, ugruntowana w materiale badawczym, będzie przedstawiona w kolejnej monogra-
fii, będącej obecnie w fazie koncepcyjnej.
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3.3. Cele edukacji zdrowego dziecka

Na podstawie analizy materiału badawczego można wskazać następujące cele 
opieki i wychowania zdrowego rodzeństwa:

•	 Kształtowanie postawy opiekuńczej wobec chorego rodzeństwa
Jednym z podstawowych celów wychowania rodzeństwa chorego dziecka 

jest przygotowanie go do wspólnego życia z bratem czy siostrą wymagającymi 
pomocy. Działania podejmowane przez opiekunów dziecka zmierzają w stro-
nę wyposażenia dziecka w umiejętności opiekuńcze oraz ukształtowania po-
staw skłaniających do realizacji tych zadań. Poniższe wypowiedzi przedstawi-
cieli dwóch rodzin pokazują zakres rozumienia tego celu:

„Oczywiście pracujemy nad tym, żeby zdawał sobie z tego sprawę, że Sara 
jest chora i w sytuacjach, kiedy są zabawy z dziećmi, różnymi dziećmi, żeby 
jednak próbował być osobą taką, żeby ją ochraniała i pilnowała” (ojciec 5).

„Mam nadzieję, że też coś pomoże później mamusi przy Tomeczku. Bym ją 
chciała tak nauczyć, żeby tutaj umiała coś przy nim, żeby mi coś pomogła i po-
tem może jakby tam mamy brakło, a Tomek by, daj Boże, może jeszcze żył, no 
to, żeby może coś się nim zaopiekowała, pomogła mamie. Żeby taka była nie 
obojętna, tylko taka, żeby kochała braciszka” (matka 3). 

U podstaw tego celu jest troska rodziców o teraźniejszość oraz przyszłość 
zdrowego, jak i chorego dziecka, jednakże najczęściej działania zmierzają do 
ochrony chorego. W ten sposób rodzice w rodzinach perspektywicznych chcą 
rozwiązać dręczący ich problem zapewnienia opieki dziecku po ich śmierci. 
Jak sami dostrzegają, w tej postawie kryje się egoizm. W niektórych przypad-
kach można doszukiwać się nawet elementów predestynacji dziecka do okre-
ślonych zadań, ale generalnie intencje wyrażane przez opiekunów są wyrazem 
ich szczerej troski o zdrowe i chore dziecko. Opiekunowie chcą ukształtować 
w dzieciach postawy oparte na wzajemnej miłości i życzliwości, gdyż tylko ta-
kie są adekwatne do trudnych zadań, stojących przed dziećmi.

•	 Wdrażanie do samodzielnych i wolnych wyborów
Ten cel uzupełnia poprzednio omówiony cel kształtowania postawy opie-

kuńczej. Oparty jest na założeniu, że wychowanie i opieka zmierzają ku wdra-
żaniu dzieci w umiejętność podejmowania świadomych i wolnych wyborów 
życiowych. Można przyjąć, że ten cel jest jednym z najsilniej eksponowanych 
w wywiadach. 
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Wybory zdrowych dzieci dotyczą ich przyszłości, zarówno własnego samo-
rozwoju, jak i życia rodzinnego. Jedna z matek deklaruje, że będzie się starać, 
by zdrowe dziecko mogło podjąć samodzielnie decyzję o opiece nad chorą sio-
strą: „Ponieważ uważam, że ma prawo do swojego życia i niekoniecznie jestem 
przekonana, że jeśli znajdzie jakąś osobę, z którą chce wieść to życie, że ona bę-
dzie przygotowana na poradzenie sobie z takim problemem. Bo fajnie będzie 
jeśli tak, ale nie można tego oczekiwać, a wręcz żądać” (matka 21). 

Podejmowanie samodzielnych i wolnych wyborów dotyczy również rozwo-
ju zainteresowań dzieci, doboru przyjaciół, a także decyzji w kwestiach wiary 
i religii: „Też nie chcę mu narzucać jakichś tam rzeczy. Czekamy, aż będzie na 
tyle gdzieś tam dojrzały i świadomy tego, co może sobie wybrać. Podpowiada-
my mu pewne rzeczy, tak?” (matka 18). 

Brak presji rodzicielskiej na decyzje podejmowane przez dziecko, a jedno-
cześnie towarzyszenie w jego rozwoju mają pomóc w konstruowaniu jego sa-
modzielności i niezależności. Stąd pragnienie matki, by syn był „samodzielny, 
żeby mógł – wiem, że to bardzo przyszłościowe i w ogóle – żeby był taki za-
radny chłopak” (matka 2). Wdrażanie do samodzielnych wyborów wydaje się  
zaprzeczać zamierzeniu kształtowania postawy opiekuńczej wobec chorego 
brata czy siostry. Wydaje się, że w poszczególnych przypadkach można do-
strzec taką sprzeczność, ale generalnie jest ona tylko pozorna. Wolność wy-
boru i potrzeba opieki nad chorym dzieckiem są pokazywane jako cele, które 
można połączyć w atmosferze wzajemnej miłości. 

•	 Stosowanie zasad moralnych w postępowaniu
W wypowiedziach osób biorących udział w badaniach można dostrzec tro-

skę rodziców o uformowanie właściwej postawy moralnej zdrowego dziec-
ka. Celem podejmowanych działań wychowawczych jest ukształtowanie „do-
brych ludzi, żeby w życiu myśleli co robią” (ojciec 16). By to było możliwe je-
den z ojców stara się, by syn miał „przede wszystkim poukładane w głowie, 
żeby umiał rozróżnić, co jest dla niego dobre, a co jest złe (…). By był na tyle 
inteligentnym i sprytnym, żeby sobie radził w życiu. Ale zgodnie z zasadami”  
(ojciec 18). 

Odwołanie do zasad jest jednocześnie podkreśleniem konieczności posia-
dania wartości, które generują normy. Dla rodziców są to najczęściej warto-
ści rodzinne, „których nas rodzice uczyli” (ojciec 13). Ich przekaz odbywa się 
z poszanowaniem wolności dziecka, stosownie do wieku i możliwości decydo-
wania o sobie. 
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•	 Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka
Celem wychowawczych działań rodziców jest rozwój osobowościowy zdro-

wego dziecka. Ważnym elementem rozwoju jest kształcenie, określone w jed-
nym z wywiadów jako „wychowanie intelektualne”. Odbywa się ono m.in. po-
przez zetknięcie ze światem sztuki i kultury: „Gdzieś mu tam idę coś pokazać 
do muzeum, czy do opery, czy gdziekolwiek. No, żeby wszystko zobaczył, tak? 
Żeby mu nie było obce iść, nie wiem, do restauracji, do kawiarni, do pubu, do 
baru, tak? Żeby wszystko widział. No i wolałabym, żeby to robił z rodzicami, 
niż gdzieś tam z jakąś obcą osobą” (matka 18). 

Umożliwienie dziecku korzystania z różnych zasobów sztuki i kultu-
ry ma na celu poznanie go i nabycie umiejętności właściwego używania tych 
dóbr. Osobiste zaangażowanie rodziców w ten proces jest wyrazem ich troski  
o wszechstronny rozwój dziecka. Ważną uzupełniającą rolę w tym obszarze 
pełni szkoła i odbywające się w niej kształcenie. 

Wszechstronny rozwój nie dotyczy jedynie sfery intelektualnej dziecka. 
Równie ważny jest rozwój emocjonalny, którego znaczenie wzrasta w kontek-
ście choroby brata lub siostry. Jest wiele czynników, które ten rozwój zakłóca-
ją, stąd istotna wydaje się uwaga jednego z ojców: „Ja uważam, że dziecko jest 
dzieckiem. I mój pomysł na dzieci jest taki, żeby one były dziećmi. Do jakie-
goś wieku szkolnego, żeby one były dziećmi, bo mi trochę brakuje dzieciństwa, 
z różnych względów. Może z takich, że go po prostu nie miałem i myślę, że to 
jest bardzo ważny rozwój” (ojciec 20). Podkreślenie faktu, że dziecko ma pra-
wo do posiadania cech dziecka wydaje się ważnym postulatem dookreślają-
cym prezentowany cel wychowawczy.

•	 Formowanie postaw prospołecznych
Prospołeczne nastawienie dziecka kształtuje się w pierwszej kolejności  

w rodzinie i dlatego w materiale badawczym postuluje się wdrożenie dziecka 
do postawy szacunku wobec osób starszych, zwłaszcza domowników: „Bo jak 
to będzie miał, to będzie szanował starszych, będzie nas jako rodziców szano-
wał, i w życiu też sobie da radę, choć życie może go będzie uczyć różnych in-
nych rzeczy” (ojciec 18).

Szacunek obejmuje także osoby spoza rodziny. Pozytywne nastawienie  
i chęć współpracy z nimi są fundamentem postawy prospołecznej. Analiza 
wywiadów pozwoliła na wskazanie szczególnej umiejętności, którą nabywa 
zdrowe rodzeństwo poprzez uczestniczenie w cierpieniu brata czy siostry. Jest 
to uwrażliwienie na osoby przeżywające trudności życiowe. Stąd rodzi się po-
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stulat: „Żeby tak miały takie spojrzenie takich mądrych ludzi, po prostu. Żeby 
nie były samolubne, po prostu, żeby też patrzyły przez pryzmat tej choroby, 
faktycznie, że może być w życiu gorzej” (ojciec 7). 

Odwołanie do własnych doświadczeń ma pomóc zdrowym dzieciom do-
strzec i zrozumieć sytuację ludzi, którzy zwykle są marginalizowani. W ten 
sposób przełamują swój egoizm i uczą się „spojrzenia mądrych ludzi”.

•	 rekompensowanie strat powstałych przez chorobę
Dorośli członkowie rodziny chorego dziecka mają świadomość, że choroba 

rodzeństwa spowodowała straty, które w sposób szczególnie bolesny odczuwa-
ją zdrowe dzieci. Dlatego podejmują działania wychowawcze, mające na celu 
zminimalizowanie tych negatywnych następstw. Mają świadomość, że nie jest 
możliwe całkowite zrekompensowanie zaistniałych szkód, ale są przekonani, 
że ważna jest każda inicjatywa podejmowana w tym obszarze. 

Jednym ze sposobów jest różnicowanie środowiska życia zdrowego dziec-
ka. Nie chcąc „cały czas żyć chorobą”, rodzice starają się, by kontakty ich dzie-
ci wykraczały poza grono chorych dzieci i ich rodzin. Tym motywem jedna  
z rodzin tłumaczy swoją niechęć do spotkań organizowanych przez hospicjum 
dla rodzin objętych opieką.

Chęć rekompensowania strat niekiedy generuje niewłaściwe postawy wy-
chowawcze, np. zbytnią pobłażliwość wobec dziecka: „Jak dziki bat go roz-
puszczam. Ale no właśnie, ja mu to próbuję jakoś zrekompensować to wszyst-
ko. No, bo to nie jest jego wina, że Karol jest chory” (matka 2). Trudnością  
w realizacji prezentowanego celu jest także przesadny lęk o zdrowe dziecko, 
który „wynika faktycznie z tego, że jak już się ma jedno chore, to po prostu się 
tak boi człowiek o to drugie, trzecie” (matka 7). Rekompensowanie strat po-
niesionych przez zdrowe dziecko jest zadaniem wymagającym wnikliwej au-
torefleksji opiekunów. 

•	 Kształtowanie postaw wobec choroby i śmierci
Narzucony przez chorobę kontekst rozwoju zdrowego dziecka wymaga za-

stosowania działań, które mają na celu jego wzmocnienie i przygotowanie na 
śmierć brata lub siostry. Jest to konieczne w rodzinach ukierunkowanych tana-
tycznie, gdzie niektórzy rodzice podejmują się tego trudnego zadania, zgodnie 
z hospicyjną zasadą: „Żeby może nie uprzedzać, że jeżeli zada pytanie, to po-
wiedzieć prawdę, ale tak jakby samemu nie zaczynać takiej rozmowy” (matka 
19). Stosując się do tej zasady matka usłyszała pytanie zdrowego dziecka, czy 
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człowiek „to jest taki robot”. Zaszyfrowane pytanie zostało właściwie odczyta-
ne przez matkę, która zrozumiała, że dziecko pyta o zdolność myślenia u cho-
rego brata: „«Aha, tu cię mam!». No bo kiedyś mu właśnie, tłumaczyliśmy, że 
Szymek ma chory ten mózg, prawda?” (matka 19). 

Kształtowanie postaw dzieci wobec cierpienia jest zadaniem wychowaw-
czym, które jest spełniane w wielu rodzinach. Znacznie rzadziej występują 
próby zmierzenia się z wytłumaczeniem tajemnicy śmierci i przygotowania do 
niej, choć istnieje zapotrzebowanie na taką formę kształcenia i wychowania. 

Cele opieki i wychowania chorego i zdrowego dziecka, mimo że są osadzo-
ne na tych samych wartościach, posiadają własną specyfikę, co jest związa-
ne z uwarunkowaniami rozwoju dzieci. Można jednak wskazać pewne podo-
bieństwa. Są one związane z następującymi płaszczyznami funkcjonowania: 
wszechstronnego rozwoju dziecka, postaw prospołecznych, aktywizowania  
dziecka, kształtowania postaw wobec choroby i śmierci. Także zasady eduka-
cyjne stanowią element łączący wychowanie i kształcenie wszystkich dzieci  
w rodzinie.

4. Zasady edukacji dziecka w rodzinie objętej 
  opieką hospicyjną

Dla realizacji zamierzonych celów edukacyjnych konieczne są bardziej ogólne 
normy, które pozwolą na podejmowanie skutecznych działań edukacyjnych. 
Na podstawie analizy danych zawartych w wywiadach można sformułować 
kilka podstawowych zasad edukacji dziecka w rodzinie dotkniętej nieuleczal-
ną chorobą:

•	 Zasada optymalnego wykorzystania czasu  
na rozwój osobowości dziecka 
Dzięki realizacji tej zasady czas jest kreatywnie wykorzystany dla dobra 

dziecka. Poczucie upływającego czasu sprawia, że zmienia się perspektywa 
spojrzenia na życie codzienne: ważna staje się każda wspólnie spędzona chwi-
la. To także wykorzystanie każdej okazji do wzmacniania rozwoju dziecka. 
Biorący udział w badaniach zwracają uwagę nie tylko na ilość czasu spędzane-
go z chorym dzieckiem, ale również na jego jakość. 

Czas jest ceniony w każdej badanej rodzinie, ale największe zainteresowa-
nie wykorzystaniem każdej chwili występuje w rodzinach, które są świado-
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me, że dziecko wkrótce umrze bądź w rodzinach prezentystycznych. Doce-
nienie wartości każdej chwili nie oznacza, że ten czas jest zawsze przeznaczo-
ny na wzmacnianie rozwoju dziecka. W rodzinach, w których presja czasu jest 
mniejsza, łatwiej o planowanie działań rozwijających dziecko, ale jednocze-
śnie trudniej jest wykorzystać każdą chwilę. Dlatego konieczne jest zoptyma-
lizowanie jakości czasu spędzanego z dzieckiem, by nabrał on cech tanatope-
dagogicznych.

Wykorzystanie czasu na wzmocnienie rozwoju zdrowego dziecka prze-
ciwdziała tendencji do bagatelizowania jego potrzeb rozwojowych. Skoncen-
trowanie uwagi na podejmowaniu działań mających mu ułatwić rozwój jest  
w rzeczywistości wydobyciem dziecka z cienia i wzmocnieniem jego potencja-
łu. Czas spędzany ze zdrowym dzieckiem winien posiadać cechę wyłączności, 
która pozwala dziecku na przebywanie z opiekunami sam na sam. Ukierunko-
wanie na rozwój dziecka zakłada, że ten czas jest spędzany twórczo. 

•	 zasada konsekwentnego stymulowania aktywności  
i samodzielności dziecka 
Ta zasada postuluje, by dziecko aktywizować w stopniu adekwatnym do 

jego możliwości. Wychowawcze podejście domaga się pozostawienia tam, 
gdzie to jest możliwe marginesu niedosytu, jako czynnika mobilizującego. 
Wywiady z rodzicami pokazują, że bardzo istotnym wyzwaniem wychowaw-
czym jest nieustanne motywowanie dziecka do osobistego wysiłku. Konieczne 
jest także wdrażanie chorego dziecka do współpracy z opiekunami, która wa-
runkuje jego rozwój. 

Ze strony opiekunów omawiana zasada domaga się przyjęcia postaw, które 
są wkomponowane w zakres tanatopedagogiki. Jedną z cech tych postaw jest 
konsekwencja, której realizacja jest trudna, bo niekiedy wymaga bezwzględ-
ności i determinacji. Dzięki konsekwentnemu aktywizowaniu rodzice zapo-
biegają ukształtowaniu się postaw niedojrzałych. Stymulowanie aktywności 
chorego dziecka prowadzi do jego usamodzielnienia w zakresie ograniczonym 
chorobą.

Zdrowe dziecko również potrzebuje bodźców, które go aktywizują, zwłasz-
cza, gdy uczestniczenie w cierpieniu rodziny wywołuje apatię i zniechęcenie. 
Z drugiej strony często wymaga się od niego samodzielności, rozumianej jako 
umiejętność samodzielnego radzenia sobie z własnymi problemami. Zasada 
postuluje, by zdrowe dziecko było zaradne i samodzielne, bo to ułatwia mu 
życie w rodzinie dotkniętej cierpieniem. Jednak zasada stymulowania samo-
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dzielności dziecka w przypadku zdrowego rodzeństwa domaga się, by oczeki-
wania opiekunów nie przekraczały możliwości dziecka i granic jego wolności.

 
•	 zasada podejmowania ścisłej współpracy z instytucjami  

wspierającymi edukację
Dzięki tej współpracy realizacja procesu edukacyjnego przebiega pomyśl-

nie i z większym skutkiem. W świetle dokonanych analiz można stwierdzić, 
iż współpraca z placówkami czasem bywa uciążliwa, ale stanowi istotną war-
tość. Trudności w tej współpracy wyrażają się w konieczności obdarzenia za-
ufaniem nieznanych osób, zgody na ingerencję w sposoby wychowania reali-
zowanego przez rodziców czy konieczność konfrontacji z cierpieniem innych 
dzieci. Dzięki współpracy ze szkołą lub przedszkolem, członkowie rodzin ła-
twiej pokonują niepokój i mają możliwość skorzystania ze wsparcia pedago-
gicznego.

Szczególną rolę we wspieraniu rozwoju dziecka pełni hospicjum. Wspar-
cie tanatopedagogiczne jest realizowane przez osoby do tego predysponowane 
i przygotowane. Ścisła współpraca rodziny z hospicjum daje szansę na wzmoc-
nienie oddziaływań wychowawczych realizowanych przez placówkę. Jest to 
ważne ze względu na rozwój chorego i zdrowego dziecka. 

Zasada ścisłej współpracy z placówkami edukacyjnymi domaga się otwar-
tości ze strony wszystkich podmiotów biorących udział w procesie wychowa-
nia dziecka, dlatego konieczne jest ciągłe stymulowanie tej postawy. Przyczy-
nia się do tego zwiększenie dostępności placówek specjalistycznych oraz pod-
niesienie poziomu świadomości tanatopedagogicznej w szkołach publicznych.

 
•	 zasada stawiania wymagań uwzględniających ograniczenia  

związane z chorobą
Wychowanie i kształcenie chorego dziecka wymaga stosowania norm 

określających jego zachowanie, obowiązki i przywileje. Każde wymaganie ma 
być stawiane ze świadomością utrudnień w procesie ich realizacji, związanych 
z chorobą dziecka. Dlatego też należy indywidualizować wymagania wobec 
chorych dzieci. Jednocześnie zasada zwraca uwagę na konieczność nieustan-
nego weryfikowania tych wymagań, zwłaszcza gdy choroba postępuje. 

Uwzględnienie ograniczeń w rozwoju dziecka pozwala uniknąć postaw 
nadmiernie wymagających, a także wzmacnia w dziecku poczucie zrozumie-
nia i akceptacji ze strony bliskich. Równocześnie zabezpiecza przed dążeniem 
do osiągnięcia za wszelką cenę standardu „normalności” w funkcjonowaniu 
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chorego dziecka i osiąganych przez niego wynikach. Tanatopedagogiczne za-
łożenia procesu wychowania skłaniają do zapewnienia dziecku swobody oraz 
możliwości współuczestniczenia w procesie wychowania. 

W przypadku zdrowych dzieci ta zasada ma zastosowanie w odniesieniu 
do ograniczeń, których doświadczają jako uczestnicy cierpienia totalnego. 
Dostosowanie wymagań do indywidualnych ograniczeń odczuwanych przez 
dziecko jest postulatem o dużym znaczeniu. Jego realizacja pozwala na odcią-
żenie dziecka i wzmocnienie jego samodzielności.

•	 zasada ograniczonej konsekwencji w egzekwowaniu reguł 
Konsekwencja w egzekwowaniu przyjętych reguł zostaje w wielu przypad-

kach złagodzona, gdy ma się do czynienia z dzieckiem, które jest w sytuacji 
poważnego zagrożenia życia. Matki używają łagodzących określeń odnośnie 
do egzekwowania wymagań: „w miarę możliwości”, „chore dziecko ma pierw-
szeństwo”, „jest na pierwszym miejscu”, „on jest taki biedny”. Dzięki tej zasa-
dzie chore dziecko łatwiej przyswaja normy i unika poczucia nieakceptacji, 
gdy ich nie potrafi wypełnić.

Łagodność wobec dziecka czasem przekracza granicę dobra dziecka i pro-
wadzi do jego rozpieszczenia. By temu przeciwdziałać należy pamiętać, że 
ograniczenie w konsekwentnym przestrzeganiu reguł życia domowego nie jest 
formą pobłażania niewłaściwym zachowaniom, lecz próbą uwolnienia chore-
go dziecka od niewłaściwego ukształtowania samooceny. 

Powszechne przekonanie, że konsekwencja w egzekwowaniu reguł w mniej-
szym stopniu dotyczy zdrowych dzieci nie jest w pełni zasadne. One również 
oczekują, że rozliczenie z przestrzegania norm będzie się dokonywało w życz-
liwym klimacie. Jest to ważne zwłaszcza, gdy dzieci są w podobnym wieku i są 
uwrażliwione na punkcie takiego samego traktowania. 

•	 zasada rekompensowania deficytów spowodowanych chorobą
Rekompensowanie deficytów, które wystąpiły w związku z chorobą dziec-

ka jest z założenia działaniem, które nie zostanie w pełni zrealizowane. Waż-
ne jest podejmowanie działań ukierunkowanych nie tylko na minimalizowa-
nie skutków wystąpienia choroby, ale także na rekompensowanie powstałych 
deficytów. W opiece i wychowaniu chorego dziecka te działania wyrażają się  
w diagnozie powstałych strat i organizowaniu opieki, która zniweluje je w stop-
niu możliwym do osiągnięcia. Straty mogą dotyczyć każdej z płaszczyzn funk-
cjonowania dziecka, ale wydaje się, że szczególne znaczenie posiada jego roz-
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wój społeczny. Braki w socjalizacji mogą być rekompensowane poprzez umoż-
liwienie odbudowania kontaktów społecznych i nawiązywania kolejnych o wy-
sokim poziomie wzajemnego otwarcia i akceptacji. 

Zdrowe dziecko odczuwa deficyty, których diagnoza przysparza więcej pro-
blemu niż w przypadku chorego dziecka. Dzieje się tak, ponieważ rzeczywi-
stość, w której funkcjonuje zdrowe dziecko często jest zwykle słabiej zdiagno-
zowana. Tym bardziej ważne jest zainteresowanie konsekwencjami choroby 
rodzeństwa. Należy do nich izolacja społeczna, którą dziecko może odczuwać  
z powodu stygmatyzacji, której doświadczają rodziny chorych dzieci. Przezwy-
ciężanie tej izolacji wiąże się niekiedy z koniecznością przepracowania postawy 
wobec chorego dziecka oraz grupy rówieśniczej. Tanatopedagogiczny wymiar 
tej terapii wymaga skorzystania ze specjalistycznej pomocy.

•	 zasada dostosowania otoczenia i rodziny do potrzeb  
chorego dziecka
W opinii osób udzielających wywiadów całe środowisko życia chorego 

dziecka powinno się dostosować do jego potrzeb, starając się je zaspokoić. Wy-
powiedzi pokazują, że dostosowanie środowiska do potrzeb chorego dziec-
ka oznacza świadome ukierunkowanie aktywności zawodowej, indywidual-
nej i społecznej członków rodziny na zorganizowanie jak najlepszej opieki nad 
dzieckiem. Zmiany obejmują nie tylko funkcjonowanie osób, ponieważ także 
mieszkanie zostaje dostosowane do potrzeb dziecka. Udogodnienia ułatwia-
jące funkcjonowanie chorego dziecka, są niekiedy przyczyną utrudnień w ży-
ciu jego bliskich. 

Obserwacja życia rodzin pozwala na dostrzeżenie pewnych niuansów w re-
alizacji tej zasady. Nie chodzi tu o totalną zmianę w funkcjonowaniu syste-
mu rodzinnego, która miałaby zakłócić życie poszczególnych członków rodzi-
ny, co dokonuje się w rodzinach najczęściej w sposób bezrefleksyjny. Zmiany 
te niekiedy prowadzą do zbytniego jej skoncentrowania na chorobie dziecka. 

Postulując dostosowanie życia rodziny do potrzeb chorego dziecka należy 
mieć na uwadze dobro każdego z członków rodziny, gdyż warunkuje to opty-
malną pomoc dziecku. Rodzeństwo, gdy włącza się w proces opieki, jedno-
cześnie podporządkowuje znaczną część wolnego czasu i energii na wspiera-
nie chorego brata lub siostry. Wyznaczenie granic tego zaangażowania oraz 
poświęcenia wydaje się istotnym postulatem wychowawczym. Poszanowanie 
wolności zdrowego dziecka w dokonywaniu wyborów dotyczących kształtu 
jego przyszłości winno być niekwestionowanym prawem. Jednocześnie ważne 
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jest wzmacnianie w nim przekonania, że poświęcenie dla chorego rodzeństwa 
jest wyrazem miłości i prowadzi do osobistego rozwoju. 

•	 zasada uwzględnienia kontekstu tanatycznego w wychowaniu
Proponowana zasada postuluje działania zmierzające do rozwoju chorego 

dziecka, przy jednoczesnym uwzględnieniu kresu tego rozwoju. Pierwszym 
poziomem realizacji tej zasady jest zaakceptowanie nieuchronności śmierci, 
co pozwala na umiejscowienie rozwoju dziecka w szerszym kontekście. Ko-
lejnym poziomem jest skoncentrowanie działań rodziny na rozwoju chorego 
dziecka i jego bliskich, gdyż naturalny rytm życia człowieka jest ukierunko-
wany na życie, nie na śmierć. Wreszcie, w sytuacjach bezpośredniego zagro-
żenia życia zasada postuluje podejmowanie działań, które są adekwatne do  
postępów choroby. Tanatopedagogiczne ukierunkowanie procesu rozwoju 
dziecka zakłada przygotowanie go i jego bliskich na doświadczenia związane 
ze śmiercią. Uwzględnienie kontekstu tanatologicznego w wychowaniu zdro-
wego dziecka wymaga znajomości wielu aspektów tej formy edukacji i niekie-
dy niezbędne jest skorzystanie ze wsparcia specjalistów. Tanatopedagog jest 
osobą, której kompetencje winny sprostać wymaganiom wynikającym z sytu-
acji tanatologicznej. 

Dotychczasowe rozważania na temat edukacji dziecka w rodzinie objętej 
opieką domowego hospicjum dla dzieci można zakończyć zaprezentowaniem 
tabeli 5. Zawiera ona zbiorcze ujęcie omawianej problematyki, z uwzględnie-
niem zastosowanych kryteriów logicznego wynikania i podziałów. 

Zasady edukacyjne opisane przez uczestników wywiadu są konsekwencją 
wyznawanych wartości oraz celów, jakie generują. Ich zestawienie jest kolej-
nym krokiem do stworzenia modelu edukacji realizowanej w rodzinie dziecka 
objętego opieką hospicyjną.
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Tabela 5. Aksjologiczne, teleologiczne i normatywne aspekty edukacji dziecka w ro-
dzinie objętej opieką hospicyjną

Edukacja dziecka
Wartości 
w edukacji

Życie, zdrowie, miłość, czas, wiara w Boga, sprawiedliwość, rozwój 
osobisty, niezależność, umiejętność dzielenia się, dobroć, szacunek 
do starszych, umiejętność współpracy, życzliwość, cierpliwość, 
praca, tradycje rodzinne, pieniądze, niepełnosprawność, choroba. 

Cele 
edukacyjne

Chore dziecko:
•	 Osiągnięcie możliwie 

wysokiego poziomu 
samodzielności życiowej

•	 Ciągłe podnoszenie poziomu 
jakości życia

•	 Rozwój intelektualny 
i emocjonalny dziecka 
adekwatny do jego wieku  
i uwarunkowań związanych  
z chorobą

•	 Kształtowanie postaw 
prospołecznych

•	 Aktywizowanie wrażliwości 
duchowo-religijnej  
i kulturalnej dziecka

•	 Organizowanie środowiska 
skoncentrowanego na 
wychowawczym zaspokajaniu 
potrzeb dziecka

•	 Przygotowanie dziecka  
i środowiska rodzinnego  
na śmierć

Zdrowe dziecko:
•	 Kształtowanie postawy 

opiekuńczej wobec chorego 
rodzeństwa

•	 Wdrażanie do samodzielnych 
i wolnych wyborów

•	 Stosowanie zasad moralnych 
w postępowaniu

•	 Wspieranie wszechstronnego 
rozwoju dziecka

•	 Formowanie postaw 
prospołecznych

•	 Rekompensowanie strat 
powstałych przez chorobę

•	 Kształtowanie postaw wobec 
choroby i śmierci

Zasady 
edukacyjne 

•	 Zasada optymalnego wykorzystania czasu na rozwój osobowości 
dziecka

•	 Zasada konsekwentnego stymulowania aktywności  
i samodzielności dziecka 

•	 Zasada podejmowania ścisłej współpracy z instytucjami 
wspierającymi edukację

•	 Zasada stawiania wymagań uwzględniających ograniczenia 
związane z chorobą

•	 Zasada ograniczonej konsekwencji w egzekwowaniu reguł
•	 Zasada rekompensowania deficytów spowodowanych chorobą
•	 Zasada dostosowania otoczenia i rodziny do potrzeb chorego 

dziecka
•	 Zasada uwzględnienia kontekstu tanatycznego w wychowaniu
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5. Modelowe ujęcie edukacji w rodzinie chorego dziecka

Edukacja dziecka w rodzinie objętej opieką hospicjum dla dzieci jest skom-
plikowanym zagadnieniem. Wiąże się to z oddziaływaniem wielu czynników, 
które w normalnych warunkach utrudniają proces rozwojowy dziecka. Gdy 
do nich dołącza choroba dziecka, ilość zmiennych zakłócających zwiększa się 
radykalnie. Jednak nie zaprzecza to sensowności podejmowania procesu edu-
kacji zdrowego i chorego dziecka. 

Przeprowadzone analizy pokazały, że edukację w rodzinie można opisać za 
pomocą modeli. W trakcie prowadzenia analizy materiału badawczego uzy-
skano dwa modele edukacji w rodzinie dziecka objętego opieką domowego ho-
spicjum dla dzieci (schematy 3–4). Pokazują one ewolucję w zgłębianiu tego 
skomplikowanego zagadnienia. Wydaje się, że po dokonaniu wnikliwej anali-
zy danych, należy poddać uzupełnieniom wcześniej omówione modele. Suge-
rowane zmiany zostały zaznaczone na schemacie 5.

Schemat 5. Model edukacji realizowanej w rodzinie objętej opieką hospicjum domo-
wego dla dzieci 

Analiza materiału badawczego pozwala na dostrzeżenie, że działania edu-
kacyjne są ukierunkowane na rozwój osobowości dziecka, a szeroki zakres od-
działywań wychowawczych daje realne szanse na osiągnięcie zadowalającego 
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wyniku tego procesu. Przejście od śmierci w kierunku rozwoju kryje w sobie 
oczywisty paradoks: dla terminalnie chorego dziecka niemożliwe jest unik-
nięcie śmierci, jednak to nie oznacza, że okres ją poprzedzający musi oznaczać 
regres. Badania pokazały, że przy odpowiednim wsparciu chore dziecko może 
się rozwijać, czerpiąc z tego satysfakcję i radość. 

Również zdrowe dzieci, włączone w edukację rozwijają się, pokonując nie-
zwykle trudne uwarunkowania tego procesu. By tak się stało konieczne jest 
wsparcie rodziców i innych osób bliskich, a także instytucji pomagających ro-
dzinie. Systemowe wsparcie rodziny pozwala na wzmocnienie jej struktury  
i wyposażenie członków systemu w odpowiednie umiejętności, wiedzę i mo-
tywację do osiągania rozwoju. Istotne jest, że oddziaływania te posiadają wy-
miar edukacyjny. 

Prezentowany model jest ukierunkowany personocentrycznie, o czym 
świadczy podporządkowanie działań rodziny i instytucji wspierających ją do-
bru osoby. Odniesienie do założeń aksjologicznych pozwala na wyznaczenie 
kierunków rozwoju dziecka, które podkreślają jego tożsamość rodzinną, a za-
razem pozwalają na modyfikację i kreatywność. 

Analiza materiału badawczego pokazała, że edukacja dziecka w rodzinie 
objętej opieką hospicjum dla dzieci ma wymiar tanatopedagogiczny, niezależ-
nie od tego czy obejmuje chore, czy zdrowe dziecko. Wyraża się on poprzez 
wyraźne odwołanie do choroby i zagrożenia życia. Jest to widoczne praktycz-
nie we wszystkich płaszczyznach podjętych analiz. Ich tanatyczny charakter 
przewija się w wartościach, celach i zasadach edukacji. Nie oznacza to, że są 
one ukierunkowane na śmierć. Ich celem jest życie, nawet jeśli jest ono krótkie 
i trudne. Taki wymiar tanatopedagogiki wydaje się ważnym uzupełnieniem 
analizowanych wcześniej modeli. 

Ważnym elementem modelu 4 jest perspektywa samowychowania. Obej-
muje ona rozwój, który dokonuje się w kontekście zmagania z zagrożeniem ży-
cia dziecka. Rozwój osobowościowy starszych członków rodziny jest uzależ-
niony od wielu czynników, jednak, jak pokazały badania, jest możliwy i reali-
zowany przez część osób biorących udział w badaniach. 

Prezentowany model z całą pewnością wymaga dopracowania i uzupełnie-
nia, zwłaszcza w obszarach samowychowania oraz metodyki działań eduka-
cyjnych. Zaprezentowany w obecnym kształcie obrazuje wyniki analiz doko-
nanych w niniejszym rozdziale, a jednocześnie otwiera perspektywę dalszych 
badań, które pozwolą na jego uzupełnienie i udoskonalenie. 
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FUNKCJONOWANIE RODZINY DZIECKA OBJĘTEGO DOMOWĄ OPIEKĄ HOSPICYJNĄ
STUDIUM TANATOPEDAGOGICZNE

Zwykle choroba dziecka wpływa destrukcyjnie na życie członków rodziny. 
Jednak oprócz negatywnych skutków choroby w rodzinach chorych dzieci 
mogą dokonać się przemiany, które będą ukierunkowane na rozwój, często 
związany z edukacją. Istota i zakres przemian w rozwoju dziecka został za-
prezentowany w poprzednim rozdziale, ale dla uzupełnienia zagadnienia nie-
zbędne jest zwrócenie uwagi na rozwój osobowościowy członków rodzin, któ-
re angażują się w proces samowychowania. 

Taka forma edukacji zakłada wewnętrzną aktywność podmiotu skiero-
waną na własny rozwój. Samowychowanie jest wynikiem ustosunkowania się 
człowieka do samego siebie i otaczającego świata, czyli obejmuje zamierzone  
i niewymuszone zmiany. 

W celu przedstawienia płaszczyzn rozwoju osobowościowego dokonujące-
go się w kontekście choroby dziecka, zostanie dokonana analiza danych uzy-
skanych w wywiadach przeprowadzonych z osobami, które realizują proces 
samorozwoju. Są wśród nich starsze dzieci, młodzież, rodzice i dziadkowie. 
Oddanie im głosu pozwoli na zaprezentowanie doświadczeń, przemyśleń i su-
gestii. Pokazanie pozytywnych przemian dokonujących się w kontekście cier-
pienia wydaje się istotnym uzupełnieniem całościowego obrazu funkcjonowa-
nia rodziny w ekstremalnej sytuacji życiowej. 

Nie da się wykreślić jednej linii pozwalającej na precyzyjny opis tego zjawi-
ska. Można jednak podjąć refleksję, która uwzględniając różnice i podobień-
stwa, ukaże znaczenia poszczególnych obszarów samorozwojowych przedsta-

Rozwój człowieka  
w sytuacji tanatologicznej
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wionych przez uczestników badań. Pierwszy obszar opisany przez rozmów-
ców jest związany z tematyką zawierającą się w pojęciu filozofii życia.

1. Przewartościowanie i zmiany w postawach

Jednym z najsilniej akcentowanych skutków aktywnego uczestniczenia w cier-
pieniu chorego dziecka jest zmiana hierarchii wartości wśród członków rodzi-
ny. Zmiana hierarchii wartości jest jednym z elementów zmian dokonujących 
się w filozofii życia wyznawanej przez poszczególnych rozmówców. Postrzega-
nie świata, a także umiejętność oceny i wyodrębnienia tego co jest w nim naj-
ważniejsze, stanowi istotny element procesu wzrostu. 

Przewartościowanie jest określane przez członków rodzin jako zmiana hie-
rarchii wartości w porównaniu ze stanem poprzedzającym chorobę dziecka. 
Typowy opis tego zjawiska przedstawia wypowiedź matki: „Ja to tak napraw-
dę już wiem, co naprawdę w życiu jest ważne. Tak ludzie biegają za wszystkim, 
nie zdają sobie sprawy, że mają na przykład zdrowe dzieci, wszystko w porząd-
ku w domu, nie umieją tego docenić. Takie przewartościowania, że widać, co 
jest w życiu ważne naprawdę, co się naprawdę liczy” (matka 10).

Zmiany, o których mowa, nie miały charakteru rewolucyjnego. Dokony-
wały się one zwykle powoli i w kontekście towarzyszących im porażek, dlatego 
można przewidywać, że będą trwałe. Analiza wypowiedzi wskazuje, że proces 
przewartościowania dokonał się pod wpływem wielu czynników, ale szczegól-
nym bodźcem i tłem tych przemian była choroba dziecka i własne doświadcze-
nia członków rodziny, związane z koniecznością uczestniczenia w sytuacji za-
grożenia. Z wartościami związane są postawy, które generują motywy działań 
oraz budują względnie trwałe nastawienie człowieka do świata i samego siebie. 
Dlatego przewartościowanie wiąże się w dużej mierze ze zmianą postaw człon-
ków rodzin. Dokonuje się ono na trzech płaszczyznach: intelektualnej, emo-
cjonalnej i behawioralnej. 

By przedstawić zachodzące zmiany, zostały wyodrębnione wartości, któ-
re są akcentowane w wypowiedziach osób zaangażowanych w badania. Wśród 
wymienianych wartości można wyróżnić: życie, zdrowie, miłość, czas, wia-
rę w Boga, rodzinę, sprawiedliwość, rozwój osobisty, umiejętność dzielenia 
się i współpracy, dobroć, szacunek, życzliwość, pracę, pieniądze. Na podsta-
wie analizy wypowiedzi nie można dokonać hierarchicznego uporządkowa-
nia tych wartości, można jednak zauważyć, że niektóre z nich posiadają cechę 
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koncentryczności, i tym samym skupiają pozostałe. Te wyjątkowe wartości zo-
staną przedstawione w kontekście postaw, które konstytuują. 

Postawa wobec wartości życia i zdrowia

Wśród wymienionych wartości bardzo istotne są życie i zdrowie, które w per-
spektywie tanatycznej nabierają szczególnego znaczenia. Odkrycie tego, „co 
jest w życiu ważne naprawdę, co się naprawdę liczy”, powoduje, że życie i zdro-
wie zostają docenione, a ich brak jest tym boleśniej odczuwany. Warto zauwa-
żyć, iż życie i zdrowie nie są ze sobą utożsamiane oraz że sposób ich postrze-
gania jest zależny od typu rodziny. 

W rodzinach ukierunkowanych tanatycznie bardziej od zdrowia ceni się 
życie, bo zagrożenie jego utraty jest realne i bliskie. Nie oznacza to, że człon-
kowie rodziny nie pragną, by dziecko odzyskało zdrowie. Są jednak świado-
mi sytuacji, w jakiej się ono znajduje i koncentrują się na zachowaniu jego ży-
cia, starając się, by jego jakość była jak najwyższa. Przewartościowanie, jakie 
dokonało się w postawach rozmówców, dobrze wyrażają wypowiedzi nawią-
zujące do planów na przyszłość, zwłaszcza tych ze sfery marzeń. Spośród wy-
wiadów zostały wybrane fragmenty wypowiedzi dwojga rodziców dzieci, któ-
re cierpią na choroby serca, charakteryzujące się dużą nieprzewidywalnością 
postępu:

„Jakieś marzenia? 
No! No, z jednym związane. Żeby chociaż tak się utrzymało jak teraz jest. 

Żeby był taki constans. Żeby tak było po prostu, już nic nie chcę więcej. Chcia-
łabym, żeby chodził, nie? Bo człowieka by to odciążyło tak trochę. Ale to jest 
pikuś, to są wózki inwalidzkie, to są różne rzeczy, on umie się poruszać. Go-
rzej jakby był leżący i niepotrafiący się w ogóle przemieścić, bo wszędzie no-
szenie, to by był problem, ale on w tym momencie jest na tyle sprawny, że on 
się przemieści tam, gdzie chce. W pierwszej kolejności, pierwsze marzenie to, 
żeby to serce się utrzymało na takim poziomie jak jest. Już nie chcę nic więcej, 
tylko żeby tak było. I tyle chyba... Takie małe, a takie duże (śmiech)” (matka 2).

Pragnienie uchronienia dziecka przed śmiercią jest tak wielkie, że możli-
wy staje się „kompromis” utrzymania dziecka przy życiu, przy jednoczesnym 
pogodzeniu się z trwałymi konsekwencjami choroby. Marzenia kobiety są po-
zbawione zbyt wygórowanych oczekiwań, a realizm w spojrzeniu na sytuację 
dziecka sugeruje dostosowanie się kobiety do roli matki chorego dziecka. Emo-
cjonalne pogodzenie się z tą rolą wyraża się w określeniu „pierwszego marze-
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nia”, które zostało zaakcentowane w przytoczonej wypowiedzi. Pragnienie, by 
dziecko żyło mimo wszystko, świadczy o skoncentrowaniu planów na zacho-
waniu obecnego stanu, co w przypadku realnego zagrożenia życia jest śmiałym 
marzeniem. 

Warto zauważyć, iż zmiany na behawioralnej płaszczyźnie postawy wobec 
życia i zdrowia dziecka wyrażane są w gotowości podjęcia wszelkich koniecz-
nych działań, byleby tylko dziecko żyło. Wysiłek związany z nimi jest według 
matki niewspółmierny do radości płynącej z faktu, że dziecko wciąż jest człon-
kiem rodziny. Niepokój intelektualny związany z niemożnością przewidzenia 
scenariusza każdego kolejnego dnia generuje trudny stan emocjonalny, który 
obciąża matkę. Jednak kobieta nie ulega apatii, o czym świadczy uśmiech to-
warzyszący jej wypowiedzi. 

Druga wypowiedź jest zaczerpnięta z wywiadu przeprowadzonego z ojcem 
rodziny prezentystycznej. Te rodziny zabiegają o zachowanie życia i odzyska-
nie stabilizacji zdrowotnej dziecka, przy czym następuje przesunięcie akcentu 
na drugi cel. Zarówno życie, jak i zdrowie są wysoko cenione, ale podejmowa-
ne działania wykraczają poza zachowanie status quo: „Najbardziej chciałbym, 
żebyśmy już byli po trzecim etapie zespolenia. Czyli za dwie operacje, czyli 
gdzieś za około dwa lata. Gdzie będzie już pewna stabilizacja, będzie też wia-
domo, że Rafałek jakiś czas z nami zostanie i że nie będzie też nad nami wisia-
ła żadna konieczność nieuchronnej operacji (...). Czyli żeby nie było kompli-
kacji, żeby Rafałek nie dostał porażenia, żeby nabierał sił, żeby saturacje były  
dobre i żeby się rozwijał. Ale na pewno, żeby nie było gorzej” (ojciec 17).

Marzenia mężczyzny wybiegają w przyszłość, w której przewidywane są 
trudne operacje dziecka. Są one dla ojca tak ważnymi wydarzeniami, że w okre-
ślaniu czasu mężczyzna posługuje się wyrażeniem „za dwie operacje”. Ten 
sposób odliczania czasu jest ważniejszy niż kalendarzowy. Pragnienie, by ope-
racje przebiegły pomyślnie jest związane z nadzieją na poprawę stanu zdrowia 
dziecka, a co za tym idzie, na przezwyciężenie permanentnego zagrożenia. Jego 
świadomość przymusza jednak ojca do ciągłej konfrontacji swych pragnień  
z realiami choroby, dlatego balans pomiędzy zachowaniem życia i poprawą 
zdrowia jest wyraźnie widoczny. Działania podejmowane w tym celu, „żeby 
nie było gorzej”, koncentrują aktywność rodziców dziecka. Jej przejawem jest 
organizowanie zbiórki na zagraniczną operację dziecka, a konieczność oczeki-
wania na jej efekty jest dla rodziców trudnym wyzwaniem. 

Podobne akcenty padają w wypowiedziach rodziców w rodzinach o dłu-
giej perspektywie rozwojowej. Widoczne w nich jest skoncentrowanie wysiłków 
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na tym, by dziecko osiągnęło optymalny stan zdrowia i pokonało jak najwięcej 
ograniczeń wynikających z choroby. Ponieważ tematyka śmierci nie pojawia się 
często, to również konieczność walki o zachowanie życia nie dominuje działań  
rodziny. Tak więc w hierarchii wartości uznawanych przez członków rodziny 
zdrowiu poświęca się znacznie więcej uwagi niż zachowaniu życia. Przewarto-
ściowanie, jakie dokonuje się w postawach wobec życia i zdrowia wśród człon-
ków rodzin o długiej perspektywie czasowej, skłania ich do planowania przy-
szłości dziecka. Warto jednak podkreślić, że w życiu rodzin prezentystycznych  
i perspektywicznych pojawiały się okresy, w których ratowanie życia dziecka było 
działaniem nadrzędnym. Dlatego z doświadczenia wiedzą, że niepewność ludz-
kiego losu jest wysoka. Podejmują więc próby zabezpieczenia przyszłości chore-
go dziecka, a działania na rzecz jego usamodzielnienia zmniejszają poziom lęku. 

Postawa prospołeczna

Jednym z efektów uczestniczenia w cierpieniu totalnym jest kształtowanie się 
postaw prospołecznych. Wiąże się ono z otwarciem na innych ludzi i dostrze-
żeniem w relacji z nimi szansy na własny rozwój. Niekiedy otwarcie to przy-
chodzi powoli i z wielkim trudem, a czasem jest działaniem w dużym stopniu 
spontanicznym. W każdym przypadku wnosi wiele dobra w rozwój jednost-
ki i jej otoczenia. 

Szczególną płaszczyzną budowania postaw prospołecznych jest ustosun-
kowanie się do choroby, niepełnosprawności i ludzi nimi dotkniętych. Dość 
powszechnym skutkiem aktywnego uczestniczenia w cierpieniu dziecka jest 
ukształtowanie się w członkach rodziny nowego stosunku wobec osób cho-
rych i niepełnosprawnych. Odkrycie, że są one obecne w społeczeństwie i jest 
ich bardzo wiele, jest niekiedy zaskoczeniem, zwłaszcza gdy chodzi o ilość 
chorych dzieci. Do odkrycia ich obecności w społeczeństwie przyczyniają się 
wizyty w szpitalach, spotkania z innymi chorującymi dziećmi i ich bliskimi,  
a nade wszystko doświadczenie choroby i niepełnosprawności dziecka we wła-
snej rodzinie. To pozwala na ukształtowanie wobec nich nowej postawy: „Cze-
go się nauczyłam? Ciężko powiedzieć. Nie wiem, akceptacji bardziej. Wcze-
śniej nie powiem, że nie akceptowałam, ale bokiem się patrzyło, ja patrzyłam 
bokiem na dzieci niepełnosprawne, ale na dorosłych bardziej, bo tego się nie 
miało wkoło. Dopóki się nie weszło w to i nie siedzi się w tym, to człowiek tak 
był z boku, nie zwracał na to uwagi. A teraz [nauczyłam się] bardziej takiej 
wrażliwości” (matka 4). 
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Wzmocnienie wrażliwości na potrzeby innych nie dotyczy tylko tych osób, 
których cierpienie jest widoczne. Doświadczenia, jakich nabywają rodzice 
chorych dzieci, skłaniają ich do „patrzenia trochę inaczej na drugiego czło-
wieka, no bo nie wiadomo, co on ma” (matka 13). Umiejętność empatycznej 
refleksji nad tajemnicą, którą być może kryje w sobie nieznany człowiek, jest 
efektem uwrażliwienia na cierpienie, często trudne do zauważania.

Zrozumienie sytuacji chorego dziecka i jego bliskich powoduje, że następu-
ją zmiany w sferze intelektualnej, które mają znaczenie w ocenie zjawisk życia 
kulturalno-społecznego. Jedna z matek opisuje to doświadczenie następująco: 
„Zmieniło się też tak poznawczo. Czyli wiem, że jak w książce jest chore dziec-
ko, to nie jest tylko tak, że ono tylko jest takim przedmiotem. I że widzę, że 
pisarz nie ma pojęcia, bo chyba najczęściej jest głównym ośrodkiem życia ro-
dzinnego takie dziecko” (matka 17).

Umiejętność oceny spojrzenia innych ludzi na omawianą kwestię jest waż-
nym efektem zaistniałych przemian w życiu kobiety. Jednak ocena postaw in-
nych nie jest dla niej jedynym sposobem odniesienia się do rzeczywistości 
choroby. Matka przekłada swoją wrażliwość emocjonalną i poszerzony za-
kres wiedzy na działania praktyczne. Są nimi porady, których udziela rodzi-
com chorych dzieci. Dokonuje się to za pośrednictwem Internetu czy telefo-
nu. Długie rozmowy mają na celu podzielenie się własnymi doświadczeniami 
z rodzicami, którzy zmagają się z kolejnymi etapami choroby dziecka. Działa-
nia matki dają jej poczucie zadowolenia i satysfakcji: „Czuję się trochę czasem 
potrzebna też, bo właśnie dużo udzielam różnych porad i to też jest fajne w tej 
sytuacji, w której jestem i nie mogę się gdzieś tam spełniać w pracy, takiej za-
wodowej. No, to też jest fajne, że gdzieś tam, mogę komuś pomóc” (matka 17).

Poradnictwo jest jednocześnie czynnikiem obciążającym psychikę kobiety, 
dlatego w okresach szczególnie trudnych ogranicza tę formę pomocy. Obcią-
żenie emocjonalne sprawia, że niektórzy członkowie chorych rodzin nie chcą 
czynnie uczestniczyć w spotkaniach rodzin chorych dzieci, które organizu-
je hospicjum. Spotkania z innymi cierpiącymi osobami są dla nich zbyt trud-
ne. Przewartościowanie znaczenia zdrowia i choroby nie zawsze więc skutkuje 
czynnym zaangażowaniem w pomoc innym cierpiącym rodzinom. Wydaje się 
jednak, że nawet w takim przypadku zaistniałe przemiany są istotne. Kształ-
towanie postaw prospołecznych wymaga wiele wysiłku, ale przynosi korzyści 
wszystkim zaangażowanym w proces opieki nad dzieckiem. 
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Postawa wobec czasu

Wartością, która jest ściśle związana z życiem, zdrowiem i chorobą, jest czas. 
Nabiera on szczególnego znaczenia w kontekście nieuleczalnej choroby dziec-
ka oraz obserwacji codziennego życia, które „jest takie kruche, wystarczy jed-
na minuta. Tak jak patrzę w telewizji, te wypadki, to wystarczy jedna, urywek 
sekundy i już może nas nie być” (matka 13). Niepewność ludzkiego losu wpra-
wia w nostalgię i egzystencjalny smutek, który w przypadku bliskich chorego 
dziecka jest szczególnie dotkliwy. W tym kontekście kształtują się ich posta-
wy wobec czasu. Dla rodziców chorego dziecka czas jest pełen potencjalnych 
zagrożeń, dlatego próbują „tak troszkę nie wybiegać do przodu, bo z przodu 
są różne trudne tematy” (ojciec 17). Doceniony zostaje więc czas obecny, któ-
ry jest wartością reglamentowaną i dlatego bliscy chorego dziecka podkreśla-
ją, że cieszą się każdą chwilą. Nauczeni żyć tym, co jest ważne „tu i teraz”,  
cieszą się z możliwości bycia razem: „Jacek na pewno nas nauczył bardziej do-
ceniać dzisiaj. Bo bardziej się cieszę tym, że jest dzisiaj Jacek z nami, a nie my-
ślę o jutrze” (ojciec 16). 

Podejście do czasu zmienia się w trakcie choroby dziecka. Wiele dni spę-
dzonych przy jego łóżku, które niekiedy mogą wydawać się bezproduktywne 
czy stracone, nabierają nowego znaczenia w kontekście możliwości wspoma-
gania rozwoju dziecka i opieki nad nim. Często używanym przez matki zwro-
tem na określenie pobytu dziecka w szpitalu jest: „Położyliśmy się na…” (licz-
ba miesięcy lub dni), co ma podkreślić silną identyfikację matki ze swoją rolą, 
aktywną obecność przy dziecku i długość spędzonego wspólnie czasu.

Rodzice, którzy cenią czas dziecka, swój i pozostałych członków rodziny, do-
ceniają również czas poświęcany im przez osoby z zewnątrz. Można to zaob-
serwować w trakcie trwania wizyty w domu dziecka, podczas której jego bliscy 
przekazują wyraźny komunikat, że cenią sobie czas poświęcony im przez pra-
cowników hospicjum i są za niego wdzięczni. Mają też pretensje, gdy inni nie 
chcą zdobyć się na takie poświęcenie. Pretensje są kierowane do wszystkich, któ-
rzy nie spełniają oczekiwań rodziców, a więc do członków dalszej rodziny, leka-
rzy szpitalnych, pracowników socjalnych, a także duszpasterzy. Jedna z matek 
tak opisuje swoje doświadczenia związane z nieokazaniem oczekiwanej pomocy 
ze strony księży: „To był wrzesień, Sara miała 9 miesięcy, Boże, 11 miesięcy mia-
ła. I jeszcze nikt u nas nie był od nich. A w pewnym momencie nie chciałam już 
po prostu, żeby ktoś przychodził do mnie od nich, tak? Już poczułam w pewnym 
momencie do nich złość, okropną poczułam złość do nich. (…) To była sobota, 
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więc mówił, że w przyszłym tygodniu zaraz się umówi z mamą. No i przyszedł… 
w styczniu na kolędę! To MUSIAŁ, że tak powiem, PRZEJŚĆ. No i szczerze mó-
wiąc, mu się to nie opłacało, bo zerwał tak dość solidnie” (matka 5).

Dla matki chorego dziecka czas nabrał innego znaczenia, w porównaniu  
z traktowaniem go przez przeciętnego człowieka. Jej niezaspokojone oczeki-
wania wygenerowały złość, której upust wydaje się zrozumiały. Jednak złość  
w pełni nie ustąpiła, bo podczas jednej z kolejnych wizyt duszpasterskich mat-
ka przywitała księdza pytaniem, czy ma dla niej więcej niż osiem minut, przy-
padających średnio, według jej obliczeń, na wizytę kolędową w jednym domu. 

Ustosunkowanie się do uciekającego czasu generuje działania mające na 
celu złagodzenie bolesnych konsekwencji tego procesu. Jednym ze sposobów 
zatrzymania uciekającego czasu jest rejestrowanie wydarzeń poprzez robienie 
zdjęć czy pisanie bloga. Dla jednej z matek prowadzenie bloga poświęconego 
swemu choremu dziecku jest formą utrwalenia szybko mijających chwil: „Ja 
mam coś takiego, na przykład, że ja lubię robić zdjęcia i tak, żeby zatrzymać 
ten czas chyba trochę. (…) No i właśnie to chyba przede wszystkim, że tak so-
bie popatrzę co miesiąc, że to nie minęło tak sobie, tylko jest po tym jakiś ślad, 
gdzieś tam został i to jest fajne” (matka 17).

Matka, pisząc bloga, wykorzystuje w nim dwie formy narracyjne. Stosu-
jąc pierwszą, umieszcza wpisy „w imieniu dziecka” i stara się przekazać tre-
ści, które dziecko mogłoby wyrazić, gdyby to było możliwe. W innych wpisach 
używa pierwszej formy liczby mnogiej, sugerując, że treść jest wyrazem prze-
myśleń obojga rodziców. Spostrzeżenie to jest o tyle istotne, że dzięki zasto-
sowanej narracji kobieta niejako chowa się i pozwala, by na pierwszym planie 
zawsze znajdowało się dziecko, a wpisy dokonane wspólnie z jego ojcem były  
jedynie uzupełnieniem. Zdjęcia i wpisy utrwalające wydarzenia stanowią for-
mę pamiętnika, aktualizowanego systematycznie co miesiąc. 

Na koniec rozważań o wartości czasu warto zwrócić uwagę na pewne niu-
anse z nim związane. Subiektywnie postrzegane tempo upływu czasu spędza-
nego z dzieckiem jest prawdopodobnie zależne od jego stanu zdrowia i tym 
można wytłumaczyć jego akcelerację w okresach zagrożenia życia. Z drugiej 
strony rodzice wspominają o długo ciągnących się godzinach oczekiwania na 
diagnozę czy wynik operacji. Interesujące jest również pozorne „tracenie” cza-
su, gdy jest on poświęcony opiece nad dzieckiem, podczas gdy w normalnych 
warunkach byłby przeznaczony np. na pracę czy osobisty rozwój rodzica. To 
pokazuje, że w opiece nad nieuleczalnie chorym dzieckiem czas nabiera wiele 
znaczeń, które zostają odczytane w zależności od czynników warunkujących 
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funkcjonowanie rodziny. Postawy wobec czasu są jednocześnie ustosunkowa-
niem się wobec przemijania, przeszłości oraz przyszłości. Wymagają one pod-
jęcia dalszych, bardziej sprofilowanych badań.

Postawa wobec rodziny

Wypowiedzi rozmówców wielokrotnie zwracają uwagę na rodzinę. Jest ona 
jedną z fundamentalnych wartości, dzięki której możliwe staje się wspólne dą-
żenie do osiągnięcia optymalnego rozwoju osobowościowego chorego dziec-
ka i jego bliskich. Jest środowiskiem, w którym następuje realizacja podstawo-
wych funkcji i ról społecznych.

Gdy w wypowiedziach członków rodziny pojawiają się próby określenia 
tego, co jest w życiu najważniejsze, często dotyczą one chorego dziecka i rodzi-
ny: „Widzę, że dziecko jest uśmiechnięte, że się bawi, że reaguje na mój głos. 
No to, to mi daje [radość] przede wszystkim. No i to, że jesteśmy rodziną cały 
czas. To jest najważniejsze” (ojciec 2).

Radość dziecka i wewnętrzna spójność rodziny są źródłem zadowolenia  
i satysfakcji rodziców. Dzięki niej łatwiej jest przeciwstawić się napotykanym 
trudnościom. Gdy brakuje uśmiechu dziecka lub gdy jedność rodziny zosta-
je naruszona, wewnętrzny potencjał rodziny maleje. Nie zawsze można zapo-
biec pierwszemu z tych braków, dlatego tym bardziej istotne jest podejmowa-
nie działań mających wzmocnić system rodzinny. Takie zabiegi są inicjowa-
ne przez członków rodzin, chociaż ich realizacja napotyka na wiele utrudnień. 
Nie zawsze rodzicom udaje się zachować wewnętrzną spójność rodziny, nie  
w każdym przypadku potrafią też poświęcić należną uwagę zdrowym dzieciom 
czy dziadkom dziecka. Podejmują jednak działania mające na celu wzmocnie-
nie więzi rodzinnych, bo są świadomi, że wysiłek zaowocuje wyższym pozio-
mem jakości ich funkcjonowania i lepszą opieką nad chorym dzieckiem. 

Dzięki spójności rodziny łatwiej jest realizować jej cele w sytuacji zagroże-
nia życia dziecka. Wypowiedzi rodziców wskazują, że relacje rodzinne w sytu-
acji choroby muszą opierać się na prawdzie i szczerości: „No trzeba se z tymi 
problemami radzić, nie? Najważniejsze nie jest to, żeby się nie kłócić, tylko 
się pokłócić i umieć pogodzić w miarę szybko, nie? Bo tu jak na razie to fajnie 
wszystko funkcjonuje, czasami się pokłócić, pokłócimy, czasami. Zazwyczaj 
się godzimy szybko i nie ma problemu” (ojciec 4). 

Troska o jakość więzi rodzinnych wskazuje, że są one bardzo istotne w ży-
ciu małżonków. Dzięki wewnętrznej bliskości mogą łatwiej radzić sobie z pro-
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blemami, które pojawiają się w trakcie opieki nad chorym dzieckiem. W tym 
kontekście można dostrzec ważne przewartościowanie znaczenia choroby, 
które obrazuje wypowiedź jednej z matek: „Nie ma się co użalać nad sobą. 
Poza tym no, nie wiem, choroba – nie choroba. No najważniejsze, że jesteśmy 
rodziną, że się kochamy, no to jest najważniejsze. Przecież i tak jest lepiej niż, 
nie wiem, jak rodzina jest rozbita, rodzice skłóceni, no to jest dużo gorsza sy-
tuacja niż tak jak u nas jest, że dziecko jest chore. No, jest chore, no ale jeśli 
my to jakoś akceptujemy i się staramy z tym żyć, no to jakoś to po prostu jest” 
(matka 12).

W wypowiedzi matki wartość miłości rodzinnej została wyeksponowana 
do tego stopnia, że stała się ona przeciwwagą dla choroby dziecka. To oznacza, 
że w przekonaniu kobiety brak wewnętrznej jedności jest większym nieszczę-
ściem niż wystąpienie choroby dziecka. Obserwacja życia rodziny sugeruje, że 
więzi w tej rodzinie są pielęgnowane, a troska o wspólne dobro jest istotnym 
celem działań rodziny. 

Wewnętrzna jedność rodziny jest budowana w oparciu o wewnętrzną bli-
skość, która w przypadku małżonków rozciąga się także na sferę seksualną. 
Jest ona źródłem satysfakcji i jedności. W niektórych rodzinach chorych dzieci 
pojawiają się trudności w realizacji tej funkcji rodziny, co humorystycznie wy-
raziła jedna z matek: „No jest to trudne, no bo Rafał sobie nie pójdzie pograć 
na komputerze…” (matka 17). Zaistniałe trudności wzmagają wysiłek osiąga-
nia jedności duchowej i emocjonalnej. 

Nie każda z rodzin biorących udział w badaniach cieszy się tak wysokim 
współczynnikiem spoistości. W przypadku niektórych systemów rodzinnych 
można mówić o osłabieniu tych więzi, a niekiedy wręcz o ich destrukcji. Nie-
mniej dostrzeżenie wartości rodziny jest zjawiskiem powszechnym wśród ba-
danych, a jej pozytywny wpływ znacznie wykracza poza kontekst walki z cho-
robą. Rodzina nie tylko ułatwia funkcjonowanie w chorobie, daje wsparcie  
w trudnych chwilach i pozwala łatwiej zabezpieczyć środki na życie, ale także 
potęguje poczucie spełnienia i satysfakcji. Dotyczy to relacji małżeńskich oraz 
wszystkich pozostałych, obecnych w systemie rodzinnym. 

Zmiany w postawach wobec rodziny wyrażają się w umiejętności odnale-
zienia się rodziny w sytuacji zagrożenia życia dziecka i wypracowaniu nowych 
płaszczyzn porozumienia i współpracy. Emocjonalne zaangażowanie w życie 
rodzinne i głęboki namysł nad jego sensem generują działania, bez których 
systemy rodzinne nie byłyby w stanie nadal funkcjonować. 
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Postawa wobec pracy i środków finansowych

Wspomniany już mechanizm koncentrowania się wartości podrzędnych wo-
kół wartości zasadniczych jest widoczny m.in. w przypadku rozważań na te-
mat wartości pracy zawodowej oraz płynących z niej korzyści. Jej znaczenie 
polaryzuje się w procesie opieki nad chorym dzieckiem. Oznacza to, że pod 
wpływem choroby praca zostaje dowartościowana, bo pozwala na zdobycie 
środków niezbędnych do funkcjonowania rodziny, jest formą odskoczni od 
trudnych sytuacji życiowych, formą aktywizacji, a także ważnym obszarem 
samorealizacji. Jednocześnie praca i zdobyte dzięki niej pieniądze zostają pod-
porządkowane dobru chorego dziecka i jego rodziny. Koncentryczne ułoże-
nie drugorzędnych wartości sprawia, że praca i pieniądze nie są celem działań, 
ale środkiem do uzyskania niezbędnych benefitów: „Tak się organizuje życie, 
tak się układa priorytety. Dla mnie teraz praca nie jest priorytetem, tak? Dla 
mnie w tym momencie priorytetem jest rodzina, tak? Żeby tylko jej zapewnić 
sto procent miłości i Basia, żeby też miała komfort z nami. Żebyśmy byli wszy-
scy jakoś koło siebie, tak? Żeby nam nie brakowało. Wiadomo, pieniądze też są 
ważne, no ale…” (matka 18).

Zmiany, które dokonały się w obszarze ustosunkowania się do pracy i środ-
ków materialnych, zostały zainspirowane refleksją na temat wartości najważ-
niejszych oraz emocjonalnym związaniem z nimi. Dzięki temu dla ojca stało 
się możliwe określenie tego, co jest najważniejsze „w tym momencie”. Moment 
nie ma znaczenia punktowego, bo odnosi się do całej sytuacji, w której znaj-
duje się rodzina. Określenie priorytetów pozwoliło na nadanie pracy i pienią-
dzom ważnego, ale nie centralnego miejsca w hierarchii wartości. Wydaje się, 
że w żadnej z badanych rodzin praca i pieniądze nie zachowały bądź nie na-
brały absolutystycznego charakteru. 

W ślad za wolitywnym i intelektualnym ustosunkowaniem się do omawia-
nych wartości postępują działania. Ich celem jest zdobycie i wykorzystanie pra-
cy i dóbr materialnych dla dobra chorego dziecka i jego rodziny. Dokonuje się 
to np. poprzez konfrontowanie podejmowania nowych wyzwań zawodowych  
z potrzebami rodziny i jej oczekiwaniami. Każde zaangażowanie zawodowe jest 
więc podporządkowane dobru dziecka i całej rodziny. Dla ojca prowadzące-
go dobrze prosperującą firmę praca, nie tylko zawodowa, stanowi istotną war-
tość, ukierunkowaną na dobro rodziny: „Ile mogę, pytam się: «Słuchaj, jak się 
czujesz na siłach? Mogę sobie jakąś pracę skończyć czy coś?». Nie przychodzę  
i mówię: «Słuchaj, idę do roboty, a ty dalej się zajmuj dzieckiem». Pierwsze po-
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bawię się, pozajmuję się Karoliną, potem pytam: «Słuchaj, mogę coś zrobić? Bo 
mam to czy tamto». Jeżeli nie da się, no to przepraszam, zajmę się dzieckiem  
i nie ma problemu, nie? Nie zrobię dzisiaj, zrobię pojutrze itd.” (ojciec 8).

Wartość pracy i pieniędzy, umiejscowiona wokół dobra rodziny i chorego 
dziecka, nabiera nowego znaczenia. Siła ogniskująca najważniejszych warto-
ści jest na tyle istotna, że pozwala na podporządkowanie im tego, co jest mniej 
istotne w sytuacji zagrożenia. Warto podkreślić, iż ograniczenie liczby prze-
pracowywanych godzin i akceptacja niższej pensji stają się możliwe jedynie  
w przypadku niektórych rodzin. Pozostałe zabiegają o pracę i wyższe zarobki, 
ale jest to związane z koniecznością utrzymania rodziny, w której najczęściej 
jedno z rodziców rezygnuje z pracy zawodowej. 

Wartości pełnią funkcję integrującą motywację i kierunki aktywności człon-
ków rodziny, socjalizują ich oraz przynoszą gratyfikację, pozwalającą zachować 
równowagę psychiczną i kompensującą niedobór satysfakcji. Wpływają na po-
stawy członków rodziny, przez co określają ich profile rozwoju i funkcjonowanie 
całego systemu rodzinnego. Wyraźne odniesienia do aksjologicznego wymiaru 
życia rodziny chorego dziecka, które są obecne w wywiadach, świadczą o istot-
nym zapotrzebowaniu na obecność wartości w sytuacji tanatologicznej. Zmiany 
w filozofii życia osób biorących udział w badaniach wyrażają się m.in. w posta-
wach kształtowanych w kontekście zagrożenia życia dziecka.

2. Zmiany w percepcji samego siebie

W wyniku analizy materiału badawczego udało się wyodrębnić cechy charak-
teru osób biorących udział w badaniach, które uległy zmianom w kontekście 
cierpienia totalnego. Doświadczenie traumy spowodowanej uczestniczeniem 
w cierpieniu dziecka w poszczególnych przypadkach przerodziło się w rozwój 
osobowościowy. Dzięki mechanizmowi dostosowania się do nowej sytuacji oraz 
umiejętności uczenia się starsi członkowie rodzin nabyli cechy, które rozwinęły 
się i są postrzegane jako symptomy trudnych, aczkolwiek pozytywnych zmian.

Pokora

Jedną z cech charakteru, na którą wyraźnie wskazują wypowiedzi rozmów-
ców, jest pokora. Jest ona prawdą o człowieku. Zawiera element oceny, nie-
kiedy bolesnej, dokonywanej przez innych, ale nie jest od niej w pełni zależ-

Rozdział X. Rozwój człowieka w sytuacji tanatologicznej352



Egzemplarz 
udostępniony repozytorium

na. Bliscy chorego dziecka mają wiele okazji do kształtowania w sobie poko-
ry, bo życie z chorym dzieckiem wymaga odnalezienia się w sytuacjach, w któ-
rych jest wymagane dostosowanie własnych potrzeb do oczekiwań innych lu-
dzi. Niekiedy wiąże się to z upokorzeniem, które może zostać wykorzystane 
jako bodziec do wewnętrznego wzrostu i przerodzić się w pokorę. Dzięki temu 
zamiast uległości buduje się poczucie własnej wartości. Upokorzenie pojawia 
się najczęściej w miejscach publicznych. W jednym z nich krępująca koniecz-
ność użycia ssaka stała się okazją do zmierzenia się z tym trudnym odczuciem: 
„Odczuwa się to upokorzenie. To nawet same głupie momenty, np. siedząc na 
korytarzu z tym dzieckiem, włączając sam ssak, prawda, no to już jest dziesiąt-
ki spojrzeń, prawda? Ale po czasie się już nie zwraca na to uwagi. Na począt-
ku: «Gdzieś chodźmy na bok, może ciszej, żeby coś nie zwracać takiej uwagi». 
Nie, potem już nie. Po prostu człowiek ma to gdzieś. Jest jak jest i nie zwraca 
się uwagi aż takiej” (ojciec 3).

Powyższa wypowiedź obrazuje pokrótce proces przystosowania się rodzi-
ców dziecka do krępującej sytuacji. W tym procesie nastąpiło przekształce-
nie wewnętrznej oceny sytuacji, dzięki czemu ocena zewnętrzna utraciła zna-
czenie. W tej konkretnej sytuacji upokorzenie przestało być dla ojca bolesnym 
odczuciem. Można założyć, iż skutek ten został wywołany przez oswojenie się  
z reakcjami ludzi obecnych w poczekalni, ale na ukształtowanie postawy 
wpłynęła także własna aktywność ojca, który w innej części wywiadu stwier-
dza: „My chcemy naprawdę być ustabilizowani, bym powiedział, bardziej 
mocniej niż słabiej. Bo tak to w tym kierunku. Nie dalibyśmy inaczej rady” 
(ojciec 3). Świadome ukierunkowanie działań na stabilizację emocjonalną po-
zwoliło rodzicom przeciwstawić się subiektywnemu odczuciu napiętnowania  
i upokorzenia. Pokora nabyta w trakcie opieki nad dzieckiem posiada więc wa-
lor ochronny, który pozwala rodzicom zachować poczucie własnej godności  
i wartości, niezależnie od sytuacji, które mogłyby je naruszyć.

Niekiedy choroba dziecka i konieczność opiekowania się nim urealniła  
w poszczególnych rozmówcach obraz samego siebie, zwłaszcza gdy odbiegał 
on od rzeczywistości. Tak stało się w przypadku jednej z matek opisującej swo-
je odczucia, które pojawiły się w związku z koniecznością konsultacji psycho-
logicznej w sprawie dziecka: „Na początku było tak: «A kto mnie będzie [po-
uczał]? Ja wiem najlepiej, bo to są moje dzieci!» I właściwie ta pani jakaś psy-
cholog nie jest przez dwadzieścia cztery godziny z dzieckiem, tylko ja, więc co 
ona wie? Ale z biegiem czasu ja spokorniałam, ja bardzo spokorniałam i te-
raz ja słucham ludzi, co do mnie ludzie mówią. Że nie jestem ja najmądrzejsza 
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jako mama, bo «ja jestem w ogóle». Tylko ja zeszłam trochę… W ogóle miałam 
większe plany, ambicje, że moje dzieci będą takie super, najlepsze, no tak jak 
każda mama, nie? Jak się tam wychodzi za mąż, to się ma inne trochę wyobra-
żenie o domie, o rodzinie, o tym. Zawsze człowiek marzy o zdrowych, pięk-
nych, bez problemów dzieciach” (matka 2).

Zmiana w traktowaniu opinii innych na temat wychowania odzwierciedla 
proces, który dokonał się w kobiecie w czasie opieki nad dzieckiem. Zrozumie-
nie, że jest niedoskonałą matką i że ma dziecko, które wymaga fachowej opie-
ki, spowodowało, że kobieta zaczęła inaczej postrzegać siebie i rolę, którą peł-
ni. Pokora, która ukształtowała się w okolicznościach choroby dziecka, wyraża 
się w umiejętności i gotowości słuchania innych ludzi. Bolesne przekonanie się 
o własnej niedoskonałości dało podwaliny do budowania realnego obrazu sa-
mej siebie oraz wizerunku rodziny, dzięki czemu matka nie jest obciążona ko-
niecznością bycia nieomylną. Nie czuje także obowiązku ponoszenia pełnej od-
powiedzialności za wszystkie procesy, które dokonują się w rodzinie, zwłaszcza 
gdy nie są one w pełni zależne od jej postawy.

Konieczność funkcjonowania w trudnych warunkach powoduje, że „czło-
wiek już, że tak powiem, nie ma jakichś tam wygórowanych ambicji. Gdzieś 
to się tam stopuje wszystko” (matka 7). Niekiedy prowadzi to do zniechęcenia 
i apatii, w innych przypadkach uczy pełnej pokory wytrwałości. Tak dzieje się 
w przypadku matki oczekującej na znalezienie lekarstwa na chorobę jej dziec-
ka, choć pierwsze wrażenia wynikające z analizy treści wywiadu mogą być od-
mienne: „No tyle ma potrwać, no to musimy się z tym pogodzić, nic nie zrobi-
my. A zaczęliśmy wychodzić z takiego założenia, że jeżeli nie jesteśmy w sta-
nie nic zrobić, to choćbyśmy nie wiadomo jak się denerwowali i nie wiadomo 
co robili, to i tak nie zmienimy pewnych rzeczy. No bo taka jest prawda, no. 
Choćbym nie wiadomo co zrobiła i ile poruszyła ziemi, to i tak nie przyśpieszę 
tego. Bo jak nie potrafią przyspieszyć tego jakieś organizacje, które się tym zaj-
mują, to ja jedna nie zrobię już zupełnie nic” (matka 20).

Warto podkreślić, że powyższe słowa są uzupełnieniem wielu działań po-
dejmowanych przez rodziców w celu przyspieszenia możliwości leczenia dziec-
ka. Kilkadziesiąt godzin przed udzieleniem wywiadu rodzice dowiedzieli się, 
że ich kolejne zabiegi spełzły na niczym. Wydaje się więc, że słowa matki na-
leży rozumieć nie jako deklarację, która oznacza zaniechanie dalszych dzia-
łań, ale jako wyraz kolejnego uświadomienia sobie, że jej walka o dziecko jest 
wieloetapowa i wymaga umiejętności czekania. A do tego niezbędna jest cier-
pliwość i pokora. Tak więc zamiast pozornej apatii należy doszukiwać się cech 
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dojrzałej postawy kobiety, która jest świadoma trudności w odkryciu i wdro-
żeniu lekarstwa na chorobę dziecka. 

Inna z matek zwraca uwagę na sytuację, która nie ma tak globalnych uwa-
runkowań, ale również jest okazją do kształtowania w sobie pokory. Jest ona 
potrzebna w zabieganiu o środki materialne, konieczne do podniesienia jako-
ści życia dziecka. Starania o uzyskanie odpisu podatkowego na konto funda-
cyjne dziecka wymagają od niej poniesienia emocjonalnych kosztów tych za-
biegów: „Muszę powiedzieć, że dla mnie to było na początku trudne do prze-
skoczenia. No, ale też z czasem chyba to jest też rzecz, której ja się uczę. Że po 
prostu w naszej sytuacji trzeba umieć pomoc przyjąć, co nie jest oczywiste, bo 
człowiek ma tam jakąś dumę swoją i ciężko po prostu. Trzeba się nauczyć po-
kory pewnej, uznać, że nie poradzimy sobie i że ja to akceptuję, i poproszę in-
nych o pomoc, żeby nam pomogli. No, jest to, jest to duża lekcja pokory na 
pewno, bo potrzebowałam chwilę czasu jednak, żeby to zaakceptować, że nie 
mamy wyjścia, no i że to jest właśnie słuszna droga” (matka 12).

Odnalezienie „słusznej drogi” wiąże się z bolesnym odkryciem wartości 
pokory. Dzięki niej kobieta może funkcjonować w systemie pomocy pozarzą-
dowej, który umożliwia jej dziecku funkcjonowanie na stosunkowo wysokim 
poziomie opieki. Akceptacja tego, co trudne do zmiany i wymagające dużo 
wysiłku, stała się dla kobiety początkiem dobrych zmian, które kształtują jej 
charakter. 

Rozważania na temat pokory można zakończyć spostrzeżeniem, że mówie-
nie o niej wymaga wewnętrznej predyspozycji, bo niekiedy bardzo trudno jest 
się przyznać do prawdy o sobie. Wypowiedzi i obserwacje członków rodzin 
chorych dzieci pokazały, że trudna sytuacja, w której uczestniczą uczy ich po-
kory i sprawia, że są na jej punkcje wyczuleni. Wszelkie przejawy pychy, uda-
wania czy manipulacji są przez bliskich dziecka szybko odkrywane. 

Cierpliwość 

Cechą charakteru związaną z pokorą jest cierpliwość. W wypowiedziach roz-
mówców jest ona wymieniana jako jeden z istotnych przymiotów, które powi-
nien posiadać rodzic chorego dziecka. Wśród biorących udział w badaniach 
znajdują się osoby, które były cierpliwe przed wystąpieniem choroby, są i takie, 
które straciły cierpliwość w trakcie procesu opieki nad dzieckiem. Na szcze-
gólną uwagę zasługują ci członkowie rodzin, którzy wypracowali w sobie cier-
pliwość w czasie zmagania się z chorobą dziecka. Podczas leczenia dziecka jest 
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wiele okazji do okazywania cierpliwości wobec wielu osób zaangażowanych  
w proces opieki. W świetle badań okazuje się, że cierpliwości wymaga również 
chore dziecko, a niekiedy trudno jest ją okazać. Wypowiedź ojca chłopca będą-
cego w bezpośrednim zagrożeniu życia pokazuje cierpliwość, która ma znacze-
nie tanatopedagogiczne: „Cierpliwości też trzeba było, no pewno. Bo on ma te-
raz te swoje humorki, no nie? Są większe nerwy, ale cierpliwość jest też więk-
sza, no bo takie dziecko już inaczej funkcjonuje. No on ma swoje. Widzi ksiądz, 
uderzył mnie dzisiaj i mówi: «Nie patrz się!» Niejeden rodzic przy zdrowym 
dziecku by go okrzyczał czy dał mu klapsa w tyłek, nie? Bo tak jest. A nie ma, 
trzeba się uśmiechnąć i go pocałować. No, to na pewno tak jest. A zdrowy czło-
wiek, mi się wydaje, że by zareagował: «Co ty robisz? Nie bij tatę!». No bo tak  
w wielu rodzinach jest nieraz, nie? Jak dziecko coś zrobi złego, to od razu ro-
dzic krzyczy, nie? A w tym wypadku, no nieraz trzeba krzyczeć już, bo trzeba. 
Ale cierpliwość jest większa, na pewno jest większa cierpliwość” (ojciec 16). 

Wydaje się, że określenie „zdrowy człowiek” jest przejęzyczeniem, ale moż-
liwe jest również dosłowne znaczenie, które pozwalałoby określić ojca jako 
człowieka chorego cierpieniem syna. Wiedząc, że znajduje się w wyjątkowej 
sytuacji, młody ojciec podejmuje duży wysiłek, aby swoją cierpliwością zba-
lansować niegrzeczne zachowanie dziecka. Nie jest to łatwe, bo „są większe 
nerwy” związane z zagrożeniem życia dziecka. Świadomość, że „takie dziecko 
już inaczej funkcjonuje”, sprawia, że ojciec dostosowuje metody postępowania 
do sytuacji tanatologicznej. Świadczy to o jego wysokiej intuicji pedagogicznej 
oraz świadomości, że w granicznej sytuacji potrzebny jest namysł nad działa-
niami podejmowanymi wobec dziecka, gdyż wpływają one na jego samopo-
czucie i wzmacniają jego siły w zmaganiu się z chorobą. 

Nieco inny odcień ma cierpliwość młodej matki chorego dziecka. Jej wy-
powiedź obrazuje przemiany, które zaszły w niej w kontekście opieki nad cho-
rym chłopcem: „Przy nim trzeba naprawdę dużo cierpliwości, dużo takiego 
poświęcenia, żeby «dla niego». Wiadomo, że wcześniej byłam młoda, no wia-
domo, jak to człowiek młody, to by poszedł i gdzieś się zabawi czy coś. Więc 
ja tak raczej byłam taka nerwowa, wiadomo, jak nastolatki jeszcze można  
nazwać roztrzepane itd. A tak to się nauczyłam, mówię, takiej stabilności, ta-
kiego opanowania. Powiedzmy, no szybciej dorosłam, stałam się już odpowie-
dzialna, więc do życia podchodziłam już poważnie. Więc naprawdę, no przede 
wszystkim tej cierpliwości” (matka 3). 

Proces dojrzewania matki, który został przyspieszony przez chorobę dziec-
ka, przyczynił się do emocjonalnego ustabilizowania kobiety. Spośród wymie-
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nionych przez nią cech dojrzałej postawy matki chorego dziecka na pierwszym 
miejscu znajduje się cierpliwość. Zważywszy na fakt, że dziecko wymaga nie-
ustannego nadzoru, słowa na temat cierpliwości odnoszą się do cechy wypra-
cowanej w długim czasie i trudnych warunkach. 

Atmosfera panująca w rodzinach, w których ojciec i matka opowiadają  
o cierpliwości, jest bardzo różna. Mimo że obie mają identyczną strukturę so-
cjologiczną i należą do rodzin ukierunkowanych tanatycznie, w pierwszej z nich 
odczuwa się silne emocje i napięcie związane ze spodziewaną śmiercią dziecka.  
W drugiej panuje spokój, a oczekiwanie na odejście dziecka wydaje się bli-
skie pogodzenia z tą nieuchronną koniecznością. Cechą, która łączy rodziców 
z obu rodzin, jest cierpliwość wobec dziecka. Dzięki niej łatwiej jest poradzić so-
bie z nerwową atmosferą oraz pielęgnować dziecko, którego odejście się zbliża.

Determinacja

Determinacja jest cechą, której słownikowe znaczenie jest zbliżone do aser-
tywności, bojowości, pewności siebie, stanowczości czy zdecydowania. W wy-
wiadach można odnaleźć fragmenty, w których pojawiają się te cechy charak-
teru. Są one kształtowane przez różne okoliczności życia, ale w kontekście cho-
roby nabierają szczególnie wyrazistego znaczenia. Wypowiedź ojca chorego 
dziecka wiąże te konteksty: „Całe życie powtarzałem sobie jedną rzecz. Naj-
więcej tego się nauczyłem w Anglii, bo tam życie dało mi popalić i pokaza-
ło mi, jakie jest, no i tyle. I dużo tam przeżyłem, i powtarzałem sobie zawsze: 
«Co cię nie zabije, to cię wzmocni!» Tylko nigdy nie sądziłem, że ta reguła bę-
dzie się tyczyć takich przypadków, nie? (…). Pomimo tego wszystkiego, co się 
dzieje w naszym życiu, ja muszę iść do przodu. Tak żeśmy ustalili z Sylwią, że 
my idziemy do przodu, bo my musimy to zrobić dla Mateusza, musimy zrobić 
to dla Borysa, musimy zrobić to dla Moniki. My nie możemy stać!” (ojciec 20).

Doświadczenia nabyte podczas pracy zagranicą nauczyły ojca konsekwencji 
w podejmowanych działaniach, nawet jeśli były one okupione dużym trudem. 
Zasada: „Co cię nie zabije, to cię wzmocni” sprawdziła się w jego życiu, co suge-
ruje, że mężczyzna jest człowiekiem zdecydowanym i bojowym. Zaskoczenie, 
o którym mówi ojciec, dotyczy konieczności konfrontacji tej zasady z nowymi 
okolicznościami, które pojawiły się wraz z wykryciem u jednego z dzieci nie-
uleczalnej choroby. Jednak stosowalność zasady, którą kieruje się ojciec, nie zo-
stała naruszona w przestrzeni cierpienia totalnego. Dzięki wzajemnemu wspar-
ciu rodziców dążenie „do przodu” jest wciąż istotnym celem ojca. 

2. Zmiany w percepcji samego siebie 357



Motywacja, która rodzi się z potrzeby okazania pomocy trojgu dzieciom, jest 
na tyle silna, że wystarcza ojcu do stwierdzenia: „My nie możemy stać!”. Ozna-
cza to, że determinacja i stanowczość przetrwały próbę i nadal są ważnymi ce-
chami działań ojca. Potwierdzają to obserwacje życia rodziny oraz inne frag-
menty wypowiedzi ojca, który bierze udział w amatorskich rajdach samocho-
dowych. Komentując jeden z nich, stwierdza z humorem: „W tym roku byłem 
trzeci od końca. A w zeszłym roku byłem przedostatni. Proszę księdza, jeszcze 
dwadzieścia lat i będę w pierwszej czołówce!” (ojciec 20). Wydaje się, że w ten 
sposób wyrażona determinacja jest cechą, która pozwala ojcu żywić nadzieję, że 
jego syn doczeka się wynalezienia lekarstwa na chorobę, na którą cierpi. 

U matki jednej z chorych dziewczynek determinacja pojawiła się jako ce-
cha powstała w wyniku zaistnienia szczególnych okoliczności. Były one zwią-
zane z leczeniem dziecka, a co z tym związane, z koniecznością kontaktu z le-
karzami, który matce przysparzał dużo stresu. Przełomowe okazało się spo-
tkanie z jedną z lekarek dziecka: 

„Na początku było takie, no wiadomo, że było takie wszystko nowe i czło-
wiek przestraszony był, i nie wiedział, co się dzieje. W zasadzie to poddawał 
się temu, no bo nie wiedział, że może nawet zwrócić komuś uwagę. No bo ta-
kie przeświadczenie niestety jest na świecie jeszcze w ludziach, że lekarz to 
jest ktoś lepszy niż my, ważniejszy i dlaczego ja mam się jemu przeciwstawiać? 
Dlaczego ja mam mu coś nakazywać? Dlaczego ja mam, nie wiem, nawet na-
krzyczeć na niego, dlaczego? Jak mówię, nie wolno takich rzeczy robić. Więc 
tak chodziłam wtedy z uszami spuszczonymi, zbierałam tylko te wszystkie in-
formacje zazwyczaj złe. Po czym miałam takiego kopa od jednej lekarki, takie-
go kopa w tyłek! Jakby to tak nazwać… dosłownie rzucający mnie na ścianę. 
(…). Mówi tak: «No kto ma o nią walczyć jak nie ja? No przecież ona nie wsta-
nie z łóżeczka i nie będzie walczyć, z całym światem!» No i prawda jest taka, że 
rzeczywiście ten tekst został i sobie walczę po kolei. Najpierw z ochroną zdro-
wia, teraz z systemem oświaty. Zobaczymy, co mi jeszcze przyniesie z czasem, 
z kim jeszcze będę walczyć. Z księżmi już walczyłam...” (matka 5). 

Moment przełomowy, zmieniający sposób myślenia matki o chorobie i le-
czeniu dziecka, nastąpił wówczas, gdy lekarka postawiła matkę pod symbolicz-
ną „ścianą” i dała jej „kopa w tyłek”. Uświadomienie matce, że w jej postawie 
brakuje determinacji, poskutkowało totalną zmianą w jej nastawieniu. Obser-
wacja uczestnicząca w życiu rodziny pokazuje, że matka ma nastawienie bo-
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jowe w każdym obszarze, który dotyczy funkcjonowania jej chorego dziecka.  
W kontakcie z pracownikami hospicjum odwiedzającymi rodzinę jest miła, 
serdeczna, ale jednocześnie pewna swoich praw i świadoma potrzeb. Idea wal-
ki prowadzonej w imieniu dziecka nie określa więc tożsamości matki, ale jest 
ważnym dla niej nastawieniem do osób, instytucji i wydarzeń, które spotyka-
ją jej córkę. 

Dzięki determinacji matki i jej odwadze w kontaktach społecznych uda-
ło się jej uchronić życie dziecka, doprowadzić wbrew licznym trudnościom do 
rozpoczęcia i realizacji edukacji szkolnej, a także do kolejnych operacji mają-
cych usprawnić funkcjonowanie dziecka. Wydaje się, że nastawienie na walkę 
ma również negatywne znaczenie, które uwidacznia się w traktowaniu każdej 
konfliktowej sytuacji jako pola walki. Jej podjęcie przychodzi kobiecie znacz-
nie łatwiej niż powstrzymanie się od niej czy jej zaprzestanie. 

Postawa determinacji wywołuje różne reakcje wśród osób będących  
w bezpośrednim kontakcie z chorobą. Należy przypuszczać, że postawa mat-
ki wzbudza w społeczności lokalnej szacunek i zrozumienie, ale być może jest 
także odczytywana jako prowokująca i zaburzająca spokój. Wydaje się jednak, 
że nawet jeśli zachowanie matki nie zawsze w pełni spełnia oczekiwania in-
nych, jest ona dla rodziny, a zwłaszcza dla chorego dziecka źródłem wielu ko-
rzyści. Także dla samej matki, która puentując swoją wypowiedź, stwierdza: 
„Gdyby nie moja taka z jednej strony bezradność, z drugiej strony, ten kop-
niak, no to myślę, że byśmy się nie poznali” (matka 5).

Poczucie odpowiedzialności

Bycie członkiem rodziny chorego dziecka wiąże się z potrzebą sprostania wie-
lu wyzwaniom, które skupiają uwagę i siły. Podjęcie tych wyzwań wymaga 
właściwego nastawienia, które zawiera w sobie poczucie odpowiedzialności za 
rodzinę, chore dziecko i samego siebie. W zgromadzonym materiale badaw-
czym można odnaleźć fragmenty wypowiedzi członków rodziny dzieci, któ-
re świadczą o wysokim poziomie poczucia odpowiedzialności, wynikającej  
z pełnienia ról społecznych w rodzinie, jak i z namysłu nad skutkami sytuacji 
granicznej. 

Dominującą formą odpowiedzialności jest troska o chore dziecko. Uwi-
dacznia się ona najwyraźniej w kontekście zagrożenia zdrowia bądź życia 
dziecka, gdy jego bliscy podejmują się trudnych zadań, mających na celu po-
prawę jakości jego życia. Każdy rodzic musiał podejmować niełatwe decyzje 
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dotyczące leczenia dziecka, jego opieki oraz funkcjonowania rodziny. Rodzice 
mają poczucie odpowiedzialności także wtedy, gdy formalnie powinni ją sce-
dować na instytucję zajmującą się dzieckiem. W tym kontekście można zro-
zumieć pytania matki posyłającej dziecko do przedszkola: „Kto tam się zajmie 
moim dzieckiem? Czy ktoś się zajmie? Czy ktoś tak się zajmie jak ja? Czy za-
uważy tak samo w porę wszystko?” (matka 10).

Odpowiedzialność wyrażona w pytaniach stawianych przez matkę świadczy 
nie tyle o braku zaufania do osób pracujących w przedszkolu, co o potrzebie by-
cia przy dziecku, zaspokajania jego potrzeb oraz towarzyszenia mu w trudnych 
momentach, a przez to zaspokojenia własnej potrzeby bezpieczeństwa. Stopnio-
wanie pytań zmierza w kierunku uściślenia ich istoty, czyli lęku matki o dziecko, 
którym należy zajmować się jak ona, „tak samo”. Niepokój matek oddających swe 
dziecko pod opiekę innych osób jest wśród badanych zjawiskiem powszechnym 
i niekiedy ma swoje uzasadnienie także w konkretnych przypadkach zaniedbań 
ze strony osób zaangażowanych w opiekę nad dzieckiem. Wtedy każde niedocią-
gnięcie zostaje napiętnowane i wyciągane są z niego konsekwencje. 

Interesującą formą odpowiedzialności za dziecko jest odniesienie jej do in-
nych obszarów życia człowieka, zwłaszcza do samego siebie, pracy zawodowej 
czy szkoły. Dzieje się tak wówczas, gdy najstarsi członkowie rodzin uświada-
miają sobie, że od ich postępowania zależy jakość życia dziecka oraz rodziny. 
Obszarem elementarnej odpowiedzialności jest troska o własne zdrowie i bez-
pieczeństwo: „To jest doświadczenie, które też mnie uczy, że jednak trzeba, jak 
to mówią, zadbać o to swoje zdrowie. Nie wolno ryzykować za dużo. Zabezpie-
czyć się w jakiś sposób. Mam coś do zrobienia, trzeba myśleć właśnie o tym, że 
nie jestem sam, nie?” (ojciec 8).

W przekonaniu ojca poczucie odpowiedzialności za samego siebie wyra-
ża się m.in. w unikaniu zbędnego ryzyka, które mogłoby doprowadzić do nie-
szczęścia. Świadomość pełnienia misji sprzyja poczuciu odpowiedzialności, 
gdyż motywuje człowieka do podejmowania takich działań, które są zgodne  
z założonymi celami działania. Niekiedy poczucie odpowiedzialności za dziec-
ko jest na tyle silne, że mobilizuje do wewnętrznej przemiany. Jeden z ojców 
tak opowiada o tej przemianie: „Jak Piotrka nie było, tak szczerze powiem, jak 
się przyjeżdżało na plac do pracy, to czasami było tak: «To Janek, to co, o któ-
rej dzisiaj przyjeżdżasz?» – tam dzwonił mi jakiś stróż – mówi: «To wypije-
my piwko?» A ja mówię: «No to jak dziesiąta, mówię, to jutro rano do robo-
ty pojadę». No to ciach, zostałem, przespałem się w ciężarówce, wypiliśmy po 
dwa, trzy piwka, bo wiedziałem, że rano przyjeżdżam. A teraz jak przyjeż-
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dżam na plac po pracy, trzask drzwiami w samochód, do domu, tak zmieniło 
się! Kiedyś zostałem w ciężarówce, se posprzątałem. Nie mogłem na przykład 
zostawić samochodu nieumytego albo coś, bo byłem chory, jak miałem brud-
ne auto. Musiałem posprzątać, umyć auto. A teraz nie. Jak Piotrek jest: «Teraz 
nie, jutro mam czas». Rozładuję się pod drzwiami, kluczyk oddaję, już mnie 
nie ma! W trzy minuty jestem na firmie. A przedtem, jak Piotrka nie było, to: 
«A to zostanę, a to jeszcze coś porobię, a to do domu mi się nie spieszy, to tego». 
Teraz już chyba, że już muszę, no to wiadomo, zostanę. Ale tak to takie poczu-
cie jakieś obowiązku, jakby nie było” (ojciec 10). 

Dla ojca odpowiedzialność łączy się z poczuciem obowiązku, bo jego wy-
pełnienia domaga się rola ojca. Gdy dziecko jest chore, wzrasta poczucie obo-
wiązku, a wraz z nim także poczucie odpowiedzialności. Jest ono obecne tak-
że w pracy zawodowej i odbiera niefrasobliwość, ogranicza spontaniczność, 
zmienia zwyczaje oraz wzmacnia poczucie winy za niezrealizowane imperaty-
wy. Przewartościowanie, które dokonało się w mężczyźnie, gdy stał się ojcem, 
podporządkowało wiele dotychczas uznawanych wartości dobru dziecka. To 
dobro jest celem, który pozwala się przeciwstawić całkowitemu skostnieniu 
postawy rodzica. Szczególnie barwnym przykładem tego podporządkowania 
jest opis przejażdżki chorego syna w ciężarówce prowadzonej przez ojca: „Je-
chałem z Tarnowa i podjechałem ciężarówą pod szpital, zapakowałem ich do 
ciężarówki, i Piotrka, i Marcelinę, i przyjechaliśmy ciężarówką do domu! No 
bo tak to by musiała do osiemnastej czekać, a tak to ją zapakowałem do auta. 
A byłem dumny, kurde, że mojego syna w samochodzie wiozę!” (matka 10). 

Poczucie dumy i szczęścia stanowi dla ojca formę rekompensaty za po-
niesione trudy związane z próbą odpowiedzialnego życia. Zajęcie przez syna 
miejsca w samochodzie obok ojca było symbolicznym „udostępnieniem” przez 
mężczyznę swego życia, pasji i radości choremu dziecku. 

Codzienna konfrontacja z chorobą dziecka pozostawia ślad także w oso-
bach niepełniących ról rodzicielskich. Należą do nich zdrowi bracia i siostry. 
Brat jednego z chorych dzieci opisuje swoją wewnętrzną przemianę następu-
jąco:  „Ze swojego punktu widzenia, jeśli chodzi o mnie, bo właśnie jak nie 
było Karoliny, przyznam się, że byłem, jakby to nazwać delikatnie, gagatkiem.  
W gimnazjum dawałem rodzicom naprawdę bardzo w kość i naprawdę aż 
wstyd mi jest do tej pory. I non stop w szkole, i wezwania, i jakieś problemy 
stwarzałem. Dużo, dużo było tego. Karolina się urodziła (…). I wtedy ja sobie 
powiedziałem, że przynajmniej ja muszę troszkę odjąć rodzicom tych zmar-
twień, tego wszystkiego. I od średniej szkoły tak troszkę z wszystkim tym…  
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I w szkole miałem mniej problemów, i starałem się uczyć, dawać z siebie mak-
simum, ile tam byłem w stanie, nie? Żeby było wszystko okej” (brat 8–1).

Życie nastolatka zmieniło się pod wpływem choroby siostry oraz obserwa-
cji postaw rodziców, którzy nie wymagali od syna czynnego zaangażowania 
w opiekę nad chorym dzieckiem. Oczekiwali od niego solidnej realizacji obo-
wiązków szkolnych, ale bezskutecznie. Pomysł zmiany swojego sposobu postę-
powania, dotychczas beztroskiego i obciążającego rodziców, powstał w wyni-
ku refleksji syna nad życiem, chorobą i śmiercią. Młody mężczyzna przyzna-
je w wywiadzie, że także obecnie zdarza mu się snuć tego rodzaju refleksje. Są 
one trudne, ale niepokój, który powodują, nie paraliżuje, wręcz przeciwnie, 
skłania do podejmowania działań w poczuciu odpowiedzialności za rodzinę. 

Odpowiedzialność jest wartością i cechą charakteru, której rozwinięcie jest 
możliwe także w sytuacji zagrożenia życia bliskiej osoby. Ponieważ w donie-
sieniach z badań częściej pojawiają się przykłady patologicznych form odpo-
wiedzialności, wydaje się, że dla równowagi należy przedstawić również takie, 
które świadczą o wewnętrznym wzroście człowieka, dokonującym się pomimo 
doświadczenia traumy choroby i cierpienia. 

Samokształcenie

Opieka nad chorym dzieckiem daje możliwość rozwoju na różnych obszarach 
ludzkiej aktywności. Należy do nich również nabywanie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji, które można zawrzeć w pojęciu „samokształcenie”. Wśród osób, 
które udzieliły wywiadu, są takie, które w trakcie choroby dziecka znacznie po-
szerzyły swoją wiedzę i rozwinęły swoje zainteresowania. Ważnymi nośnikami 
treści kształcenia okazały się zasoby Internetu i książki. Wizyta w domu jed-
nego z chorych dzieci była okazją do zauważenia, że w niewielkim mieszkaniu 
znajduje się bardzo dużo książek, które są ułożone w stosy i rozmieszczone na 
stole, podłodze i w innych miejscach. Matka dziecka wyjaśniła, że bardzo lubi 
czytać, dzięki czemu może zdobyć ciekawe informacje. Matka chętnie dzieli się 
nimi, pokazując np. fragment książki autorstwa Jana Pawła II nawiązujący do 
miejscowości, w której mieszka. Inna cenna informacja przeczytana w książce 
poszerzyła zakres wiedzy matki odnośnie możliwości korygowania wady słu-
chu u dziecka. 

Czytanie książek jest również odskocznią od trudnej sytuacji, w której 
matka nieustannie się znajduje. Samotne pobyty w domu, zwłaszcza oczeki-
wanie na powrót dziecka z przedszkola, są okazją do czytania książek. Co ja-
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kiś czas pojawia się trudność, która uniemożliwia matce czytanie. Jest to po-
gorszenie stanu zdrowia dziecka: „Jak się ma takie jakieś «myślenice», takie 
coś, to się nie da czytać. W szpitalu nie dałam rady też. Było tyle czasu czasa-
mi, ale w głowie coś innego. I co z tego, że ja czytam, jak ja nie wiem, o czym 
czytam?” (matka 10). 

Ten sam wątek ograniczenia możliwości czytania pojawia się u innej kobie-
ty, która również lubi w ten sposób spędzać czas. Gdy stan dziecka jest stabil-
ny, książka towarzyszy jej wszędzie, a zapisana w wersji elektronicznej nawet 
podczas jazdy samochodem: „Ja w ogóle dużo czytam. Przerzuciliśmy się teraz 
na e-booki, więc czytanie raczej elektroniczne. A ja też słucham w samocho-
dzie, słucham w domu i to jest wszystko co innego. Bo po Rafała jeżdżę i wra-
cam. To tak jest 20 kilometrów, czyli 40 dziennie, no to jest tego dwie godzin-
ki mniej więcej” (matka 17).

Czytanie jest dla matki kontynuacją zainteresowań związanych ze studia-
mi i możliwością uzupełnienia braków. Jest także formą samorozwoju, który 
jest dla niej ważnym aspektem życia, o czym świadczą choćby, bliżej nieokre-
ślone, plany pisania doktoratu. 

O ile czytanie książek jest wśród rozmówców postrzegane jako forma re-
laksu, to przeszukiwanie zasobów Internetu w celu znalezienia informacji  
o chorobie i sposobie leczenia dziecka jest zwykle związane z wysokim po-
ziomem stresu. Internet jest najczęściej wykorzystywanym źródłem informa-
cji, niezbędnych dla rodziców dziecka. Zwykle pierwszą reakcją rodziców po 
usłyszeniu diagnozy choroby jest poszukiwanie informacji na jej temat w za-
sobach wirtualnych. Czasem generuje to potrzebę poszerzenia kompetencji ję-
zykowych, zwłaszcza gdy choroba należy do rzadkich i większość informacji 
jest w języku angielskim. Pojawia się więc kolejne zadanie rozwojowe. Ale eks-
ploracja zasobów Internetu niejednokrotnie wprowadza w stan przygnębienia, 
zwłaszcza gdy się okazuje, że prognozy naukowe oraz opinie rodziców innych 
chorych dzieci są pesymistyczne. Gdy przewidywania są nieco lepsze, Inter-
net daje nadzieję na znalezienie sposobów leczenia dziecka przy zastosowaniu  
innej metody, środków czy poprzez zmianę szpitala. Poszerzenie zakresu wie-
dzy owocuje także obniżeniem poziomu stresu: „Chyba tak ludzie mają gene-
ralnie, że jak coś jest niewiadomą dla nas, to od razu się pojawia jakiś tam ele-
ment stresu i niepewności. Przez to, że się dowiedzieliśmy, im więcej po pro-
stu się uczyliśmy, wiedzieliśmy, to tym bardziej byliśmy pewni i spokojniejsi, 
że wszystko będzie w porządku, że nam się uda i podołamy temu wszystkie-
mu” (ojciec 9).
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Poszukiwania ojca miały także znaczenie praktyczne, które wyraziło się 
m.in. w opracowaniu modelu rurki tracheostomijnej, którą ojciec przygoto-
wał w celu ćwiczenia czynności jej wymiany u dziecka. Zadanie, które dla  
rodziców stanowiło duży stres, zostało rozwiązane w niekonwencjonalny spo-
sób, który stał się możliwy dzięki eksploracji zasobów interenetu i pomysło-
wości ojca. 

Wiedza rodziców na temat choroby dziecka okazuje się w wielu przypad-
kach niezastąpiona, jak miało to miejsce w przypadku niepełnej diagnozy cho-
roby dziecka, na podstawie której lekarze nie przewidywali możliwości dalsze-
go podtrzymywania ciąży. Rodzice, odesłani do domu, wykorzystali posiada-
ną wiedzę, kolejny raz interweniowali i zostali ponownie przyjęci na oddział 
szpitalny. 

Konieczność wykonywania czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych spra-
wia, że członkowie rodziny dziecka nabywają nowe umiejętności, które są 
ważnym aspektem samokształcenia. Jedna z matek tak opisuje ścieżkę swej 
edukacji: „Siedzieliśmy tam i uczyliśmy wszystkiego. Później pani doktor nas 
przeniosła na izolatkę i tam nadal się wszystkiego uczyliśmy: i kąpania, i zmia-
ny rurek, to przy PEGu. Tam cały dzień siedziałam i te pielęgniarki się nie 
zajmowały wtedy nim, tylko ja. Jak czegoś nie umiałam czy coś, to wołałam.  
I w ten sposób się nauczyłam wszystkiego. Te pielęgniarki mi zawsze tak dzię-
kowały: «Dobrze, że pani przyszła, dobrze, bo już widać, że pani wszystko 
umie, nawet pielęgniarek nie trzeba»” (matka 3).

Satysfakcja odczuwana przez matkę jest uzasadniona, a jej umiejętności 
na tyle wysokie, że zwróciły uwagę lekarzy hospicyjnych, którzy zasugerowa-
li matce rozpoczęcie studiów pielęgniarskich. Oprócz matek podobne kompe-
tencje zyskują inni członkowie rodziny, także najstarsi z nich. Dziadek jednego 
z chorych dzieci zauważa, że umiejętności opiekuńcze posiadał już wcześniej. 
Zostały one docenione przez pielęgniarkę, która stwierdziła: „Wie pan co? Pan 
to jakby miał cycki, to by pan to dziecko wychował i zrobiłby pan wszystko” 
(dziadek 6). Dziadek podkreśla, że pewne umiejętności nigdy nie zanikają, ale 
z kontekstu wypowiedzi można wnioskować, że rozwijają się. Mężczyzna opie-
kujący się chorą wnuczką wykorzystuje nabyte umiejętności, podejmuje trud-
ne zadania z właściwym sobie zaangażowaniem i opisuje je z humorem: „Był 
taki układ, że córka miała tą operację w Gliwicach. I dwa tygodnie ja się tym 
dzieckiem zajmowałem. I mówię, żona do pracy, on do pracy, a ja musiałem 
z tym dzieckiem spać, karmić, myć, wszystko. I przyjechała, i nic się dziec-
ku nie stało. Nawet ją komar nie ugryzł. A przy niej ją ugryzł parę razy. No, to  
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i tego. No, ale musiałem. Tak że powtórzyło się to, co miałem raz w życiu, że 
ta pielęgniarka co mówiła. Jakby mi urosło, to bym wykarmił!” (dziadek 6).

Rozwój intelektualny i umiejętności praktyczne związane z opieką nad 
dzieckiem są wartościami, które członkowie rodzin chorych dzieci nabywa-
ją podczas sprawowania codziennej opieki. Zaangażowanie w jej proces oraz 
otwarta postawa sprawiają, że rodzice i inni krewni dziecka zdobywają nowe 
kompetencje, które stanowią ważny przyczynek do profilu ich wzrostu. Uła-
twiają także funkcjonowanie społeczne ich oraz pozostałych członków rodziny.

3. Rozwój w sferze duchowo-religijnej

Wśród pozytywnych zmian dokonujących się w człowieku ogarniętym wpły-
wem cierpienia totalnego są i takie, które wiążą się z płaszczyzną duchowo-re-
ligijną. Jak wiadomo, cierpienie obejmuje swym zasięgiem także ten obszar 
ludzkiej aktywności. Przeciwstawienie się destrukcyjnemu wpływowi cierpie-
nia staje się możliwe dzięki postawie otwarcia na transcendencję. Zmiany za-
chodzące w tym kontekście dotyczą w dużej mierze płaszczyzny duchowej.

3.1. Rozwój duchowy

Duchowy rozwój człowieka jest procesem, który w przypadku człowieka jest 
inny. Aby zobrazować zarys tego rozwoju, warto przedstawić wyniki anali-
zy wypowiedzi trojga rodziców, którzy deklarują się jako osoby niewierzące. 
Podkreślić należy, że rozwój duchowy może dokonywać się zarówno u osób 
identyfikujących się z wiarą, jak i u niewierzących. Jednak dla pełniejszego 
przedstawienia duchowości bliskich chorego dziecka zasadne wydaje się opi-
sanie doświadczeń osób niewierzących, gdyż ich wypowiedzi pozwalają lepiej 
zrozumieć kwestię rozwoju duchowego.

Rozwój odbywa się w kontakcie z literaturą, filmem czy sztuką. Rozmówcy 
wskazują na inspirujący wpływ przeczytanych książek, zwłaszcza gdy ich te-
matyka odpowiada ich potrzebom. Dla jednego z ojców chorego dziecka ka-
non czytanych książek nie zmienił się pod wpływem choroby dziecka, i wciąż 
obejmuje pozycje science-fiction. Matka tego dziecka podkreśla, że świadomie 
dobiera różne książki, bo pozwalają się jej one oderwać od tego, co jest w jej 
życiu trudne. Przyznaje również: „Z drugiej strony też lubię sobie tak przyło-
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żyć emocjonalnie. Czyli czytam na przykład ubiegłoroczną laureatkę Nagrody 
Nobla, czyli Alice Munro. To jest taka kanadyjska pisarka. No to tak «wnętrz-
ności» są po prostu piękne, o emocjach właśnie, o ludziach, relacjach itd. To 
tak jak chcę sobie przywalić, to bardzo lubię. A to są opowiadania, więc moż-
na też szybko i wstrząsająco” (matka 17).

Na pierwszy plan wypowiedzi wysuwa się niekonwencjonalny sposób emo-
cjonalnego „przyłożenia sobie”, który kobieta praktykuje. Jest on formą odre-
agowania, a być może biblioterapii. Kontakt matki ze światem „artystów, ludzi 
sztuki i malarzy pozwala zupełnie się oderwać. Bo zawsze to inny świat” (mat-
ka 17). Poszukiwanie w literaturze głębi relacji międzyludzkich, które w co-
dziennym życiu są w dużym stopniu osłabione przez chorobę dziecka, wydaje  
się zadaniem, które jest dla matki ważne. Odkrywanie „wnętrzności” ludz-
kich relacji sprawia, że łatwiej jest zachować wewnętrzną równowagę, pomimo 
zmieniających się zewnętrznych okoliczności funkcjonowania rodziny. Matka 
doskonale pamięta sytuacje, w których nie potrafiła zachować tej równowa-
gi i jak wiele cierpienia przez to doświadczyła. Symbolicznym wspomnieniem 
jednego z trudnych okresów pobytu dziecka w szpitalu jest książka, której 
czytania kobieta nie potrafi dokończyć, bo przypomina jej niezwykle trudny  
czas. Oboje z ojcem dziecka przez długi okres nie potrafili oglądać filmów, 
których bohaterami są chore dzieci. Dzięki wzajemnemu wsparciu pokona-
li ten kryzys. 

Ważnym wzmocnieniem sił duchowych matki jest możliwość rozmowy  
z przyjaciółką, która potrafi wysłuchać zwierzeń. Rozmowa ma również istot-
ne znaczenie w relacji pomiędzy rodzicami dziecka. Warto podkreślić, iż wy-
stępują między nimi otwarte kanały komunikacyjne, które pozwalają się im 
na co dzień wspierać i pomagają pokonywać przykre odczucia, jak np. poczu-
cie winy. Zmaganie się z nim jest trudne i wprowadza smutek, ale racjona-
lizacja poczucia winy, która pojawia się w wypowiedzi ojca, równoważy we-
wnętrzny balans. Można więc zaobserwować rozwój duchowy matki i ojca 
dziecka. Jednym z jego przejawów jest dojrzałość, z jaką młodzi rodzice wy-
powiadają się na trudne tematy oraz sposób realizowania szeroko zakrojonej 
opieki nad chorym dzieckiem. 

Zmaganie się z poczuciem winy jest również wyzwaniem dla ojca inne-
go dziecka. W tym przypadku radzenie sobie z poczuciem winy dokonuje się 
na zasadzie wzajemnego odciążania się małżonków z tego przykrego odczu-
cia: „Jak mi Alicja mówi: «To moja wina. Powinnam była to zrobić», pytam 
się jej po prostu: «Jak to mogła być Twoja wina? To naprawdę nie była Two-
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ja wina», wiadomo. Mama Alicji też cały czas powtarzała: «To moja wina, to 
moja wina». Pytam się jej: «Ale dlaczego!? Przecież to niemożliwe!» Ale czuję 
to, czuję, mocno to czuję” (ojciec 1). 

Poczucie winy, do którego przyznaje się ojciec dziecka, jest irracjonalne. 
Uświadamianie sobie tego faktu pozwala mu łatwiej funkcjonować, a wzmoc-
nienia pochodzące od żony są dla niego ważnym wsparciem. Dla mężczyzny, 
który jest zawodowym muzykiem, ważnym elementem rozwoju duchowego 
jest muzyka, którą gra i tworzy. Szczególnym wyzwaniem, do którego dorasta, 
jest skomponowanie utworu dla chorego synka: „Zacząłem, ale potem nie by-
łem zadowolony z tego, co wymyśliłem, więc… Dalej tworzę, ale napiszę, na-
piszę coś, co będzie, co będzie dla niego” (ojciec 1). Mówiąc o muzyce, ojciec 
wyraża swoje emocje, które świadczą o tym, że ta dziedzina jego zaintereso-
wań jest dla niego bardzo ważna. W jego przekonaniu idea napisania utworu 
wymaga czasu i wewnętrznego przygotowania. Być może będzie formą rekom-
pensaty wobec dziecka za jego chorobę. 

Wzrost duchowy ojca dokonuje się stosunkowo szybko ze względu na jego 
optymistyczne podejście do życia. Jednocześnie mężczyzna jest świadomy, jak 
wiele ludzkich cierpień go otacza. Stąd potrafi niejako zrelatywizować własne 
cierpienie, porównując je z cierpieniem znanych mu osób, które utraciły życie, 
bliskich czy możliwości rozwoju: „Więc jak się myśli w tych kategoriach, na-
sza sytuacja nie wydaje się taka zła. Myślę, że nie mamy prawa użalać się zbyt-
nio nad sobą” (ojciec 1). 

Na podstawie analizy wywiadu z ojcem można przypuszczać, że jednym  
z najistotniejszych motywów rozwoju duchowego mężczyzny jest fakt bycia oj-
cem. Jest to przez niego odbierane jako wielkie szczęście, którego nie spodzie-
wał się w swoim życiu. Fakt, że jest ojcem chorego dziecka, wydaje się nie ogra-
niczać tego rozwoju. Ojciec stwierdza: „Jak coś złego się dzieje, to po prostu 
próbuję, próbuję to naprawić. Ale nie umiem. Więc próbuję zrobić wszystko, 
co się da, żeby poprawić sytuację. I o to chodzi. Staram się myśleć pozytywnie. 
I cieszę się z bycia tatą. Cieszę się, że go mam. Jest moją radością! Wiadomo, nie 
jest z nim dobrze, ale i tak ma się lepiej niż mogliśmy przypuszczać” (ojciec 1). 

Radość z bycia ojcem i pozytywne spojrzenie na sytuację, w której funkcjo-
nuje rodzina, pozwala ojcu zachować motywację do własnego rozwoju. Cho-
ciaż świadomość zagrożenia życia dziecka nie pozwala na oderwanie się od 
bolesnej sytuacji, ojciec dąży do odnalezienia w niej miejsca na swój rozwój 
intelektualny i duchowy. Oznaką pierwszego rodzaju rozwoju jest stopniowe 
opanowywanie przez ojca-obcokrajowca języka polskiego, oznaki drugiego 
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ujawniają się podczas rozmowy i obserwacji mężczyzny poświęcającego czas, 
karierę i siły swemu dziecku.

3.2. Rozwój religijny

Wśród istotnych wartości, na które zwracają uwagę członkowie rodzin cho-
rych dzieci, jest wiara w Boga. Chociaż nie jest ona podzielana przez wszyst-
kich uczestników badań, jednak stanowi ważny element kształtujący postawy 
dużej części rodziców, dlatego warto przedstawić rolę, jaką odgrywa w życiu 
osób zaangażowanych w badania. 

Znaczenie wiary w Boga

Stosunkowo obszerny materiał badawczy dotyczący zagadnienia wiary, reli-
gijności oraz dokonujących się przemian w tej przestrzeni sugeruje, że znacze-
nie wiary w Boga generuje zmiany w komponentach postaw religijnych wśród 
rozmówców. 

Wypowiedź jednego z ojców umiejscawia wiarę w hierarchii wartości uzna-
wanych za najważniejsze: „Bardzo ważna. Nam dużo wiara pomogła, strasznie 
dużo, ja uważam. Ta modlitwa nam bardzo dużo pomogła. No nie ukrywam, 
że modlitwa dużo, dużo nam dała, naprawdę dużo” (ojciec 2). Inny ojciec opo-
wiada o swoich osobistych doświadczeniach związanych z przeżywaniem wia-
ry w Boga podczas pobytów dziecka w szpitalu: „Kiedy był czas na jakieś za-
stanowienia, uciekałem jednak do kaplicy, żeby można było czuć tą bliskość 
z Bogiem i próbować sobie na pewne rzeczy odpowiedzieć. Człowiek dzisiaj 
już może mniej rozmawia z Bogiem, ale czuje tą potrzebę, czuje tą potrzebę, 
taką duchową, szukania pewnych odpowiedzi, gdzie myślę, że bez wiary było-
by bardzo trudno. Trudno byłoby sobie odpowiedzieć na pewne rzeczy, a wia-
ra pomaga, bardzo pomaga” (ojciec 5). 

Wiara pozwoliła ojcom na odniesienie swoich przeżyć do Boga i odnale-
zienie w relacji z Nim źródła wsparcia. W żadnym z przytoczonych przypad-
ków nie wydarzył się cud uzdrowienia, a jednak ojcowie mówią, że odnaleźli 
to, czego w wierze szukali. Istotne jest, że wiara pozwoliła na znalezienie od-
powiedzi na niektóre trudne pytania. Dzięki temu została wzmocniona płasz-
czyzna intelektualna postawy religijnej. Modlitwa stała się środkiem ułatwia-
jącym funkcjonowanie w ekstremalnej sytuacji i pomogła wyrazić związane  
z nią emocje. 
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Rola wiary w Boga i modlitwy w rozwoju religijnym członków rodzin cho-
rych dzieci jest istotna. W różnej formie towarzyszą one wielu przemyśleniom  
i działaniom podejmowanym na co dzień. Do wiary i modlitwy odwołują się 
dzieci, rodzice i dziadkowie. Ci ostatni, jako ludzie w podeszłym wieku, mają 
szczególną łatwość w postrzeganiu złożonej rzeczywistości w kontekście wia-
ry. Wypowiedź jednej z babć jest tego wymownym dowodem: „W końcu poje-
chałam do Częstochowy (…). Zawierzyłam Matce Boskiej tą Sandrę. Wtedy jak 
w szpitalu leżała, jak mi mówili, że nie będzie żyła, że nie ma żadnych szans, więc 
ja pojechałam z takim pytaniem, że może jednak ma szansę: «Matko Najświęt-
sza, uratuj ją!» No i Sandra żyje… Sandra przeżyła wszystko!” (babcia 21).

Wiara w Boga, która przyniosła dziecku kolejną szansę na przeżycie, 
utwierdziła kobietę w przekonaniu, że Bóg czuwa nad dzieckiem i wysłuchu-
je próśb. Emocje towarzyszące dramatycznym przeżyciom miały odniesienie 
religijne, wyrażające się w modlitwie babci, która stanowi wyraz jej cierpienia 
oraz wiary w skuteczność zanoszenia próśb do Boga. Postawienie Matce Bożej 
pytania, czy „może jeszcze ma szansę?”, jest wyrazem emocjonalnego zaufa-
nia, jakie towarzyszy tej wierze.

Dla matki tego samego dziecka wiara ma nieco inne znaczenie, a jest nim 
„głębokie przeświadczenie, że należy żyć w uczciwości wobec bliźnich, Boga  
i samego siebie” (matka 21). Słowa te wskazują na wysoki poziom refleksyjno-
ści w myśleniu kobiety oraz na potrzebę konfrontacji zasad wiary z codzien-
nym życiem. Przeświadczenie to nie uchroniło matki dziecka od podjęcia waż-
nej decyzji, niezgodnej z założeniami wiary, ale potem stało się bodźcem do 
podjęcia kolejnych decyzji, mających na celu poprawę sytuacji. Obie kobiety 
są przekonane, że w hierarchii wartości przyjmowanych za ważne w kontekście 
wieloletniej opieki nad dzieckiem wiara w Boga zajmuje bardzo istotne miejsce. 

Przeżywanie choroby dziecka w połączeniu z wiarą w Boga owocuje również 
konkretnymi działaniami. Są one poparte rzetelną refleksją nad słowami Jezusa 
Chrystusa zawartymi w Ewangelii: „Tak zawsze mi się to kojarzy z tą Ewangelią, 
nie? Że jak ktoś straci swoje życie. I taką mam nadzieję, że może tak to jest, że jak 
człowiek własne życie straci, to zyska coś więcej, nie? Bo trzeba mieć tą nadzie-
ję, jako człowiek wierzący, uważam, że jestem głęboko wierzący, to tą drogą jakoś 
staram się, jakoś tak myśleć i iść. No, a przez to, że Karolina się urodziła, to myślę, 
że jestem bliżej Boga, bo codziennie jestem na Eucharystii” (ojciec 8). 

Pogłębienie wiary wyrażone w realizacji postanowienia wiąże się z dużym 
wysiłkiem, podejmowanym przez ojca pomimo licznych obowiązków rodzin-
nych i zawodowych, wśród których główne miejsce zajmuje opieka nad dziec-
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kiem. Ojciec postrzega ją w kontekście wiary w Boga, co jest przejawem spo-
istości jego postawy religijnej. Potwierdzają to również inne działania podej-
mowane przez mężczyznę, a zwłaszcza codzienna obecność na mszy św. Dzięki  
niej ojciec ma więcej sił do realizacji swoich zadań, łatwiej jest mu także zaak-
ceptować uczucia, które towarzyszą opiece nad dzieckiem. Dążenie do zacho-
wania przez ojca równowagi w funkcjonowaniu na poszczególnych płaszczy-
znach postawy religijnej trwa od kilku lat i wydaje się potwierdzać trwałość 
zaistniałych zmian. 

Odniesienie do behawioralnych konsekwencji wyznawanej wiary jest obec-
ne w wypowiedziach innych osób, np. młodego małżeństwa, które od momen-
tu odkrycia choroby dziecka codziennie się modli. Modlitwa, podobnie jak  
w przypadku wcześniej przytaczanych wypowiedzi, jest poszukiwaniem od-
powiedzi na ważne pytania, źródłem ukojenia emocji i budowania jedności 
małżeńskiej: „Kiedyś poznałam na obozie namiotowym kobietę, która straci-
ła dziecko. I napisała o tym książkę, i ona się nawróciła przy tej stracie dziec-
ka. Ja se myślałam tak: «Jak ona mogła się nawrócić?» Straciła dziecko i się na-
wróciła? Nie mogłam tego zrozumieć. A od kiedy przyszła Dominika, to my 
codziennie z Norbertem się modlimy razem, czego nigdy nie robiliśmy wcze-
śniej. Codziennie” (matka 9). 

Być może słowa kobiety sugerują, że wspólna, systematyczna modlitwa jest 
efektem nawrócenia, które dokonało się w kontekście choroby i śmierci. Wy-
powiedź świadczy o dynamizmie zachodzących przemian i potrzebie przeży-
wania trudnej sytuacji życiowej z wiarą. 

Przewartościowania, które zachodzą w postawie religijnej badanych osób, 
polegają na włączeniu choroby w kontekst wiary. Dynamizm, który powstał 
dzięki temu procesowi, jest tak silny, że nadaje wierze nowy wyraz. Wiara sta-
je się mostem łączącym człowieka z Bogiem, który nie zostaje zerwany nawet 
w tak dramatycznych sytuacjach, jak współuczestniczenie w terminalnej cho-
robie dziecka. Jest to szczególnie istotne, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że  
w tych samych warunkach zdarzają się odejścia od Boga. Puentą tych rozwa-
żań mogą być słowa ojca umierającego chłopca, wypowiedziane na kilka dni 
przed jego śmiercią: „No, jakoś uparcie może w tego Boga wierzę. Naprawdę. 
W Boga może bardziej wierzę, w to wszystko. Niby jest źle, niektórzy Boga ob-
winiają, ale ja nie wiem, jakoś mnie do Boga to przybliżyło” (ojciec 16). Wiara 
i zaufanie, obecne w postawie ojca wbrew wszystkim argumentom, które mo-
głyby go ich pozbawić, rozwinęły się w kontekście choroby dziecka. 
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Czynniki wspomagające rozwój religijny

Rozwój, który jest widoczny u części badanych osób, zwykle został zainicjowa-
ny przez czynniki, które pojawiły się w trakcie choroby dziecka. Należy przy-
puszczać, że nie zawsze są one w pełni uświadomione. Są one tajemnicą roz-
mówców, z których kilku podzieliło się swoimi doświadczeniami. Uczestnicy 
badań, opowiadając o swoich przeżyciach, wskazują na konkretne okoliczno-
ści, zdarzenia czy przedmioty. Jednak najczęściej impulsem były słowa, które 
dotarły do rodziców jako wypowiedziane, zapisane bądź opublikowane w in-
nej formie. Zapoznanie się z nimi skłoniło rodziców do refleksji i zaowocowa-
ło wewnętrznym wzrostem. 

Impulsem do zmian był niekiedy przypadkowo zauważony drobiazg.  
W konsekwencji prowadził on do znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania. 
Takie wydarzenie zapisało się w pamięci jednej z matek: „Byłam na oddziale, 
normalnie na tej intensywnej i tak sobie stałam, i czekałam na możliwość wej-
ścia do dziecka. Tak sobie oglądałam takie plansze ze zdjęciami dzieci, które 
tam kiedyś były i przysyłali tam rodzice zdjęcia jak wyrosły te dzieci na przy-
kład, które tam kiedyś leżały. I tam były takie różne listy, które tam przysyłali 
rodzice w ramach podziękowania za opiekę itd. No i tam w zasadzie była taka 
kartka i ona już wsadzona była w taką antyramę, taka zwykła, zwyczajna kart-
ka napisana odręcznie, jakby dosłownie na kolanie, dosłownie tak wyglądała. 
I tam były napisane takie słowa, które sobie pamiętam do dzisiejszego dnia,  
i które też mi dały takiego spokoju może trochę, bo tam było napisane: «Nim 
Bóg ześle na świat niepełnosprawne dziecko, najpierw długo szuka dla niego 
rodziców godnych przyjęcia tego wyjątkowego daru». Długo się zastanawia-
łam nad tymi słowami i stwierdziłam, że chyba trzeba po prostu w nie uwie-
rzyć. Potem był już taki spokój, że tak widocznie miało być i trzeba po prostu 
sobie poukładać życie na nowo” (matka 5). 

Cierpienie duchowe i psychiczne, którego doświadczała kobieta, znala-
zło odpowiedź w prostych słowach, odręcznie zapisanych na wyjątkowej ga-
zetce ściennej. Warto zauważyć, że jej autorami byli rodzice chorych dzieci,  
a więc osoby, które mają podobne doświadczenia życiowe. Umieszczenie tabli-
cy przed wejściem na oddział intensywnej terapii nabrało znaczenia tanatope-
dagogicznego. Słowa, które poruszyły kobietę odwołują się do Boga i są formą  
teodycei. Być może kobieta potrzebowała takiego wytłumaczenia postępo-
wania Boga. Dzięki słowom z gazetki znalazła częściową odpowiedź na pod-
stawowe pytanie: „Dlaczego?”. Jednocześnie mogła odkryć wyjątkowość swej 
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roli, co jest istotne z punktu widzenia budowania własnej tożsamości. Matce 
oczekującej na spotkanie z chorą córką słowa te dały więcej siły niż wybiega-
nie myślą w przyszłość i stawianie sobie pytania, np. czy kiedyś będzie mogła 
zamieścić na gazetce swój wpis. 

Jeden z ojców podczas jazdy samochodem usłyszał wypowiedź, która przy-
niosła mu ukojenie. Słowa zostały wypowiedziane przez księdza, którego kon-
ferencje cieszą się dużą popularnością: „On też kiedyś powiedział tak, że musi-
my se jasno powiedzieć, kim jesteśmy: «Ja jestem ksiądz, wiadomo od czego je-
stem. Odprawię Eucharystię, jestem pasterzem, mam doradzić. Ty jesteś mąż, 
ojciec, wiadomo, to jest nasz, powiedziałbym tak, w cudzysłowiu, psi obowią-
zek dbać o tą rodzinę, o żonę, iść do pracy, zarobić pieniążki, utrzymać rodzi-
nę, takie podstawowe rzeczy to są» (…). Usłyszałem to też od Pawlukiewicza, 
księdza, że mamy robić to, co nas ożywia: «Jeżeli – mówi – ożywia cię dobra 
książka, przeczytaj, czytaj!». Bo Bóg potrzebuje żywego chrześcijanina, nie? 
Który żyje pełnią życia. No, przy takim dziecku też można zgnuśnieć, tak na-
prawdę, nie? I powiedzieć: «O Jezu, jaki jestem biedny», siąść, można tak żyć, 
nie? Uważam, spokojnie, i bym był usprawiedliwiony, prawda? (…). Ale można 
też próbować normalnie żyć. I myślę, że to jest chyba najważniejsze, żeby pró-
bować normalnie żyć, bo to jest ważne. Żeby z tego życia jeszcze wziąć tyle, co 
się da, takiego zdrowego brania, nie?” (ojciec 8).

Dla ojca ważne stało się określenie swojej roli społecznej i jej znaczenia dla 
własnego rozwoju. Odczytanie stawianych przed nim oczekiwań w kontekście 
choroby i cierpienia jest odważnym przeniesieniem znaczenia usłyszanych 
słów na życie rodzinne. Prosta konsekwencja wynikająca z przyjętego sche-
matu myślowego pozwoliła ojcu na określenie zadań, które musi wypełniać. 
Wśród nich ważne są działania, które „ożywiają” jego i rodzinę. Biorąc pod 
uwagę kontekst pozostałych wypowiedzi ojca oraz spostrzeżenia poczynione 
w czasie obserwacji uczestniczącej, można przypuszczać, że jedną z form jego 
zaangażowania w ożywianie rodziny jest podjęcie decyzji o budowie nowego, 
nowoczesnego domu. Jego ukończenie jest dla ojca powodem do dumy. 

Włączenie swych zadań w kontekst religijny wypływa z osobistych przeko-
nań i wiary ojca. Wyrazem tego jest zintensyfikowanie zaangażowania religij-
nego, które zostało wcześniej opisane. Zrozumienie tego, czego Bóg od niego 
oczekuje, wzmocniło jego sferę motywacyjną, która w pierwszym okresie wy-
stąpienia choroby była znacznie osłabiona. 

Dążenie do tego, by „z tego życia jeszcze wziąć tyle, co się da, takiego zdro-
wego brania”, pozwala mieć marzenia, które wykraczają poza pragnienie przy-
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wrócenia córce zdrowia. Jednym z marzeń ojca jest posiadanie upragnione-
go samochodu: „Jest konkretne marzenie. Od kilku lat tak mnie drąży jedno. 
Ksiądz wie, uwielbiam samochody, kocham. I marzyło mi się zawsze mieć sta-
ry samochód, 1968 rocznik, albo Ford Mustang, albo Dodge Charger. Kurczę, 
V8 silnik i tak po prostu sobie szmatką go przetrzeć, wyjechać w niedzielę cza-
sem… I tak poczuć to brzmienie V8. Coś pięknego!” (ojciec 8). Wydaje się, że 
marzenie ojca ma spore szanse na realizację, na co wskazuje jego wewnętrzna 
motywacja oraz konsekwencja w realizacji przyjętych celów. Ukierunkowanie 
działań mężczyzny na poszukiwanie tego, co jest życiem, wydaje się owocem 
głębokiej refleksji nad usłyszanymi słowami księdza. 

Usłyszane przy jakieś okazji słowa stają się niekiedy ważnym elementem 
wpisującym się w działania na rzecz przezwyciężenia kryzysu: „Kiedyś ksiądz 
tak ładnie powiedział, że każdy ma swój jakiś krzyż i po prostu Pan daje raz 
cięższy, raz lżejszy krzyż. I to, że teraz będziesz tak, powiedzmy, nosił taki 
cięższy krzyż, to będziesz miał potem lżej. Albo odwrotnie, że teraz będziesz 
hulał, a potem musisz to wszystko odcierpieć (…). Pan mówi: «Proszę bardzo, 
masz tutaj taki mały krzyżyk słodki, musisz się nim zająć». To po prostu trze-
ba się nim zająć” (ojciec 7).

Odwołanie się do słów o krzyżu są dla ojca odpowiedzią na nurtujące go 
pytania o sens sytuacji, w jakiej znalazł się on i jego rodzina. Potraktowanie 
chorego dziecka jako „małego, słodkiego krzyżyka” nie jest formą uprzedmio-
towienia dziecka, ale umiejscowieniem jego i choroby w kontekście wiary. Wy-
daje się, że ojciec dokonał własnej interpretacji słów księdza, na co wskazuje  
język, którym się posługuje. Może to świadczyć o ich przemyśleniu, a jedno-
cześnie o tym, że głęboko utkwiły one w jego pamięci.

W wypowiedziach rozmówców pojawiają się odwołania do bezpośredniej 
rozmowy z osobami duchownymi. Obecność kapelana w szpitalu i członków 
zespołu duszpasterskiego stała się okazją do rozmów, które rodzicom chore-
go chłopca przyniosły ulgę i wzmocniły w nich poczucie sensu: „Dużo nam 
pomogła rozmowa właśnie z tym księdzem Szczepaniakiem. Mieliśmy z nim 
kontakt. Dużo nam dała ta rozmowa. Z nim i z tą siostrą. Parę słów takich, 
które naprawdę do człowieka tak trafiają” (ojciec 2). Ojciec nie ujawnia treści 
rozmowy z księdzem i siostrą, ale zwraca uwagę, że spotkanie z nimi odbywa-
ło się wielokrotnie podczas wizyt przy łóżku dziecka. W sytuacji, w której le-
karze określili stan dziecka jako „koniec Karola, parę procent życia”, rozmo-
wa pozwoliła na zachowanie nadziei, która do dzisiaj jest motorem działania 
rodziców. 

3. Rozwój w sferze duchowo-religijnej 373



Dla matki, która przeżywała kryzys religijny wywołany chorobą dziecka, po-
mocne okazało się korzystanie ze spowiedzi i wymiana zdań z księdzem: „Jed-
na spowiedź, druga spowiedź, kolejna i mówię, że taki mam problem. I w koń-
cu kiedyś ksiądz mówi na spowiedzi: «Już daj spokój – mówi – dokąd to tak bę-
dziesz się męczyć i szarpać? No, trudno, tak jest i tak musi być, dokąd będziesz 
się zadręczać? Już daj spokój, przyjmij już to, co jest» (matka 8). 

Jedna spowiedź nie spowodowała totalnych zmian w życiu kobiety, ale za-
warte w niej pouczenie było ważnym bodźcem do pogodzenia się z zaistniałą 
sytuacją i uwolnienia się od trudnych uczuć. Zaktywizowanie matki było wy-
miernym wynikiem korzystania ze spowiedzi, która dla kobiety jest ważnym 
elementem praktykowanej religijności. 

Spośród wypowiedzi wskazujących na czynniki istotne dla rozwoju religij-
nego można wskazać jeszcze jeden przykład, który obrazuje zaistniałe zmiany. 
W rodzinie dziecka, którego choroba wkroczyła w fazę terminalną, ważną rolę 
odegrała książka, którą ojciec dziecka otrzymał od swojej znajomej. Opisywała 
ona konflikty etniczne w Rwandzie. Jej lektura stała się dla ojca niezwykle istot-
nym odniesieniem w pokonywaniu kryzysu. Pomogły mu zwłaszcza opisy mor-
derstwa całej rodziny kobiety oraz odpowiedzi na pytania, które stawia autorka: 

„Ona właśnie tu tak mądrze wytłumaczyła, że nie Bóg tu jest winny. Taki 
miał swój plan, że Bóg to po prostu jej zesłał, żeby się zmieniła, żeby była do-
brym człowiekiem. Straciła wszystkich, a na dzień dzisiejszy mieszka na Man-
hattanie, ma męża, dzieci, jest szczęśliwa (…). No i trochę mi to dało do my-
ślenia, i może, i też taka jest racja. Że może teraz z żoną za coś pokutuję albo 
nie wiem… Może będziemy lepszymi ludźmi, albo może kiedyś, jakby było 
wszystko okej, może byśmy kiedyś coś złego zrobili, ale teraz taka choroba 
zmieniła, i mnie, i żonę, nie powiem. Teraz naprawdę inaczej na świat będę pa-
trzył, nie? Może będę lepszym człowiekiem? Może jeszcze Bóg mi da żyć jesz-
cze 50 lat, powiedzmy, może będę lepszy, nie? Może to, tak mi się wydaje, może 
taki to ma swój cel. No. I nie jestem zły na Boga. No naprawdę. Co ma być,  
to będzie. Liczę jeszcze na to, że Jacek z tego wyjdzie, nie? No, to też już myśl 
jest inna, jak Jacek umrze, nie? To wtedy... Bo gdy będzie szok, jeżeli odej-
dzie, to nie wiem, jak będę wtedy myślał, ale na dzień dzisiejszy, jak jest jesz-
cze szansa, po tej książce. Naprawdę, ta książka mi pomogła. No, że może Bóg 
miał w tym swój jakiś cel, nie? Choćby nawet choroba, to cierpienie i że Jacek 
wyzdrowieje, ale on już nas zmienił, mnie i żonę, ta choroba nas już zmieni-
ła” (ojciec 16).

Rozdział X. Rozwój człowieka w sytuacji tanatologicznej374



Egzemplarz 
udostępniony repozytorium

Problem niezawinionego cierpienia nabierający szczególnego znaczenia 
w kontekście choroby dziecka został przez ojca przeanalizowany w odniesie-
niu do książki, która stała się wyznacznikiem oceny własnej sytuacji. Przy-
puszczenia, które snuje ojciec na bazie przeczytanej lektury, sugerują, że nie 
zna odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego?”. Zamiast niego ojciec stawia znacznie 
bardziej konstruktywne pytanie: „Po co?”. Starając się na nie odpowiedzieć, 
mężczyzna podaje różne możliwości rozwoju losu, dotyczące przyszłości jego 
i żony. Wspólną cechą tych rozważań jest nadzieja na dobro, w które może się 
przerodzić cierpienie i śmierć dziecka. 

Cała wypowiedź ojca charakteryzuje się dużym napięciem emocjonalnym, 
jak się wydaje, proporcjonalnym do stanu zdrowia dziecka. Myśli, które ojciec 
wypowiada, są pełne dynamizmu, ale jednocześnie przepojone nerwowością  
i niepokojem. Nie sposób jest ocenić poziom uwewnętrznienia prawd, które 
ojciec wypowiada. On sam zresztą nie podejmuje się stuprocentowej progno-
zy swojego zachowania w przypadku śmierci syna. Jednak ścieżka rozumo-
wania mężczyzny sugeruje, że sposób traktowania choroby i śmierci dziec-
ka nie wyklucza wiary i zaufania Bogu. Ojciec nie wątpi, że lektura książki  
w znacznym stopniu przyczyniła się do pokonania kryzysu religijnego, które-
go doświadczył. 

Dla ojca pewne jest, że dziecko i jego choroba zmieniły jego życie. Zakres 
tych zmian jest trudny do sprecyzowania, bo w wypowiedzi ojca nie ma jed-
noznacznych dookreśleń. Istotne jest, że w perspektywie zbliżającej się śmier-
ci dziecka mężczyzna posiada przemyślaną i, jak się wydaje, ugruntowaną po-
stawę wobec Boga, w którego wierzy. Co istotne, wierzy silniej niż przed za-
chorowaniem dziecka. 

Kategoria cudu

Analiza wywiadów pokazała, że w kontekście rozważań na temat rozwoju sfe-
ry religijnej na szczególną uwagę zasługuje kategoria cudu. Można zauważyć, 
iż wśród badanych występuje kilka sposobów rozumienia cudu. 

Pierwszy ujmuje cud w kategorii „czystej”, to znaczy jako niezwykłe, do-
konane przez Boga przywrócenie dziecku zdrowia. To rozumienie pojawia się  
u części rozmówców, którzy głęboko wierzą nie tylko w istnienie cudów, ale tak-
że w możliwość cudownego uzdrowienia ich dziecka. Pomaga w tym dziecię-
ca ufność w Bożą wszechmoc i dobroć, wyrażona przez siostrę chorego chłopca: 
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„Jak jest cud, to się da wyzdrowieć. No, wtedy się zdarzają takie cuda.
a myślisz, że się zdarzy taki cud?
No, powinien się zdarzyć!” (siostra 15–4).

Odpowiedź dziecka jest czytelnym przykładem wiary w możliwość uzdro-
wienia chorego brata. Oczywistość i powinność przebiegu takiego scenariusza 
nie jest dla dziecka niczym ograniczona. Wydaje się, że w przypadku osób do-
rosłych ta wiara jest niekiedy wspomagana poprzez odwołanie się do wstawien-
nictwa wybranych świętych lub znanych przykładów uzdrowień innych dzie-
ci. Jednym ze świętych, na którego orędownictwo liczą rodzice chorego dziec-
ka, jest św. Charbel. Książka o nim wzbudziła nadzieję na uzdrowienie dziecka: 
„Kuzynka akurat mi przywiozła od tej pani tego Charbela. Mówiła, że chłopak 
taki, nawet mam numer do tego chłopaka, że udowodnione to jest, że po prostu 
cud się stał, że chłopak wyzdrowiał. Miał raka kości, znaczy nie wiem, jak to się 
nazywa, rak kości czy białaczka, czy co to. No i się nagle jakiś cud się po prostu 
stał, i on wyzdrowiał. Modlili się po prostu do tego Charbela i coś się po pro-
stu stało, że ustąpiła ta choroba. I chłopak jest zdrowy, żyje do tej pory. Też tak 
samo mówiła, że kuzynka też miała taki problem, że była w ciąży z dzieckiem, 
dziecko miało się urodzić chore. Zaczęła modlić się też do Charbela. I dziecko 
urodziło się zdrowe. Gdzieś się dzieje po prostu. Może akurat Jacek też będzie 
miał to szczęście, że cud się stanie. Nawet pani doktor od nas ze szpitala mówi-
ła, że ona wierzyła cały czas, że Jacek będzie tym jedynym. Na ileś tam osób, że 
on wyzdrowieje z tej, wyjdzie z tej choroby” (matka 16).

Wiara w uzdrowienie, poparta świadectwem osób uzdrowionych, rodzi na-
dzieję na przywrócenie chłopcu zdrowia. Oparcie na autorytecie bliskiej oso-
by oraz opisie uzdrowienia chłopca, z którym można nawiązać kontakt telefo-
niczny, jest dla matki wystarczającym argumentem, by brać pod uwagę moż-
liwość zaistnienia cudu. Pomaga w tym wiara innych, m.in. kuzynki i lekarki. 
Nadzieja na to, że chłopiec będzie „tym jedynym”, jest silna, ale matka nie jest 
pewna, że tak się stanie. Wierząc w cud uzdrowienia, matka wie, że to „gdzieś 
się dzieje”, co nie oznacza, że cud spotka jej syna.

Oczekiwanie matki na cud nie dominuje jej działań. W trakcie rozmowy 
oraz podczas obserwacji można zauważyć, że kobieta zachowuje zdrowy roz-
sądek, który nakazuje jej jak najlepiej wykorzystać ostatnie dni życia dziecka. 
Jest to dla niej trudne, ale matka stara się radzić sobie z tym wyzwaniem. Wy-
daje się, że pragnienie cudu nie jest jedynym, które posiada. Myśląc o zbliżają-
cej się śmierci dziecka, chce się do niej jak najlepiej przygotować. Kobieta za-
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chowuje więc równowagę pomiędzy oczekiwaniem na cud i sprawowaniem 
opieki nad chorym dzieckiem. Ważna dla niej jest także troska o zdrowe dziec-
ko, którym zajmuje się w trakcie udzielania wywiadu. 

Nieco inne rozumienie cudu pojawia się wśród rozmówców, którzy do-
puszczają możliwość cudu, nawet go oczekują, ale w jego realizacji dostrzegają 
spory udział człowieka: „Wiem, że się cuda zdarzają. Więc ja bym wierzyła, że 
gdyby tak było, to bym powiedziała, że cud się stał. Na ten cud wpłynęło wie-
le czynników, no zrozumiałe. Że nie tak, o paluszkiem, i cud się stał. Tylko coś 
tam musiało wpłynąć. A to może leczenie, a to może to, a może tamto. I miej-
my nadzieję, że tak będzie” (babcia 20–2). 

Wiara babci chorego dziecka zakłada współpracę człowieka z Bogiem w re-
alizacji oczekiwanego cudu. Świadomość postępu medycyny pozwala na prze-
widywanie, że w przyszłości pojawi się lek na dotychczas nieuleczalną chorobę 
dziecka. Uzupełnianie się wiary w moc Boga i ludzkich osiągnięć jest dla ko-
biety źródłem nadziei. Jej oczekiwanie jest trudne, bo wymaga nieustannego 
budzenia w sobie nadziei, podczas gdy postęp choroby dziecka jest widoczny. 
Kobieta codziennie modli się o uzdrowienie.

Ostatnim z dostrzeżonych sposobów rozumienia cudu jest dostrzeganie 
„małych cudów”, które zdarzają się na co dzień. Jednym z nich jest pragnienie, 
by chory chłopiec „przestał wymiotować na przykład, żeby kiedyś usiadł, żeby 
trzymał stabilnie głowę” (matka 10). Dla ojca dziecka, którego rokowania były 
bardzo niekorzystne, cudem jest powrót do stanu świadomości: 

„No mówię, że cud jakiś normalnie. Nie pamiętam, nie chcę teraz mówić, 
ale dawali mu kilka procent. On leżał przez miesiąc przywiązany. No miał cały 
czas te lekarstwa miał pompowane. Nie mógł się ruszać, żeby sobie nie powy-
rywał tych drenów. No i najlepszy był właśnie widok po miesiącu, jak otworzył 
oczka i zobaczyliśmy, że się rusza” (ojciec 2).

Cudem jest cofnięcie się u dziecka przetoki, o co modlił się jego ojciec. Ra-
dość jest tym większa, że mężczyzna stwierdza: „Moja żona podsłuchała roz-
mowę lekarza, który przeprowadzał badanie dzień wcześniej i przeprowadzał 
badanie dzień później. I stwierdził do lekarza prowadzącego, że jest to cud. Po-
nieważ miał badanie, przeprowadzone miał prześwietlenie, informację, że jest 
przetoka. Na drugi dzień się okazało, że przetoki nie ma” (ojciec 5). 

Pośród tych małych cudów toczy się codzienne życie rodzin dzieci cho-
rych na nieuleczalne choroby. Umiejętność dostrzeżenia pozytywnych wyda-
rzeń wynika z wiary w Boga, ale także z ukształtowanej postawy uwrażliwie-
nia na to, co niepozorne, ale ważne. Pośród drobiazgów codziennego życia bu-
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duje się wiara, która jest obecna nawet tam, gdzie cud się nie wydarza. Otwie-
ra ona perspektywę eschatologiczną i daje nadzieję na dar zmartwychwstania.

4. Cele i zasady samowychowania 

Zaprezentowane analizy danych uzyskanych w trakcie badań pozwalają na do-
konanie próby systematyzacji procesu samowychowania realizowanego w ro-
dzinie nieuleczalnie chorego dziecka. Zostanie to osiągnięte poprzez wyodręb-
nienie celów i zasad samowychowania, osadzonych w materiale badawczym. 

Cele samowychowawcze są skoncentrowane wokół samorozwoju członków 
rodziny chorego dziecka. Analizując zarejestrowane wypowiedzi można przy-
jąć, iż cele te obejmują ukształtowanie aktywnej postawy wobec okoliczności 
związanych z chorobą. Ta postawa ma zapewnić dziecku optymalną ochro-
nę, z drugiej strony jest wyrazem dążeń rodziców do zapewnienia sobie moż-
liwości działania. Ta potrzeba wynika prawdopodobnie z chęci przeciwstawie-
nia się bezsilności i rezygnacji z działań, wobec piętrzących się trudności. Ak-
tywność ukierunkowana na realizację zadań przynosi więc korzyści choremu 
dziecku oraz osobom opiekującym się nim. Aktywność obejmuje także kon-
takty społeczne, zwłaszcza te, które przyczyniają się do zapewnienia dziec-
ku jak najlepszej opieki. Kształtowanie cech charakteru, które są społecznie  
akceptowane przeplata się z potrzebą zachowania własnej niezależności i ory-
ginalności. 

Gdy czynne zaangażowanie w opiekę nad dzieckiem zostaje ograniczo-
ne przez postęp choroby i gdy nie ma już zadań, które można by realizować, 
kształtują się postawy związane z przystosowaniem się do zbliżającej się śmier-
ci dziecka. Wiążą się one z akceptacją śmierci, jako zjawiska towarzyszące-
go życiu ludzkości oraz zagrażającego jednej z najbliższych osób. Nieuchron-
ność cierpienia i śmierci staje się wyzwaniem i koniecznością zmierzenia się 
z tym, co trudne i nieuniknione. Jest to możliwe pod warunkiem zaistnienia 
kilku czynników, wśród których warto zwrócić uwagę na podniesienie przez 
członków rodziny poziomu poznania samego siebie. Poznanie własnych reak-
cji, ograniczeń i możliwości, wewnętrzne ustosunkowanie się do śmierci dziec-
ka i własnej, odkrycie nowych aspektów aksjologicznych podstaw rozwoju po-
wodują, że rozwój człowieka jest realizowany pomimo zaistniałych przeszkód. 

Ważnym celem rozwojowym jest samokształcenie. Potrzeba poszerzenia 
zakresu wiedzy dotyczącej choroby dziecka i nabycia umiejętności niezbęd-
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nych do prawidłowej opieki nad nim sprawia, że członkowie rodziny współ-
pracują z personelem medycznym szpitala i hospicjum oraz podejmują wła-
sną aktywność w tym względzie. Ważne staje się także znalezienie sposobów 
własnego rozwoju w obszarach niezwiązanych z chorobą dziecka. Służy temu 
m.in. czytanie książek, oglądanie filmów oraz rozwijanie zainteresowań, np. 
chodzenia po górach. Zakres tych aktywności jest w dużym stopniu ograni-
czony warunkami życia rodziny ogarniętej cierpieniem, jednak stanowi waż-
ny aspekt samorozwoju. 

Wśród osób biorących udział w badaniach pojawia się potrzeba rozwoju na 
płaszczyźnie duchowo-religijnej. Podlega ona dynamicznym zmianom, co jest 
uwarunkowane specyfiką sytuacji tanatologicznej. Osiągnięcie duchowej rów-
nowagi staje się celem, który jest możliwy do zrealizowania dzięki osobiste-
mu zaangażowaniu we własny rozwój duchowy i religijny. Pogłębienie relacji  
z Bogiem, poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania, zaspokojenie po-
trzeby odnalezienia niezmiennych wartości w zmieniającej się sytuacji stano-
wią komponenty istotnego rozwoju dla części uczestników badań.

Realizacja celów samowychowawczych wymaga podjęcia aktywności, któ-
re są dookreślone na wyższym poziomie ogólności. Służą temu zasady samo-
wychowawcze. 

Zasada poznania siebie i akceptacji własnych ograniczeń

Bliscy chorego dziecka mają wiele okazji, by przekonać się o własnych ograni-
czeniach. Wysoki poziom samopoznania, jaki posiadają, rodzi się w wyniku 
przeżywania trudnych sytuacji. Reakcje na nie są jednym ze źródeł kształto-
wania samoświadomości. Bolesne doświadczenia wywołują złość, ale gdy zo-
staną przepracowane, wzmacniają potencjał rozwojowy człowieka. Dzieje się 
tak, ponieważ akceptacja własnych ograniczeń warunkuje wewnętrzny roz-
wój. Rodzice i inni członkowie rodziny chorego dziecka, uczestnicząc w pro-
cesie samowychowania, nabywają umiejętności pogodzenia się z przeciwno-
ściami wywołanymi wieloma sytuacjami związanymi z opieką nad dzieckiem, 
jak i z własnym rozwojem. 

Poznanie samego siebie i zaakceptowanie własnych ograniczeń wyma-
ga dużo odwagi, gdyż człowiek musi pokonać rozczarowanie spowodowane 
chorobą dziecka, a także zgodzić się na własną niedoskonałość. Warto jednak 
podkreślić, iż poznanie siebie ma również pozytywne strony. Wiąże się ono  
z odkryciem dobra, które jest obecne w człowieku. Ukazuje także siłę miłości, 
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która jest w stanie przeciwstawić się destrukcji. Wydaje się, że doświadczenia 
te tworzą zasadniczy etap w procesie samorozwoju człowieka.

Zasada akceptacji nieuchronności cierpienia i śmierci 

Nieco inne znaczenie ma zasada akceptacji związanej z cierpieniem i śmiercią. 
Na wysokim poziomie ogólności akceptacja tej prawdy nie nastręcza wielu trud-
ności. Jednak bliscy chorego dziecka są stymulowani przez nieuleczalną chorobę 
dziecka do wykraczania poza poziom ogólności, gdyż muszą się skonfrontować 
ze zbliżającą się śmiercią ukochanej osoby. Akceptacja nieuchronności jej cier-
pienia i odejścia stanowi bardzo trudne wyzwanie dla wszystkich domowników. 
Jak pokazała analiza danych, członkowie rodzin ukierunkowanych tanatycznie, 
którzy potrafią zaakceptować tę bolesną prawdę, łatwiej dostosowują się do sy-
tuacji zagrożenia życia. Jest im również łatwiej przeciwstawić się histerii, cha-
otycznemu działaniu, a także własnej wewnętrznej destrukcji. 

Akceptacja nieuchronnych faktów nie oznacza pogodzenia się ze śmiercią 
dziecka, bo etap ten należy do końcowej fazy żałoby. Pozwala ona jednak w doj-
rzały i bardziej racjonalny sposób potraktować sytuację tanatologiczną i odna-
leźć w niej obszary, które są potencjalnie ukierunkowane na rozwój. Z trudem 
osiągana akceptacja nadaje działaniom samorozwojowym kontekst tanatyczny, 
a przez to nabiera znaczenia tanatopedagogicznego. 

Zasada zadbania o własny rozwój duchowo-religijny

Jednym z obszarów, który w zagrożeniu życia dziecka może ulec wzmocnieniu, 
jest życie duchowo-religijne. Postulat zatroszczenia się o rozwój duchowo-reli-
gijny pojawia się w wypowiedziach uczestników badań jako istotne wskazanie. 

Z analizy materiału badawczego wynika, że dla stosunkowo dużej części 
członków rodziny chorego dziecka rozwój religijny nabiera istotnego znacze-
nia. Pozornie jego wystąpienie jest nielogiczne, niekomponujące z kontekstem 
śmierci i destrukcji, ale właśnie w tak skrajnych warunkach może nastąpić 
wewnętrzny wzrost człowieka. Wzmacnia on siły konieczne do przetrwania 
trudnych chwil i przeciwstawienia się powstawaniu patologicznych form żało-
by. Troska o rozwój duchowo-religijny jest realizowana przez członków rodzi-
ny chorego dziecka na różne sposoby, spośród których warto wymienić modli-
twę, korzystanie z sakramentów czy lekturę książek. 
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Zasada kształtowania postaw wynikających ze zmiany 
hierarchii wartości

Sytuacja zagrożenia życia dziecka wywołuje zmiany w hierarchii uznawanych 
wartości. Zmiany te generują przekształcenie niektórych postaw życiowych 
oraz ukształtowanie nowych. Szczególne znaczenie mają postawy człowieka 
wobec wartości, które posiadają wyjątkowe znaczenie, tj. życia, zdrowia, cza-
su, rodziny, innych ludzi, pracy. Ujęcie ich w nowym kontekście pozwala na 
dostrzeżenie dotychczas niewidocznych elementów życia. 

Rozwojowi człowieka, który przekształca swój światopogląd, może towa-
rzyszyć wiele zmian, ale siła rozwoju nie tkwi w ich wielości. Bierze się ona 
z faktu, że zmiany te prowadzą do wewnętrznego wzrostu i zostają utrwalo-
ne wraz z upływem czasu. Pozwala to przewidywać, że przetrwają one trudny 
okres w życiu rodziny. 

Zasada kształtowania cech charakteru ułatwiających 
funkcjonowanie społeczne

Cechy charakteru, które ułatwiają funkcjonowanie społeczne w nowych wa-
runkach, są najczęściej kształtowane w domu, szpitalu, przychodni czy przed-
szkolu. Wystąpienie i rozwój tych cech jest spowodowany wieloma czynni-
kami, ale warunkiem niezbędnym do ich zaistnienia jest własna aktywność 
podmiotu. Rodzice i pozostali członkowie rodziny biorący udział w proce-
sie samowychowania wykorzystują trudne doświadczenia do kształtowania  
w sobie cech charakteru takich jak pokora, cierpliwość, determinacja czy od-
powiedzialność. 

Rodzice dziecka wielokrotnie znajdują się w sytuacjach, w których podej-
muje się schematyczne działania, zwłaszcza jeśli są one określone przez stan-
dardy postępowania z pacjentem. Właśnie w takich okolicznościach kształtują  
się cechy, które wzmacniają wytrwałość rodziców, zapobiegają przed nad-
użyciami ze strony personelu medycznego, a przede wszystkim rozwijają we-
wnętrznie, zmieniając samoocenę i sposób patrzenia na dziecko i samego sie-
bie. Jest to więc proces samowychowania, w którym nie dąży się do osiągnię-
cia doskonałości, eliminując po kolei swoje wady. Wiąże się on raczej z próbą 
odnalezienia się w trudnych sytuacjach i przeciwdziałaniem ich destrukcyjne-
mu wpływowi. 
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Zasada samoaktywizacji poprzez wyznaczanie celów 
i realizację zadań 

Przeciwdziałanie bierności, postrzeganej przez uczestników badań jako jedną 
z najbardziej niekorzystnych postaw wobec choroby dziecka, wymaga wzbu-
dzenia pokładów motywacji do działania. Ponieważ nie zawsze jest łatwo je 
odnaleźć, członkowie rodziny chorego dziecka często posługują się metodą za-
daniową. Jest ona elementem realizacji zasady samoaktywizacji, w której na-
stępuje precyzyjne określenie celów działań i podejmowanie ich stopniowej  
realizacji. Cele bliższe i łatwiejsze do osiągnięcia są realizowane w pierwszej 
kolejności. 

Stosowanie małych kroków w realizacji skomplikowanych zadań pozwa-
la dostrzec i docenić każde dobro, które składa się na codzienne życie. Człon-
kowie rodziny chorego dziecka kształtują w sobie wrażliwość na każdy prze-
jaw życzliwości, sympatii i pomocy. Wewnętrzny rozwój członków rodziny 
jest więc sprzężony z wzmocnieniami pochodzącymi z zewnątrz. Każdy, na-
wet najmniejszy postęp w rozwoju dziecka zostaje zauważony i wzmacnia sys-
tem motywacyjny. 

Zasada samokształcenia i nabywania kompetencji

Bliscy chorego dziecka odkrywają, że okres opieki nad nim można potrakto-
wać jako szansę rozwojową. To uprzytomnienie motywuje do podejmowania 
działań zmierzających do podejmowania samokształcenia. Czytanie książek, 
przeszukiwanie zasobów Internetu, uczenie się języka obcego są często for-
mami aktywności wymuszonymi przez pragnienie zapewnienia dziecku opty-
malnego leczenia i opieki. Są także formą relaksu i poszerzania wiedzy, któ-
ra staje się dostępna dzięki uczestniczeniu w procesie opieki nad dzieckiem. 
Dzieje się tak wówczas, gdy rodzice są angażowani w proces leczenia dziecka, 
włączani w podejmowanie decyzji czy określanie warunków funkcjonowania 
dziecka. Wiedza i umiejętności nabyte w ten sposób sprzyjają sprawowaniu 
opieki nad dzieckiem, a jednocześnie poszerzają zakres rozwoju rodziców do 
tego stopnia, że są oni niejednokrotnie postrzegani jako „eksperci” od rzadkiej 
choroby, na którą cierpi ich dziecko. 

Nabywany przez rodziców zakres kompetencyjny w dużym stopniu dotyczy 
tzw. kompetencji miękkich, które ułatwiają współżycie społeczne i mają istotne 
znacznie dla funkcjonowania podmiotu i całej rodziny. Komunikatywność, kre-
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atywność, zarządzanie czasem czy odporność na stres stanowią ważne umiejęt-
ności, których zdobycie wiąże się z wewnętrznym rozwojem człowieka. 

* * *
Zagadnienie rozwoju dokonującego się w kontekście nieuleczalnej choroby 
dziecka posiada znaczenie tanatopedagogiczne. Uwidacznia się ono w wysił-
ku podejmowanym przez uczestników badań na rzecz własnego rozwoju, do-
konującego się w sytuacji tanatologicznej. Zachodzące zmiany są nacecho-
wane silnym wpływem choroby i cierpienia, co określa ich wyjątkowość. Jest  
w nich także obecny dynamizm związany z aktywnością osób uczestniczą-
cych w cierpieniu dziecka. 

Każdy z obszarów wzrostu, który został przedstawiony na podstawie anali-
zy materiału badawczego, posiada własną charakterystykę. Przewartościowa-
nia i zmiany postaw odnoszą się do relacji człowieka do otaczającego go świata. 
Przeformułowanie dotychczasowych priorytetów aksjologicznych powoduje  
daleko idące zmiany w postawach uczestników badań. Ustosunkowanie jed-
nostki wobec samej siebie jest związane z rozwojem cech charakteru, będących 
elementem wychowania moralnego. Z kolei objęcie zasięgiem rozwoju samo-
kształcenia pozwala na podkreślenie jego znaczenia w procesie samowycho-
wania oraz wzmacniania potencjału rodziny. Rozwój na płaszczyźnie ducho-
wo-religijnej dokonuje się dzięki horyzontalnemu i wertykalnemu otwarciu  
człowieka oraz jego aktywnym korzystaniu ze środków wsparcia duchowego 
i religijnego. 

Najważniejsze z obowiązujących norm wychowawczych zostały zaprezen-
towane w formie zasad samowychowania. Zostały w nich zawarte doświad-
czenia członków rodziny chorego dziecka. Cechą wspólną tych zasad jest ich 
organiczny związek z sytuacją tanatologiczną i odwołanie się do aktywne-
go uczestniczenia w niej dorosłych członków rodziny. Wzrost dokonujący się  
w kontekście zagrożenia życia posiada specyficzny rys, który stanowi obszar 
zainteresowań tanatopedagogicznych. 

Warto podkreślić, że opisane zmiany obejmujące wzrost człowieka noszą  
w sobie cechy stałości. Ich trwałość wymaga dalszych badań, ale można przewi-
dywać, że część z zaistniałych przemian będzie trwałą, pozytywną konsekwen-
cją aktywnego zmagania się człowieka z niezawinionym cierpieniem dziecka. 
Nadają one ludzkiemu rozwojowi kontekst tanatyczny, a jednocześnie sytuują 
go w perspektywie najważniejszych wartości i prawideł życia ludzkiego. 
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Toruń 2016

FUNKCJONOWANIE RODZINY DZIECKA OBJĘTEGO DOMOWĄ OPIEKĄ HOSPICYJNĄ
STUDIUM TANATOPEDAGOGICZNE

Badania dotyczące pedagogicznych aspektów funkcjonowania rodziny cho-
rego dziecka objętego opieką hospicyjną pozwalają na porównanie otrzyma-
nych wyników z teoretycznymi założeniami tego procesu. Wydaje się, że anali-
za danych przyczyniła się do pogłębienia rozumienia kilku ważnych zagadnień 
zawartych w teoretycznych podstawach tanatopedagogiki. Przedstawienie ich 
pozwoli na częściowe uzupełnienie i poszerzenie opracowanych kwestii. Będzie 
to stanowiło zasadniczy trzon dyskusji nad uzyskanymi wynikami badań. Istot-
ne będzie także odniesienie otrzymanych wyników do rezultatów badań prze-
prowadzonych przez autorów, których prace nie są bezpośrednio związane z ta-
natopedagogiką, ale stanowią ważne nawiązanie do tej subdyscypliny pedago-
gicznej. Ukazany zostanie także związek omawianych zagadnień z aktualnym 
ustawodawstwem państwowym.  

W drugiej części rozdziału zostanie dokonana próba określenia implikacji 
wynikających z badań. Będą one przedstawione w odniesieniu do pedagogicz-
nych aspektów funkcjonowania rodziny i opieki hospicyjnej sprawowanej nad 
dzieckiem i jego rodziną. Niezbędne będzie sprecyzowanie postulatów, któ-
rych spełnienie może przyczynić się do poprawy jakości opieki i wychowania 
w rodzinie wspieranej przez hospicjum.

Implikacje dla teorii i praktyki 
tanatopedagogicznej

Rozdz ia ł  X I
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1. Implikacje dla teorii tanatopedagogicznej 

W pojęciu „implikacja” mieści się logiczna zasada wynikania, która określa, 
kiedy wniosek jest prawdziwy. Jednym z warunków poprawności wniosku jest 
prawdziwość przesłanek. Odnosząc tę zasadę do założeń tej części pracy, moż-
na przyjąć, że implikacje dotyczące tanatopedagogiki są oparte na przesłan-
kach, które uzyskały status rzetelności, a więc są prawdziwe. Ugruntowanie 
wniosków w materiale badawczym pozwala na ich konfrontację z dotychcza-
sowymi rezultatami eksploracji literatury, a także z wynikami badań empi-
rycznych.

1.1. Typologizacja rodzin dzieci objętych domową opieką
  hospicyjną 

Jednym ze szczegółowych celów tanatopedagogiki, wskazanych przez autorów 
encyklopedycznego hasła „Tanatopedagogika (pedagogika śmierci)” [Binne-
besel, Mastalski 2016, w druku], jest wychowanie do współcierpienia, współ-
chorowania i współumierania. Aby poszerzyć zakres tego celu, niezbędny jest 
opis sytuacji, w której znaleźli się członkowie systemu rodzinnego po wystą-
pieniu u dziecka nieuleczalnej choroby. Dzięki analizie systemów rodzinnych 
zmagających się z nieuleczalną chorobą dziecka można lepiej zrozumieć uwa-
runkowania i perspektywy rozwojowe chorego dziecka i jego bliskich. 

Założenia przyjęte w analizie funkcjonowania systemów rodzinnych opie-
rają się na opisie więzi rodzinnych, ustosunkowania do choroby i śmierci, spo-
sobów radzenia sobie z zaistniałą rzeczywistością, ze szczególnym uwzględ-
nieniem realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Opis ten umożliwił wy-
odrębnienie rodzin ukierunkowanych tanatycznie, prezentystycznych oraz 
perspektywicznych. Kategoryzacja ta nie stanowi wyczerpującego katalogu 
typów systemów rodzinnych obciążonych chorobą dziecka, ale uzupełnia wie-
dzę w tym obszarze.

Należy podkreślić, iż w literaturze przedmiotu nie ma wielu kategoryza-
cji systemów rodzinnych zmagających się z nieuleczalną chorobą dziecka. Nie 
brak natomiast kategoryzacji odnoszących się do rodzin dziecka niepełno-
sprawnego czy chorego. Przykładem może być katalog zaprezentowany przez 
K. Czerwińską, która wyróżnia cztery modele funkcjonowania systemu rodzin-
nego niepełnosprawnego dziecka: model koncentryczny, formalny, krytycz-
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nych relacji i kręgu towarzyskiego1. Kategoryzacja rodzin dokonana w niniej-
szej pracy jest pod kilkoma względami podobna do zaprezentowanego modelu. 
Podobieństwa te można dostrzec przede wszystkim w kategorii rodzin określo-
nych jako perspektywiczne, gdyż opieka i wychowanie dziecka są w nich uwa-
runkowane podobnymi czynnikami. Możliwość porównania tych rodzin jest 
jednak ograniczona, ponieważ specyfika funkcjonowania rodziny dziecka ob-
jętego opieką hospicyjną nie jest w pełni analogiczna do jakichkolwiek innych 
uwarunkowań życia i wychowania. Warto zaznaczyć, że dodatkowym czynni-
kiem wpływającym na ten fakt jest rola opieki hospicyjnej, nieobecna w wycho-
waniu dzieci z niepełnoprawnością. 

W dyskusji nad wynikami badań należy odwołać się do badań przeprowadzo-
nych przez F. L. Buczyńskiego wśród rodzin dzieci chorych na białaczkę. Wydaje 
się, że badania te wciąż stanowią ważne odniesienie ze względu na ich cele, oko-
liczności przeprowadzenia, grupę badawczą i wyniki. Mimo że badania realizo-
wane w niniejszym projekcie i badania F. L. Buczyńskiego różnią się metodologią 
i sposobem opracowania, warto podkreślić, że są one na pewnym poziomie kom-
plementarne. Autor badań nad rodzinami obciążonymi białaczką dziecka pro-
ponuje następujące kategorie rodzin: rodziny radzące sobie, rodziny przeciążo-
ne-spójne i rodziny przeciążone-niespójne [Buczyński 1999, s. 199–206]. Pierw-
szy typ rodzin charakteryzuje się stosunkowo niskim poczuciem przeciążenia 
chorobą, odpowiedzialnością, umiejętnością pokonywania trudności i rozwiązy-
wania konfliktów. Członkowie systemu rodzinnego doświadczają dużego wspar-
cia ze strony rodziny i przyjaciół, co ułatwia im codzienne funkcjonowanie. 

Rodziny przeciążone-spójne stanowią większość rodzin poddanych bada-
niom, a ich charakterystyka skupia się wokół więzi łączących członków rodziny. 
Określenie ról rodzinnych oraz pozycji chorego dziecka w systemie jest proble-
matyczne, ponieważ choroba zakłóca normalne funkcjonowanie rodziny. Ro-
dzina odczuwa deficyt pomocy i czuje się przeciążona chorobą i nadmiarem 
obowiązków. 

1 W pierwszym modelu dziecko zajmuje centralne miejsce, a wszyscy członkowie rodziny 
koncentrują się na nim i jego potrzebach. Model formalny sytuuje dziecko na marginesie rodzi-
ny, dbając jedynie o zaspokojenie jego podstawowych potrzeb. W modelu krytycznych relacji na-
stępuje rozluźnienie więzi w rodzinie, a niekiedy jej rozpad z powodu wyalienowania któregoś  
z rodziców. Ostatni model, określany jako model kręgu towarzyskiego, jest najbardziej wycho-
wawczy. Zakłada on partnerski udział wszystkich członków rodziny w codziennym funkcjono-
waniu, co podkreśla rolę każdego z jej członków. Jednocześnie model ten respektuje wyjątkową 
pozycję niepełnosprawnego dziecka, które dzięki temu osiąga optymalny poziom swoich możli-
wości rozwojowych [Czerwińska 2004, s. 156–157].
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Rodziny przeciążone-niespójne są zbudowane na koalicjach wewnątrzsys-
temowych, które są źródłem konfliktów. Liczne nieporozumienia i zaburzenia 
w komunikacji są wyrazem osłabienia więzi rodzinnych, a obciążenie choro-
bą powoduje nieustanne pogarszanie tego stanu. Brak wystarczającej pomocy 
z zewnątrz skutkuje poczuciem bezradności i osamotnienia [Ibidem]. 

Analiza poszczególnych kategorii rodzin pokazuje, że spójność systemów 
rodzinnych obciążonych chorobą dziecka przybiera wartości dodatnie i ujem-
ne, co ma istotny wpływ na poziom funkcjonowania rodziny. Należy zauwa-
żyć, iż celem badań przeprowadzonych przez F. L. Buczyńskiego nie był opis 
wychowawczych aspektów funkcjonowania rodziny, lecz kwestie psycholo-
giczne. Można w tych badaniach dostrzec wątek pedagogiczny, jednak znacz-
nie szerzej została opisana płaszczyzna działań opiekuńczych. Zwrócenie 
uwagi na rolę spójności w rodzinie podczas realizacji tych zadań jest istot-
ne ze względu na jej wydolność. Autor podkreśla, że relacje wewnątrzrodzin-
ne stanowią istotne odniesienie dla funkcjonowania rodziny, co zostało po-
twierdzone w przeprowadzonych przeze mnie badaniach. Opis wydolności ro-
dziny, czyli umiejętności radzenia sobie jest podobny w obu pracach. Dużą 
rolę w osiąganiu tej zdolności pełni wsparcie z zewnątrz, którego rolę akcen-
tują oba projekty badawcze, jednakże należy podkreślić, że F. L. Buczyński nie 
uwzględnia wsparcia hospicyjnego [Ibidem, s. 98].

Odnosząc uzyskane przeze mnie kategorie rodzin do typologii F. L. Bu-
czyńskiego, można zauważyć, iż pomimo sygnalizowanych różnic oba projek-
ty badawcze obejmują podobne obszary i pozwalają na lepsze zrozumienie sy-
tuacji rodzin chorych dzieci. Analiza rodzin pokazała, że lęk przed śmiercią 
chorego dziecka stanowi ważny czynnik wpływający na funkcjonowanie rodzi-
ny. Spójność systemów rodzinnych warunkuje ich trwanie, otwarta komunika-
cja usprawnia przepływ informacji, a elastyczność pomaga się przystosować do 
trudnych sytuacji.   

Na uwagę zasługuje także typologia rodzin zaproponowana przez J. Derę-
gowską, którą autorka wyprowadza z analizy jakościowych badań systemów 
rodzinnych, obciążonych chorobą nowotworową dziecka [Deręgowska 2010,  
s. 159–160]. Jako pierwsze J. Deręgowska wyróżnia rodziny trudno radzące so-
bie z sytuacją choroby i przeżywające głęboki kryzys. Ich życie jest zdomino-
wane przez lęk przed nawrotem choroby i przed śmiercią dziecka. Członkowie 
rodzin często się kłócą, bywają zazdrośni i agresywni. Małżeństwa są skon-
fliktowane, więzi i komunikacja małżeńska zaburzone, u zdrowych dzieci po-
jawiają się zachowania regresywne i problemy w nauce, a także skonfliktowa-
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nie z przyjaciółmi i dalszą rodziną. Oznacza to, że system rodzinny nie w pełni 
spełnia swoje zadania, a wsparcie z zewnątrz jest niewielkie bądź zupełnie nie 
istnieje i nie wpływa znacząco na poziom funkcjonowania rodziny. 

Drugi typ stanowią rodziny nieradzące sobie z zaistniałą sytuacją, będące 
w fazie rozpadu [Ibidem, s. 160]. W systemach tych dominuje poczucie samot-
ności. Małżonkowie są skonfliktowani i nie mają wsparcia w sobie nawzajem. 
Nie otrzymują go także z zewnątrz. Brak poczucia więzi skutkuje problema-
mi ze zdrowymi dziećmi, a ciężar opieki nad chorym dzieckiem spoczywa na 
matkach, które są przeciążone, bezradne i samotne. Zaburzenia komunikacji 
ograniczają wymianę informacji wewnątrz systemu rodzinnego, pojawiają się 
zachowania regresywne i problemy w nauce u zdrowych dzieci.

J. Deręgowska wymienia jeszcze jeden typ rodzin. Są to rodziny, które ra-
dzą sobie z zaistniałą sytuacją i są wewnętrznie spójne. Wszyscy członkowie 
rodziny walczą z chorobą dziecka i starają się wspólnie rozwiązywać codzien-
ne problemy. Relacje wewnątrzrodzinne są poprawne i można zaobserwować 
dobrze funkcjonujący system wsparcia wewnętrznego. W rodzinie istnieje po-
dział obowiązków, a komunikacja między wszystkimi jej członkami funkcjo-
nuje bez zarzutu. Bardzo ważne jest poczucie, że zawsze można liczyć na po-
moc dalszej rodziny i przyjaciół. Rodzina korzysta ze wsparcia zewnętrznego, 
co – jak podkreśla autorka – stanowi ważny czynnik stabilizujący życie rodzi-
ny [Ibidem].

Wyniki badań przeprowadzonych przez F. L. Buczyńskiego i J. Deręgow-
ską są do siebie zbliżone, ponieważ powstały w podobnych uwarunkowaniach 
i mają podobny cel. Jest nim opis życia dziecka chorego na nowotwór i eksplo-
racja jego środowiska rodzinnego. Oba projekty zakładały włączenie w bada-
nia zarówno dzieci, jak i członków rodzin. Wspólne były także ramy czasowe 
od wystąpienia choroby do przeprowadzenia badań. 

Wydaje się, że podkreślane w omawianych projektach wsparcie stanowi 
istotny element zabezpieczający trwałość i wydolność rodziny. Jeśli przyjąć, że 
jedną z form wsparcia chorego dziecka i jego bliskich jest opieka hospicyjna, 
wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań odnoszą się do takich właśnie 
sytuacji. Wyniki otrzymane przez F. L. Buczyńskiego i J. Deręgowską zosta-
ły więc w dużym stopniu potwierdzone, co jest zauważalne na poziomie ana-
lizy spójności rodzin i ich wydolności. Wydaje się, że te dwa wskaźniki pełnią 
istotną rolę w funkcjonowaniu systemów rodzinnych. 

Badania, które zostały przeze mnie zrealizowane, są uwarunkowane do-
datkowymi czynnikami. Zakres chorób, na które cierpią dzieci w hospicjum, 
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znacznie wykracza poza choroby nowotworowe, dlatego wyniki badań są uza-
leżnione od różnych zmiennych. Czas pobytu dziecka pod opieką hospicjum 
nie był czynnikiem selektywnym, stąd można wyróżnić rodziny o różnej per-
spektywie czasowej. Niemożliwe okazało się oddanie głosu chorym dzieciom, 
dlatego materiał badawczy utworzyli członkowie ich rodzin. Badania mają 
wyraźne ukierunkowanie pedagogiczne, gdyż przyczyniają się do pogłębienia 
problematyki tanatopedagogicznej. Te i inne czynniki wpłynęły na odmien-
ność wyników badań przeprowadzonych przez innych autorów i przeze mnie. 
Różnice wyrażają się m.in. w typologii rodzin uwzględniającej aspekt tanato-
logiczny i wychowawczy.

Typologia rodzin funkcjonujących w sytuacji tanatologicznej jest częścio-
wym uzupełnieniem braków, które pojawiają się w obszarach właściwych ta-
natopedagogice. Wydaje się, że pozwala ona na opis funkcjonowania syste-
mów rodzinnych i umożliwia wgląd w relacje i stosunki wewnątrzrodzinnie. 
Ułatwia także sklasyfikowanie rodzin objętych opieką hospicyjną w Polsce 
oraz otwiera perspektywy badawcze, wskazując obszary dalszych poszukiwań 
empirycznych.

Konkludując, można zauważyć, że typologie rodzin funkcjonujących w sy-
tuacji zagrożenia życia wskazują na przemiany zachodzące w trakcie towarzy-
szenia choremu dziecku. Mogą one być pozytywne, ukierunkowane na rozwój 
lub negatywne, kojarzone z destrukcją. W świetle przeprowadzonych badań 
sytuacja rodzinna dzieci objętych opieką hospicyjną napawa optymizmem, 
gdyż dostrzeżone i opisane pozytywne zmiany osobowościowe dużej części 
członków rodzin świadczą o przeciwstawieniu się bodźcom dekonstruującym 
rodzinę. 

Do podobnych wniosków dochodzi B. Antoszewska, której badania po-
twierdzają wystąpienie pozytywnych przemian w stosunkach między rodzi-
cami chorych dzieci, między rodzicami a chorymi i zdrowymi dziećmi oraz  
pomiędzy rodzeństwem [Antoszewska 2006, s. 159–196]. Chociaż nie brak 
przykładów destrukcyjnego wpływu choroby dziecka na stosunki wewnątrzro-
dzinne, to ich stabilizacja i pogłębienie jawią się jako dominujące. 

Ilościowe zestawienie tych przemian pozostaje poza obszarem prowadzo-
nych przeze mnie badań, dlatego zamiast niego przeprowadziłem pogłębio-
ną analizę omawianego zjawiska. Pokazuje ona, że w większości przypadków 
więzi scalające systemy rodzinne uległy umocnieniu, a stosunki między człon-
kami rodzin zacieśnieniu. Oznacza to, że systemy rodzinne borykające się  
z trudami codziennej opieki nad nieuleczalnie chorym dzieckiem mogą ulec 
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wzmocnieniu, a ich członkowie mają szansę rozwoju. Jego obszary ukazane 
zostały w kontekście edukacji zdrowego i chorego dziecka, a także w kontek-
ście samowychowania starszych członków rodzin.

1.2. Edukacja dziecka w rodzinie objętej opieką 
  domowego hospicjum 

Warto zaznaczyć, iż problematyka edukacji chorego i zdrowego dziecka w ro-
dzinie objętej domową opieką hospicyjną do tej pory nie spotkała się z wy-
starczającym zainteresowaniem badaczy. Wiąże się to m.in. z faktem, że ho-
spicja domowe dla dzieci funkcjonują w niewielu krajach świata i działają 
one stosunkowo od niedawna. Zagadnienie edukacji dziecka objętego stacjo-
narną opieką hospicyjną cieszy się większym zainteresowaniem, czego przy-
kładem mogą być publikacje E. Brown [1999; 2002; 2007a; 2012]. Nie ozna-
cza to, że realizacja założeń edukacyjnych dotyczących dzieci przebywających  
w hospicjach osiągnęła już satysfakcjonujący poziom. Jak pokazują wyniki ba-
dań przeprowadzonych w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii, edu-
kacja realizowana w hospicjach wciąż pozostaje wyzwaniem, które wymaga 
podejmowania działań zmierzających do poprawy jej jakości [Brown 2012,  
s. 112–113]. W Polsce większym zainteresowaniem badaczy cieszy się zagad-
nienie edukacji dziecka hospitalizowanego, zwłaszcza z powodu nowotworu2. 
Deficyt badań wskazuje na potrzebę uzupełnienia tej przestrzeni badawczej. 

Zaprezentowanie wyników badań własnych pozwoliło na podjęcie próby 
stworzenia modelu edukacji realizowanej w rodzinie nieuleczalnie chorego 

2 Na uwagę zasługują badania, które przeprowadziła J. Deręgowska wśród dzieci hospitali-
zowanych z powodu nowotworu oraz ich rodzin. Jednym z wniosków wysuniętych przez autor-
kę jest zwrócenie uwagi na potrzebę indywidualnej pracy z dzieckiem, charakteryzującą się re-
alizowaniem nauczania „przy łóżku dziecka” [Deręgowska 2012, s. 289]. Ważną pozycję stanowi 
książka B. Antoszewskiej Dziecko z chorobą nowotworową – problemy psychopedagogiczne [2006]. 
Autorka przedstawia wyniki badań dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej i szkolnej dzieci i mło-
dzieży z chorobą nowotworową. Jej zasługą jest charakterystyka procesu edukacji szkolnej dziec-
ka (12.–18. rok życia) hospitalizowanego z powodu nowotworu. Warto także zwrócić uwagę na 
badania dzieci i młodzieży hospitalizowanych z powodu nowotworu, które przeprowadził J. Bin-
nebesel. Autor akcentuje aspekt edukacyjny opieki szpitalnej, zwracając uwagę m.in. na potrzebę 
podejmowania działań zewnętrznych, które obejmują kontakt pedagogów szpitalnych ze szko-
łą macierzystą pacjenta. Działania te mogę być potraktowane jako przygotowanie dziecka i jego 
środowiska do funkcjonowania w warunkach domowej opieki hospicyjnej [Binnebesel 2003,  
s. 282–291]. 

1. Implikacje dla teorii tanatopedagogicznej 391



dziecka, przy współudziale hospicjum i placówek edukacyjnych. Zapropono-
wany na końcu dziewiątego rozdziału model to efekt analiz podjętych w celu 
odkrycia i przybliżenia treści i znaczenia informacji zawartych w wywiadach 
oraz obserwacjach. Jest on końcową, ale nie ostateczną wersją sposobów okre-
ślenia podstaw procesu wychowania oraz jego realizacji. Materiał badawczy 
pozwolił na opis edukacji dziecka z perspektywy rodziców, zdrowych dzieci 
i ich dziadków. Dlatego opis ten skupia się na rodzinie, a rola instytucji edu-
kacyjnych jest potraktowana z perspektywy opinii członków rodzin. Powo-
duje to, że wyniki badań odzwierciedlają jednostronne ujęcie tego zagadnie-
nia i nie ukazują wszystkich aspektów edukacji dziecka, co byłoby możliwe  
w przypadku przeprowadzenia badań wśród nauczycieli i uczniów. To wyma-
gałoby jednak opracowania nowego projektu badawczego.  

Nawiązując do zaprezentowanego modelu, można zauważyć, że obejmu-
je on zasadnicze płaszczyzny wychowania w rodzinie, które odbywa się przy 
wsparciu placówek edukacyjnych oraz hospicjum domowego dla dzieci. Model 
ukazuje edukację jako istotny czynnik wspomagający zarówno rozwój dzieci, 
jak i dorosłych. Uwzględnia przeszkody występujące w jego realizacji i istot-
ne uwarunkowania rozwoju człowieka, takie jak choroba i śmierć. Model za-
rysowuje schemat działań i wpływów, które towarzyszą wychowaniu i sprzy-
jają rozwojowi. 

Uszczegółowieniem danych zawartych w modelu edukacji realizowanej  
w rodzinie objętej opieką hospicyjną są dane zawarte w tabeli 5. Analiza ma-
teriału badawczego pozwoliła na określenie wartości, celów i zasad eduka-
cyjnych odnoszących się do zdrowego i chorego dziecka. Wartości określone 
w wypowiedziach osób biorących udział w badaniach, cele oraz zasady edu-
kacyjne są ze sobą ściśle złączone. Założenia aksjologiczne są takie same dla 
chorych i zdrowych dzieci, gdyż na to wskazuje natura oddziaływań wycho-
wawczych realizowanych w rodzinie chorego dziecka. Obszar teleologii został 
określony oddzielnie dla chorych i zdrowych dzieci ze względu na sugestie za-
warte w wypowiedziach osób biorących udział w badaniach. 

W procesie wychowawczym chorego dziecka realizowane są nieco inne cele 
niż w przypadku dziecka, które jest zdrowe. Aby zrealizować cele edukacyjne, 
konieczne jest określenie zasad postepowania, które pozwoli wychowawcom 
na osiągnięcie zamierzonych efektów. Przedstawione zasady edukacyjne doty-
czą zarówno chorych, jak i zdrowych dzieci, ponieważ uruchamiają one róż-
ne obszary dziecięcej aktywności. Zostały przedstawione wspólnie, do czego 
uprawnia praktyka ich codziennej realizacji. Zasady edukacyjne są elementem 
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łączącym oddziaływania wychowawcze i sprawiają, że ich wypełnienie jest do-
stosowane do sytuacji zagrożenia życia dziecka.

Wsparcie hospicjum ma charakter wychowawczy, co wynika z założeń opie-
ki paliatywno-hospicyjnej nad chorym dzieckiem i jego rodziną. Wzmocnieni 
rodzice lepiej opiekują się dzieckiem, a rodzeństwo i dziadkowie łatwiej radzą 
sobie z trudnościami w towarzyszeniu ukochanej osobie. Obecność pedago-
ga hospicyjnego jest czynnikiem, który wzmacnia edukacyjny wymiar pomocy 
udzielanej choremu dziecku i jego bliskim. Na ten wymiar zwraca uwagę rów-
nież B. Antoszewska, która podkreśla, że obecność pedagoga w opiece nad ter-
minalnie chorym dzieckiem jest niezbędna. Jego rola jest związana z realizacją 
trudnego wyzwania, jakim jest edukacja chorego dziecka sprawowana w pol-
skich warunkach. Autorka podkreśla także rolę pedagoga w budowaniu współ-
pracy ze szkołą i przedszkolem [Antoszewska 2012, s. 95–96].

Jak pokazały przeprowadzone przeze mnie badania, dzięki współdziałaniu 
na rzecz dobra dziecka jego rozwój może się dokonywać w warunkach, któ-
re można uznać za optymalne, biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikają-
ce z choroby. Należy jednak podkreślić, iż zaobserwowany pozytywny wpływ 
edukacji przedszkolnej i szkolnej na rozwój dziecka nie zawsze jest możli-
wy do osiągnięcia z racji trudności we włączeniu dziecka w proces edukacji  
formalnej3. 

Odnosząc prezentowane wyniki badań do teoretycznych założeń tanato-
pedagogiki, można zauważyć, iż zakres celów szczegółowych tanatopedagogi-
ki zaproponowany przez J. Mastalskiego i J. Binnebesela wskazuje na potrze-
bę wspierania rozwoju chorych dzieci i ich rodzeństwa. Założenie to jest ze 
wszech miar słuszne. Ważnym jego uzupełnieniem może być odniesienie wy-
chowania do specyficznych uwarunkowań realizacji tego procesu w warun-

3 Wciąż nie została wypracowana optymalna formuła realizacji obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego przez dzieci objęte opieką hospicyjną 
lub możliwości jego zaniechania, gdy wskazują na to szczególne okoliczności. Brak elastyczno-
ści obowiązujących przepisów oraz niedostosowanie ich do szczególnych przypadków choro-
bowych sprawia, że w niektórych przypadkach realizacja tego obowiązku nie przynosi oczeki-
wanego efektu. W 2014 roku zagadnienie to stało się tematem korespondencji między Rzecz-
nikiem Praw Dziecka i Ministrem Edukacji Narodowej, opublikowanej na stronie Rzecznika 
Praw Dziecka [Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej…; Zapytanie Rzecznika Praw Dziec-
ka…, dostęp: 15.02.2016]. 

Z drugiej strony wydaje się, że wprowadzone w 2012 roku ograniczenie możliwości prze-
dłużenia okresu nauki na każdym etapie edukacyjnym do jednego roku nie sprzyja optymal-
nemu rozwojowi ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych [Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.… (Dz. U. 2012, poz. 204), § 5.1].
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kach domowej opieki hospicyjnej. Wydaje się, że należy włączyć ten obszar do 
zainteresowań tanatopedagogiki. W ten sposób zostanie pogłębione jej rozu-
mienie, a także poszerzy się obszar badań. Warto zwrócić uwagę na specyfi-
kę funkcjonowania rodziny objętej opieką hospicyjną, gdyż ta forma wsparcia 
znacznie różni się od innych form opieki paliatywno-hospicyjnej.

Przeprowadzone badania poszerzają rozumienie innego szczegółowego 
celu tanatopedagogiki, którym jest „integrowanie różnych środowisk na rzecz 
rozwoju dziecka” [Binnebesel, Mastalski 2016, w druku]. Współpraca rodzi-
ny z przedszkolem, szkołą i hospicjum w istotny sposób warunkuje powo-
dzenie edukacji dziecka. Integralny charakter edukacji przyczynia się do jego 
rozwoju. Należy także podkreślić znaczenie edukacji zdrowych dzieci, która  
dokonuje się przy współdziałaniu tych samych podmiotów. Rodzeństwo rów-
nież może liczyć na pomoc pedagoga hospicyjnego, a korzystając ze wsparcia 
w przedszkolu czy szkole, lepiej się rozwija.

1.3. Tanatopedagogiczny wymiar samowychowania 

Zagadnienie edukacji realizowanej w rodzinie chorego dziecka obejmuje tak-
że obszar związany z rozwojem osób zdolnych do podjęcia procesu samowy-
chowania. Na ten aspekt rozwoju zwracają uwagę autorzy hasła „tanatopeda-
gogika” (pedagogika śmierci), zamieszczonego w „Encyklopedii starzenia się 
i starości” pod redakcją A. A. Zycha. Postulują oni „formułowanie zasad sa-
mowychowania poprawiających jakość życia osób umierających oraz im to-
warzyszących” [Binnebesel, Mastalski 2016, w druku]. Odpowiedzią na ten  
postulat są zasady samowychowania wyprowadzone z analizy materiału ba-
dawczego. Zostały one zawarte w dziesiątym rozdziale niniejszej pracy.  

Określenie zasad samowychowania, które stosują osoby biorące udział  
w badaniach, wymagało podjęcia szeroko zakrojonych analiz dotyczących 
rozwoju człowieka, który na co dzień funkcjonuje w środowisku dotkniętym 
chorobą. Niezbędny więc okazał się opis zmian na poziomie postaw, związany  
z przewartościowaniami wywołanymi uczestniczeniem w sytuacji tanatolo-
gicznej. Ważne było ukazanie zakresu zmian w percepcji samego siebie, które 
zostały wywołane tą sytuacją. Należało także podkreślić wagę rozwoju w sfe-
rze duchowo-religijnej.  

Opracowanie zasad samowychowania zostało poprzedzone przez analizę 
celów samowychowania zawartych w materiale badawczym. Dzięki temu pod-
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jęte rozważania przyniosły efekt w postaci siedmiu zasad samowychowania. 
Należy podkreślić, iż nie stanowią one pełnego katalogu zasad dotyczących sa-
morozwoju. Są one jedynie odzwierciedleniem obserwacji i analizy wywiadów. 

Rozważając naturę samowychowania realizowanego w kontekście nieule-
czalnej choroby dziecka, zasadne wydaje się odniesienie do koncepcji potrau-
matycznego wzrostu, zaprezentowanej w teoretycznej części pracy. Zakłada 
ona, że człowiek, który doświadczył traumy, może przekształcić swe trudne 
doświadczenia w bodziec do pozytywnych zmian. Strategie zaradcze podej-
mowane w traumatycznej sytuacji stanowią czynnik umożliwiający nadanie 
im nowego znaczenia. 

Analiza materiału badawczego pokazała, że sytuacja tanatologiczna, w któ-
rej znalazła się rodzina, jest jednocześnie traumatyczna. Sugeruje to, że doko-
naną analizę można odnieść do założeń koncepcji wzrostu potraumatycznego. 
Potwierdzeniem tego są sugestie części osób udzielających wywiadów. Wska-
zują one na konkretne wydarzenia i momenty, które w ich przekonaniu były 
traumatyczne i znacząco wpłynęły na ich rozwój. W takim przypadku rozwój 
osobowościowy mógłby wpisywać się w koncepcję wzrostu potraumatycznego.   

Część rodzin ma traumatyczne doświadczenia związane z przeszłością:  
z porodem, wystąpieniem choroby, diagnozą czy też z innymi wydarzenia-
mi, które szczególnie silnie i boleśnie zapisały się w pamięci. Rodziny ukie-
runkowane tanatycznie i prezentystyczne tkwią w permanentnym zagrożeniu 
życia. Jedynie członkowie rodzin perspektywicznych, wspominając trauma-
tyczne wydarzenia z przeszłości, nie doświadczają bezpośredniego zagrożenia  
życia dziecka. Jednak i oni są świadomi kruchości życia swoich dzieci. 

Wydaje się, że stosowanie pojęcia wzrostu potraumatycznego nie jest w peł-
ni uzasadnione, gdyż trudna sytuacja osób zaangażowanych w badania nie zo-
stała jeszcze rozwiązana przez śmierć dziecka, która jest przez nich postrzegana 
jako największa trauma. Dlatego stwierdzenie, że w życiu domowników nastą-
pił wzrost potraumatyczny, musi być potraktowane z pewnym dystansem, na-
leżnym zjawiskom, które są szczególnie skomplikowane.

Nie oznacza to, że nie da się zaobserwować symptomów tego wzrostu. Są 
one wyraźnie widoczne w postaci zmian zachodzących na kilku płaszczy-
znach. Dwie z nich odpowiadają obszarom przemian wymienionych przez  
R. Tedeschi i L. Calhoun, czyli zmianom obrazu własnej osoby oraz filozo-
fii życia [Tedeschi, Calhoun 1996, s. 455–471]. Autorzy wskazują jeszcze jed-
ną płaszczyznę przemian, którą stanowią relacje interpersonalne. W materia-
le badawczym znajdują się odniesienia do tego obszaru, ale nie są one na tyle 
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silne, by wyodrębnić je jako wiodące. Przyczyną takiej sytuacji jest prawdopo-
dobnie wciąż trwające zagrożenie, które nie pozwala rodzicom i pozostałym 
członkom rodzin poświęcać dużo czasu i sił, by pogłębiać relacje z osobami 
spoza kręgu osób ogarniętych cierpieniem totalnym. Analiza wywiadów po-
kazała, że istotnym obszarem, który charakteryzuje się silnym dynamizmem 
przemian, jest życie duchowo-religijne. Wynik ten jest zbieżny z wynikami ba-
dań przeprowadzonych przez N. Ogińską-Bulik. Dowodzą one, że wzrost po-
traumatyczny obejmuje również duchową płaszczyznę życia człowieka [Ogiń-
ska-Bulik 2013, s. 60].

Na podstawie powyższych rozważań można przyjąć, że przemiany dekla-
rowane przez osoby udzielające wywiadów są charakterystyczne dla wzrostu 
potraumatycznego i można przypuszczać, że w dużym stopniu są one jego de-
sygnatami. Jednak specyfika nierozwiązanej sytuacji tanatologicznej domaga 
się szerszego ujęcia tego zagadnienia. Doświadczenia rozwoju członków ro-
dzin nieuleczalnie chorych dzieci są specyficzne, a pełne wyjaśnienie tego zja-
wiska wymaga podejmowania badań o charakterze interdyscyplinarnym. Wy-
daje się też, że wyjaśniając to zjawisko, należy wziąć pod uwagę czynniki wy-
kraczające poza koncepcję wzrostu potraumatycznego i podkreślające m.in. 
rolę wsparcia hospicyjnego, na które zwracają uwagę osoby wypowiadające się.

1.4. Wychowawcze znaczenie cierpienia 

Przynależność do grona osób bliskich chorego dziecka jest związana z koniecz-
nością współuczestniczenia w jego cierpieniu. Zagadnienie to stanowi osnowę 
dużej części wywiadów. Zaprezentowane wyniki badań pokazują, że cierpie-
nie należy rozpatrywać indywidualnie dla każdego członka rodziny, gdyż każ-
dy człowiek inaczej przeżywa dramat choroby dziecka. Jednak dzięki analizie 
wywiadów i danych zdobytych podczas obserwacji można zauważyć charak-
terystyczne cechy cierpienia. Profile cierpienia matek, ojców, sióstr, braci, babć 
i dziadków chorego dziecka są określane m.in. poprzez role społeczne pełnio-
ne w rodzinie, zasoby rodziny, a także uwarunkowania związane z osobistym 
potencjałem i doświadczeniami poszczególnych członków rodziny. 

Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki, można zauważyć, że w dużym stop-
niu wpisują się one w koncepcję cierpienia totalnego, zaprezentowanego  
w teoretycznej części pracy. Płaszczyzny, na których można dostrzec cierpie-
nie członków rodziny, są takie same jak w przypadku chorego człowieka. Ich 
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ból obejmuje bowiem płaszczyznę somatyczną, psychiczną, socjalną i ducho-
wą. Fakt ten jest znaczący, ponieważ umożliwia porównanie zakresu cierpie-
nia chorych ludzi i ich bliskich. Zdanie to podziela J. Deręgowska, uzasad-
niając je wynikami jakościowych badań przeprowadzonych wśród chorych na 
raka dzieci i ich rodzin. Badania pokazały, że „podobnie jak u dzieci zmaga-
jących się z chorobą nowotworową, tak u ich rodziców niestety już w pierw-
szym etapie leczenia pojawiał się ból ogarniający całego człowieka” [Deręgow-
ska 2010, s. 76]. 

Można przyjąć, że założenia przyświecające C. Saunders w tworzeniu kon-
cepcji cierpienia totalnego oraz tym, którzy się przyczynili do jej rozwoju, znaj-
dują potwierdzenie w materiale badawczym. Przedstawiciele rodziców, zdro-
wych dzieci oraz dziadków nieuleczalnie chorych dzieci przyczynili się do  
pogłębienia rozumienia ich cierpienia. Somatyczny wymiar cierpienia zna-
lazł wyraz w opisie bólu fizycznego związanego z przyjściem dziecka na świat, 
opieką nad nim czy przeżywaniem własnych chorób. Jest on zintensyfikowa-
ny przez uczestniczenie w cierpieniu totalnym. Cierpienie na płaszczyźnie psy-
chicznej zawiera całą gamę przeżyć związanych z emocjonalnym ustosunkowa-
niem się do choroby i śmierci, kontaktem z chorym dzieckiem czy konieczno-
ścią przeżywania wielu przeciążeń emocjonalnych. Socjalny wymiar cierpienia 
bliskich chorego dziecka wyraża się w poczuciu niezrozumienia, izolacji i sa-
motności. Duchowe cierpienie obejmuje wszystkie aspekty związane z ducho-
wo-religijnym funkcjonowaniem człowieka.   

Dyskutując nad otrzymanymi wynikami przeprowadzonych badań, nale-
ży podkreślić jeden zasadniczy fakt. Podczas opracowywania materiału ba-
dawczego nie odnoszono się do gotowych koncepcji, w tym do koncepcji cier-
pienia totalnego, gdyż naruszałoby to poprawność metodologiczną właściwą 
dla grounded theory. Z tego względu, stosując się do „wskazówek” zawartych 
w wywiadach, przeprowadzono analizę, która przebiegła zgodnie z mapą my-
śli wyznaczoną przez uczestników badań. Zabieg ten pozwolił na wyodrębnie-
nie kilku kategorii charakteryzujących cierpienie poszczególnych członków 
rodziny. Wpisują się one w zakres cierpienia totalnego, ale akcentują nieco  
inne aspekty doświadczeń rozmówców. 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na zaproponowanie kategorii 
cierpienia właściwego dla poszczególnych ról rodzinnych. Kategorią chraktery-
zującą cierpienie matek jest zmęczenie, na które składa się przeżywanie fizycz-
nego bólu związanego z porodem oraz opieką nad dzieckiem. Zmęczenie psy-
chiczne wynika z niezrozumienia sytuacji, w których matki uczestniczą. Wią-
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że się ono także z postępowaniem osób, z którymi matki spotykają się w trak-
cie leczenia dziecka. Matki są udręczone poczuciem niezrozumienia ze strony 
innych oraz osamotnieniem i izolacją społeczną, odczuwaną szczególnie do-
tkliwie w szpitalu4. Ważnym czynnikiem potęgującym poczucie zmęczenia są 
przeciążenia emocjonalne wywołane przez trajektorię choroby oraz zmęczenie 
fizyczne, które towarzyszy opiece nad dzieckiem. 

Cierpienie ojców chorych dzieci w dużym stopniu koncentruje się wo-
kół kategorii bezradności. Pojawia się ona w czasie wystąpienia choroby i jej 
diagnozy, która często jest postrzegana jako wyrok. Ojcowie czują bezrad-
ność, gdy widzą ból fizyczny dziecka i nie mogą mu pomóc. Niemniej bole-
sne jest uświadomienie sobie ograniczeń chorobowych, które znacznie zmniej-
szają szanse dziecka na prawidłowy rozwój. Jedną z konsekwencji tego faktu 
jest brak postępu w rozwoju psychofizycznym, co przez ojców jest odbierane 
jako poważna trudność. Bezradność opisywana przez ojców wiąże się również  
z przekonaniem o nieprzewidywalności i nieuchronności zdarzeń losowych, 
np. wystąpienia choroby czy momentu śmierci. Powstałe trudności odnoszą 
się również do sfery ducha, w której bezsilność jest traktowana jako niemoż-
ność poradzenia sobie ze znalezieniem odpowiedzi na trudne pytania. 

Wyniki badań przeprowadzonych przez B. Antoszewską są nieco odmienne. 
Według autorki poczucie bezradności jest poważnym utrudnieniem w funkcjo-
nowaniu rodziców chorego dziecka, ale częściej jest ono odczuwane przez matki 
niż przez ojców. Autorka zauważa, że powodem odczucia bezsilności jest pogor-
szenie stanu zdrowia dziecka, obserwacja jego cierpienia, pobyt w szpitalu, brak 
pieniędzy i odtrącenie dziecka przez rówieśników [Antoszewska 2006, s. 177].

Różnice być może wynikają m.in. z faktu, że mały pacjent przebywający  
w szpitalu zwykle więcej czasu spędza z matką, co zacieśnia więź kobiety  
z dzieckiem, a jednocześnie wzmacnia trudne emocje. W opiece domowej czas 
spędzony z dzieckiem może zostać rozłożony bardziej symetrycznie, co inten-
sywniej włącza ojców w uczestniczenie w trudnych doświadczeniach, stąd ich 

4 Nadzieją na poprawę sytuacji napawają zmiany w prawnych uregulowaniach tych skom-
plikowanych sytuacji, na co wskazuje rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dn. 9.11.2015 r. 
Nowe standardy uwzględniają między innymi sytuacje tzw. niepowodzeń położniczych, czy-
li przypadków, gdy dochodzi do poronienia, urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do ży-
cia lub obarczonego letalnymi schorzeniami, a także gdy kobieta spodziewa się urodzenia cho-
rego dziecka lub dziecka z wadami wrodzonymi. Standardowym postępowaniem jest stworzenie 
takich warunków, by matka chorego dziecka nie przebywała na sali wraz z matkami zdrowych 
dzieci [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.… (Dz. U. 2015, poz. 2007), 
art. VII ust. 1–3].
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bezsilność staje się bardziej dotkliwa. Dodatkową trudnością jest potrzeba po-
dejmowania działań wykraczających poza trwanie przy łóżku dziecka, a ich 
zakres jest zwykle ściśle ograniczony.

W analizie cierpienia dziadków kategorią charakterystyczną jest dezorien-
tacja. Wyraża się ona w zagubieniu i niezrozumieniu sytuacji, w której znala-
zło się dziecko i jego rodzina. Często jest to związane z brakiem odpowiednich 
informacji na temat choroby, leczenia i prognoz. Trudności wywołuje także 
niezgoda na niezawinione cierpienie dziecka. Dziadkowie, którzy angażują się 
w proces opieki nad dzieckiem, mają poczucie ogromnej odpowiedzialności, 
są zmęczeni i odczuwają fizyczne konsekwencje swego zaangażowania, co za-
burza komfort życia osób w podeszłym wieku. Ograniczają także kontakty 
społeczne, co w niektórych przypadkach prowadzi do częściowej izolacji spo-
łecznej. O stosunkowo niskim poziomie zaangażowania dziadków w opiekę 
nad dzieckiem donosi B. Antoszewska, ale ma to prawdopodobnie związek  
z faktem, że badaniami objęto dzieci hospitalizowane, z którymi kontakty są 
bardziej utrudnione niż w przypadku opieki domowej [Ibidem, s. 165]. Dziad-
kowie dzieci objętych opieką domową mają znacznie więcej możliwości włą-
czania się w opiekę i wychowanie chorego dziecka. Nie oznacza to, że wszyscy 
dziadkowie podejmują się tego zadania. Niemożność pełnego porównania wy-
ników badań ilościowych i jakościowych nie uprawnia do dalszego wniosko-
wania w tym obszarze.  

Rodzeństwo chorego dziecka zmaga się z deficytami, które w głównej mie-
rze wynikają z braku wystarczających informacji o chorobie brata lub siostry, 
a także z braku uwagi i zainteresowania ze strony rodziców. Trudne jest co-
dzienne koegzystowanie z chorym bratem bądź chorą siostrą, ale rodzeństwo 
ma również problem z planowaniem swojej przyszłości, bo nie wie, w jakim 
stopniu będzie ona związana z chorym dzieckiem. Deficyt odczuwany przez 
młodych członków rodziny jest także związany z poszukiwaniem odpowie-
dzi na istotne pytania stawiane w kontekście choroby, zwłaszcza na pytania 
dotyczące sensu życia. Trudność w znalezieniu odpowiedzi na nie powodu-
je, że bracia i siostry cierpią. Konieczność partycypowania w opiece nad cho-
rym dzieckiem wpływa na ograniczenie kontaktów społecznych, a ich brak 
jest szczególnie boleśnie odczuwany przez młodych ludzi. 

Wyniki analiz materiału badawczego mają odniesienie do szczegółowych 
celów tanatopedagogiki zaprezentowanych przez J. Mastalskiego i J. Binnebe-
sela. Mieszczą się one w obszarze zagadnień związanych z wychowaniem „do 
współcierpienia (cierpienia), współchorowania (chorowania) i współumiera-
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nia (umierania)” [Binnebesel, Mastalski 2016, w druku]. Rozumienie cierpie-
nia członków rodziny chorego dziecka jest warunkiem koniecznym, by zaini-
cjować i wspierać proces wychowania do współuczestniczenia w nim. 

Wydaje się, że wśród szczegółowych celów tanatopedagogiki należałoby 
wyodrębnić obszar rozumienia tematyki cierpienia i rozpatrzyć go jako od-
dzielne zagadnienie. Sugeruje to schemat przedstawiający zakres tanatope-
dagogiki, zaproponowany przez autora „Tanatopedagogiki w doświadczeniu 
wielowymiarowości człowieka i śmierci” [Binnebesel 2013b, s. 239], a pomi-
nięty w „Encyklopedii starzenia się i starości” [Binnebesel, Mastalski 2016,  
w druku]. Dzięki temu tematyka cierpienia chorej osoby i jej bliskich znalazła-
by lepsze ugruntowanie w teorii i badaniach empirycznych. Dodatkowo na-
leżałoby podkreślić specyfikę cierpienia, gdy pacjentem jest dziecko. Wypro-
wadzony z tych założeń szczegółowy cel tanatopedagogiki mógłby brzmieć:  
„Pogłębienie rozumienia choroby i śmierci człowieka, z uwzględnieniem cier-
pienia wywołanego chorobą i śmiercią dziecka”.

Niewystarczająca liczba badań dotyczących omawianej tematyki powodu-
je, że każdy nowy projekt może wnieść nowe informacje i przyczynić się do bu-
dowania coraz pełniejszego profilu tanatopedagogiki. Teoretyczne implikacje 
przedstawionych wyników badań skupiają się wokół założeń tanatopedagogi-
ki, wpływając na ich zakres i treść. Można mieć nadzieję, że przyczynią się one 
do rozwoju tej niezwykle ważnej subdyscypliny pedagogicznej.

2. Wskazania dla praktyki hospicyjnej

Wnioski płynące z badań skłaniają do opracowania praktycznych wskazówek 
dotyczących realizacji procesu opieki i wychowania w rodzinie dziecka objęte-
go opieką hospicyjną. Postulaty te można zawrzeć w kilku obszarach związa-
nych ze specyfiką domowej opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorym dziec-
kiem i jego rodziną.

2.1. Wzmacnianie tanatopedagogicznego charakteru 
  funkcjonowania rodziny

Życie rodzinne analizowane w kontekście edukacyjnym, stanowi podstawowe 
środowisko kształcenia i wychowania człowieka. Opieka hospicyjna nad cho-
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rym dzieckiem i jego bliskimi ma na celu wzmocnienie najważniejszych płasz-
czyzn funkcjonowania systemu rodzinnego. Obejmuje więc także zagadnienia 
związane z edukacją, co pozwala na wskazanie kilku obszarów jej działalności.

Diagnoza pedagogiczna rodziny

Diagnoza rodziny przyjmowanej pod opiekę hospicyjną, obok standardowych 
obszarów analizy funkcjonowania rodziny, związanych z opieką medyczną  
i pomocą socjalną, obejmuje także obszar opieki i wychowania. Dzięki peda-
gogicznemu charakterowi tej diagnozy można określić poziom wydolności 
rodziny w tym względzie, co przyczynia się do podniesienia jakości pomocy.  
W diagnozie systemu rodzinnego kluczową rolę odgrywa lekarz, psycholog 
i pracownik socjalny. Rola pedagoga hospicyjnego jest również istotna i wy-
maga dowartościowania. To on zna podstawowe zasady procesu wychowania 
i może dokonać rzeczowej diagnozy pedagogicznej, która stanowi ważny ele-
ment całościowej diagnozy systemu rodzinnego. Działania te mają na celu oce-
nę sytuacji i dają podstawę do określenia zadań, które należy podjąć dla do-
bra dziecka, w ścisłej współpracy z rodziną, przedszkolem czy szkołą. Potrzeb-
na jest klasyfikacja rodzin pod względem stosunków wewnątrzrodzinnych 
i określenie ich postawy wobec cierpienia, śmierci i leczenia paliatywnego.  
W diagnozie systemów rodzinnych można się posłużyć kategoryzacjami 
funkcjonującymi w literaturze przedmiotu i uzupełnić je klasyfikacją rodzin 
ugruntowaną w opracowanym materiale badawczym. 

Wzmacnianie procesu edukacji dziecka w rodzinie

Podkreślenie znaczenia procesu edukacji realizowanej w rodzinie dowarto-
ściowuje to podstawowe środowisko wychowawcze. W sytuacji nieuleczalnej 
choroby dziecka, a zwłaszcza w terminalnej fazie choroby rodzina zapewnia 
dziecku optymalną opiekę o charakterze wychowawczym i troszczy się o jego 
rozwój. Uświadomienie opiekunom dziecka ważnej roli edukacji, odbywają-
cej się mimo zagrożenia życia, owocuje ukierunkowaniem działań na opty-
malny rozwój dziecka. Zwrócenie uwagi na podstawowe wartości, wśród któ-
rych szeroko rozumiane dobro dziecka stanowi wartość zasadniczą, jest istot-
ne, ponieważ pozwala określić cele rozwojowe związane z edukacją. Ich uświa-
domienie warunkuje realizację zasad edukacyjnych. W procesie tym pomocne 
mogą być wartości, cele i zasady edukacyjne, które zostały określone na pod-
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stawie analizy materiału badawczego. Wydaje się, że ich realizacja może znacz-
nie usprawnić proces edukacji dziecka. Ważne jest także określenie metody-
ki wychowawczej, która winna być dostosowana do warunków życia dziecka. 
Wzmocnienie środowiska życia dziecka służy jego rozwojowi, jak również po-
stępom pozostałych członków rodziny, dlatego potrzebna jest pedagogizacja 
członków rodziny, w czym mogą pomóc np. warsztaty wychowawcze organi-
zowane przez hospicjum. Biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe rodziców,  
w wielu przypadkach można je zastąpić odpowiednią lekturą lub poradą pe-
dagoga bądź specjalisty. 

W realizacji procesu edukacji pomocny może się okazać zaproponowany 
model edukacji w rodzinie objętej opieką hospicyjną. Określa on podstawo-
we płaszczyzny rozwoju dokonującego się w kontekście tanatopedagogicznym. 
Zwraca uwagę na czynniki, które zakłócają ten proces i postuluje ścisłą współ-
pracę wszystkich środowisk wychowawczych na rzecz integralnego rozwoju 
dziecka. Podkreśla rolę hospicjum, które może wzmacniać tanatopedagogicz-
ny wymiar funkcjonowania rodziny, a także wskazywać sposoby pokonywa-
nia trudności wychowawczych i gromadzenia potencjału rozwojowego rodzi-
ny. Model zarysowuje perspektywę samorozwoju starszych członków rodzi-
ny oraz sugeruje potrzebę większego zainteresowania zdrowym rodzeństwem. 

Rozwój dziadków oraz rodzeństwa chorego dziecka stanowi duże wyzwa-
nie pedagogiczne, wymagające podejmowania działań ukierunkowanych na 
wzmocnienie tych często niedowartościowanych członków rodziny. Zapropono-
wane zasady edukacyjne ukierunkowane na rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych 
członków rodziny określają zakres działań mogących wzmocnić wychowawcze 
funkcjonowanie rodziny oraz przyczynić się do rozwoju osobistego jej członków. 
Należy podkreślić, iż społeczne instytucje pomocowe i edukacyjne nie powinny 
zastępować rodziców dziecka w realizacji ich zadań rodzicielskich. W przypadku 
opieki hospicyjnej realizowanej zgodnie z założeniami tanatopedagogiki człon-
kowie rodziny winni dorastać do zadań, które przed nimi stoją. Nie należy więc 
wyręczać członków rodziny w pełnionych przez nich obowiązkach.

Inicjowanie i wspieranie procesu samowychowania 

Istotnym zadaniem tanatopedagogicznym jest wspieranie procesu samowy-
chowania i wdrażanie w jego zasady. Trzeba podkreślać znaczenie własnego 
rozwoju członków rodziny chorego dziecka i wskazywać możliwości jego re-
alizacji. W tym względzie mogą być pomocne zasady samowychowania, które 
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powstały w wyniku analizy materiału badawczego. Zapoznanie z nimi i wdra-
żanie może okazać się pomocą w budowaniu profilu rozwojowego człowieka. 
Rozwój człowieka znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej staje się moż-
liwy, gdy otrzymuje on odpowiednie wsparcie. Psychopedagogiczny charak-
ter tego wsparcia winien uwzględniać indywidualne uwarunkowania realiza-
cji procesu rozwojowego, a jednocześnie wskazywać na wspólne doświadcze-
nia osób, które w procesie choroby rozwinęły swoją osobowość. Ważne jest 
także stymulowanie samorozwoju dorosłych członków rodziny chorego dziec-
ka, zachęcanie do samokształcenia i wspieranie tego procesu. Aktywizacja  
w tym obszarze domaga się rzetelnej diagnozy sytuacji rodziny oraz kreatyw-
nego wzmocnienia postaw pozytywnych.

2.2. Podkreślenie znaczenia edukacji formalnej

Ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na realizację procesu edukacji zdrowe-
go i chorego dziecka, która dokonuje się w kontekście społecznym. Winna ona 
być realizowana przy współudziale wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za 
edukację, z uwzględnieniem uwarunkowań dzieci objętych opieką hospicyjną. 

Edukacja formalna chorego i zdrowego dziecka 

W osiągnięciu optymalnego rozwoju dziecka edukacja formalna odgrywa zna-
czącą rolę. Potwierdzają to opinie badanych rodziców, którzy deklarują silną 
potrzebę włączania dzieci w proces kształcenia przedszkolnego i szkolnego. 
Dlatego potrzebne jest maksymalne ułatwienie dostępu dzieci do tych placó-
wek, zwłaszcza o specjalistycznym profilu edukacyjnym, a także zadbanie o ich 
odpowiednią liczbę na danym terenie. Zadaniem pedagoga hospicyjnego jest 
zdobycie niezbędnych informacji i nawiązanie kontaktu z odpowiednimi pla-
cówkami. Spotkanie i rozmowa z pedagogiem szkolnym, a w niektórych przy-
padkach także z uczniami z klasy chorego dziecka, może okazać się niezbędną 
pomocą. Bardziej wysublimowanymi formami przekazywania niezbędnych in-
formacji na temat chorego dziecka są projekty edukacyjne bądź warsztaty. 

Zasadne jest dążenie do umożliwienia rodzicom chorych dzieci wstrzyma-
nia się od realizacji obowiązku szkolnego i obowiązkowego roku przygotowa-
nia przedszkolnego, gdy nie pozwala na to stan zdrowia dziecka. Zamiast re-
alizacji tej formy edukacji trzeba wypracować formułę pozwalającą dziecku 
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na osiągnięcie optymalnego poziomu rozwoju w inny sposób. Wydaje się, że 
w opracowaniu tej formuły i w jej realizacji ważną rolę powinien odegrać pe-
dagog hospicyjny. 

Edukacja formalna obejmuje także zdrowe dzieci, które osiągnęły wiek 
przedszkolny bądź dojrzałość szkolną. Zainteresowanie przebiegiem eduka-
cji zdrowego rodzeństwa jest zadaniem o dużym znaczeniu wychowawczym. 
Niekiedy potrzebne jest wsparcie rodzeństwa w wypełnianiu obowiązków 
szkolnych, a przede wszystkim wzmocnienie ich rozwoju. Może się to doko-
nać przy współudziale hospicjum – poprzez podejmowane przez nie inicjaty-
wy mające na celu wsparcie i rozwój zdrowych braci i sióstr chorych dzieci.

Zintegrowanie wpływów wychowawczych 

Biorąc pod uwagę dobro dziecka, niezbędne są działania zmierzające do zinte-
growania oddziaływań wychowawczych środowiska rodzinnego, szkoły, szpi-
tala, a także istotnych dla wychowania mass mediów. Niektóre dzieci, które  
na co dzień objęte są opieką hospicjum, czasowo przebywają w szpitalach. 
Skutkuje to formalną koniecznością rezygnacji ze sprawowania nad nimi opie-
ki medycznej. Nie oznacza to jednak, że więź z dzieckiem zostaje zerwana, 
mimo że taka sytuacja często ogranicza możliwości utrzymania interakcji wy-
chowawczej. Przy dłuższym pobycie dziecka w szpitalu zasadne wydaje się 
rozważenie możliwości skontaktowania się z pedagogiem szpitalnym w celu 
integrowania jego działań z inicjatywami podejmowanymi wcześniej przez 
hospicjum. 

Należy również podkreślić, iż w edukacji zdrowego, jak i chorego dziecka 
ważną rolę odgrywają mass media. Dla chorego dziecka mass media stanowią 
często jedną z niewielu dostępnych form zaspokajania potrzeb rozwojowych. 
Mogą się one przyczynić do rozwoju dziecka, ale jeśli są używane niewłaściwie, 
stanowią poważne zagrożenie. Korzystanie z mediów bez odniesienia wycho-
wawczego może prowadzić do ukształtowania niekorzystnych postaw. Media 
mogą osłabiać potrzebę bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Bio-
rąc pod uwagę potrzeby społeczne zdrowego i chorego dziecka, należy zatrosz-
czyć się, by nie uległy one deprywacji. 

Wpływ mass mediów na rozwój dziecka nie należy do zagadnień porusza-
nych w niniejszym projekcie, ale ze względu na doniosłość wpływu mediów 
na przebieg procesu edukacji należy zwrócić uwagę na ich potencjał. Zasady 
wychowawczego korzystania z mass mediów mogą stanowić niezwykle cen-
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ną pomoc w stymulowaniu rozwoju dziecka i przeciwdziałaniu ich negatyw-
nemu wpływowi.

2.3. Przygotowanie zespołu hospicyjnego 
  do realizacji tanatopedagogicznych wyzwań

Założenia tanatopedagogiki realizowane w praktyce hospicyjnej wymagają 
starannego przygotowania zespołu pomocowego. Winien on mieć odpowied-
nią wiedzę, umiejętności i kompetencje. Na podstawie analizy danych zawar-
tych w materiale badawczym można wskazać kilka aspektów przygotowania 
członków zespołu, którzy mają wspierać chore dziecko i jego rodzinę. 

Pogłębienie rozumienia cierpienia i śmierci

Ważne jest pogłębienie rozumienia cierpienia i śmierci człowieka, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem sytuacji, gdy pacjentem jest dziecko. Jest to potrzeb-
ne członkom zespołu hospicyjnego, by byli w stanie zmierzyć się z cierpie-
niem i śmiercią dziecka, a także z perspektywą własnej śmierci. Dlatego istot-
ne jest poszerzanie zakresu wiedzy na te tematy, z wykorzystaniem holistycz-
nego ujęcia modelu zdrowia i choroby, koncepcji cierpienia totalnego oraz 
innych koncepcji przybliżających zagadnienie cierpienia i śmierci. Dla osób 
identyfikujących się z wiarą zasadne jest religijne odniesienie do tych zagad-
nień, w czym pomocną rolę pełni kapelan hospicyjny. Ważne jest także pogłę-
bienie rozumienia cierpienia członków rodziny chorego dziecka, z uwzględ-
nieniem specyficznych uwarunkowań wynikających np. z pełnienia danej roli 
społecznej w rodzinie. Wydaje się, że pomocne mogą być wypowiedzi rodzi-
ców, dziadków i rodzeństwa chorego dziecka, a także propozycja kategoryza-
cji ich cierpienia.

Przedstawione wyniki badań mogą stanowić pomoc w początkowej fazie 
poznawania rodziny, podczas prowadzenia rozmów i nawiązywania inter-
akcji. Pogłębienie rozumienia doświadczeń matek i ojców daje podstawę do 
stworzenia otwartego systemu komunikacji, w którym osoby wspierające ro-
dzinę potrafią uniknąć niepotrzebnych i raniących pytań i tez, a także łatwiej 
dostosowują pomoc do potrzeb rodziny. Przybliżenie cierpienia rodzeństwa 
pozwala na lepsze rozpoznanie zakresu wsparcia i kształtowanie właściwych 
postaw wychowawczych.  
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Wzmacnianie tanatopedagogicznego wymiaru opieki medycznej

Pracownicy hospicjum dla dzieci realizują swe zadania ze świadomością, że 
ich praca, jakkolwiek niezwiązana wprost z edukacją dziecka, pozostaje w ści-
słej zależności od realizacji tego procesu dokonującego się w rodzinie i poza 
nią. Dlatego ich działania winny mieć charakter tanatowychowawczy, któ-
ry uwzględnia predyspozycje oraz uwarunkowania chorych i zdrowych dzie-
ci oraz ich potrzeby rozwojowe. Każde działanie, zwłaszcza pielęgnacyjne  
i opiekuńcze, wpisuje się w zasady wychowawcze, a przez to przyczynia się do 
rozwoju dziecka i pozostałych członków rodziny. W ten sposób można zapo-
biec frustracji potrzeb dziecka oraz kształtowaniu się niewłaściwych postaw  
życiowych.  

By ułatwić realizację tych założeń, niezbędne wydaje się zapewnienie pra-
cownikom hospicjum i wolontariuszom udziału w odpowiednich szkoleniach 
o tematyce tanatopedagogicznej. Ich organizowanie i prowadzenie może nale-
żeć do zadań pedagoga i psychologa hospicyjnego. Ich współpraca może przy-
czynić się do podniesienia poziomu kultury pedagogicznej zespołu. Użyteczne 
może się okazać zarówno wsparcie teoretyczne, jak i wdrażanie dobrych prak-
tyk związanych z metodyką pracy wychowawczej.

Wzmacnianie wychowawczego charakteru działań niemedycznych

Wychowawczy wymiar działań podejmowanych przez pracowników poza-
medycznych może dotyczyć niemal wszystkich pracowników tej części ze-
społu, w stopniu właściwym do pełnionej przez nich roli. W tym kontekście 
zasadne wydaje się podkreślenie roli pedagoga hospicyjnego. Tanatopedagog 
powinien posiadać kompetencje niezbędne, by realizować powierzone mu za-
dania. Ich posiadanie winno warunkować zatrudnienie osoby na tym sta-
nowisku. Kompetencje tanatopedagoga winny być rozwijane przy wsparciu 
podmiotów zewnętrznych, poprzez kursy czy studia podyplomowe. 

Należy również zabiegać o możliwość uzyskania dofinansowania w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia na etaty pozamedyczne, w tym także na etaty dla 
pedagogów. Zasadne wydaje się rozważenie anglosaskiego modelu funkcjo-
nowania pedagoga hospicyjnego, który pełni funkcje nauczyciela oraz asy-
stenta dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zakres obowiązków 
pedagoga obejmuje nie tylko pracę z chorym dzieckiem i jego bliskimi, ale 
także wsparcie zespołu na płaszczyźnie pedagogicznego instruktażu i do-
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radztwa. Z tego względu należy postulować tworzenie w hospicjach zespołów 
psychowychowawczych, w których pedagodzy wraz z wolontariuszami, przy 
niezbędnym wsparciu psychologów, starają się odpowiedzieć na edukacyjne 
potrzeby chorego dziecka i jego rodziny, a także na potrzeby zespołu pomo-
cowego. 

Spośród pracowników zespołu należy zwrócić uwagę na wychowawczy 
charakter działań podejmowanych przez kapelana i osoby, które mu pomaga-
ją. Zadania kapelana wiążą się ze wspomaganiem rozwoju człowieka, towarzy-
szeniem mu w trudnych chwilach oraz ze wzmacnianiem postaw opartych na 
prawdzie i szacunku do człowieka. Pedagogiczny wymiar przesłania zawarte-
go w Biblii winien inspirować do nadania działaniom duszpasterskim rysów 
wychowawczych. 

Zwrócenie uwagi na wychowawczy charakter opieki duszpasterskiej do-
maga się opracowania i przyjęcia kryteriów, które kapelani hospicyjni winni 
spełniać. Dobór osób mających realizować te zadania winien być szczególnie 
staranny. Należy przeciwstawiać się przekonaniu, że w zawodach związanych 
z powołaniem nie jest konieczne kształcenie specjalistyczne, rozszerzające  
zakres wiedzy i kompetencji wykraczających poza program studiów. Warto 
w tym kontekście zwrócić uwagę np. na pracę pielęgniarki czy księdza. Do-
kształcanie jest niezbędnym elementem nabywania umiejętności niezbędnych 
do realizacji założeń opieki duchowo-religijnej. 

Obok pedagoga i kapelana warto podkreślić pedagogiczny charakter pracy 
koordynatora wolontariatu hospicyjnego. Jego oddziaływanie wychowawcze do-
konuje się na płaszczyźnie kontaktów z wolontariuszami oraz rodzinami chorych 
dzieci. Obie płaszczyzny są bardzo istotne w perspektywie wychowawczej. Koor-
dynator powinien znać potrzeby rodzin i to do nich dostosowywać działania wo-
lontaryjne. Uwzględnienie pedagogicznego charakteru oddziaływania wolonta-
riatu może się przyczynić do podniesienia wydolności wychowawczej rodzin ob-
jętych opieką. Może także zainicjować i wzmocnić postawy samowychowawcze 
wśród wolontariuszy. 

Koordynacja wolontariatu jest więc działaniem, które ma niezbywalny edu-
kacyjny charakter. Można zaproponować, by tę funkcję pełniły osoby, które po-
siadają odpowiednie kompetencje i predyspozycje wychowawcze. Dzięki temu 
będzie można wspomagać rozwój osób dotkniętych cierpieniem totalnym, a tak-
że osób, które udzielają im wsparcia.
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2.4. Rozwijanie społecznego wymiaru tanatoedukacji

Tanatoeduakcja, będąca ważnym elementem tanatopedagogiki, obejmuje 
swym zakresem obszar życia społecznego. Istnieje potrzeba tanatoedukacji re-
alizowanej w wymiarze społecznym, a więc w przedszkolach, szkołach, wśród 
studentów i w mass mediach. 

Edukacyjny wymiar kampanii społecznych

Kampanie społeczne, które służą pozyskaniu środków na utrzymanie hospicjów, 
mogą do swoich celów włączyć tanatoedukację. Dzięki temu będzie można jesz-
cze bardziej rzetelnie informować społeczeństwo, czym jest opieka hospicyjna  
i z jakimi trudnościami się zmaga. Równie ważne jest podkreślanie pozame-
dycznych aspektów choroby i śmierci dziecka, wyznaczanie standardów życia 
społecznego opartego na wartościach ogólnoludzkich i uczenie życia ze świa-
domością nieuchronności śmierci. Wdrażanie postulatów tanatopedagogiki, 
zakładającej rozwój człowieka dokonujący się mimo nieuchronności śmierci, 
może przeciwstawić się powszechnej tabuizacji zagadnienia śmierci i poprawić 
jakość wsparcia społecznego. 

Społeczny wymiar tanatoedukacji zakłada również propagowanie idei wo-
lontariatu hospicyjnego, którego efekty są powszechnie cenione, jednak ta idea 
jest niekiedy postrzegana jako zbyt trudna do osiągnięcia. Pogłębienie spo-
łecznego rozumienia idei wolontariatu pozwala na zintensyfikowanie działań 
służących dobru drugiego człowieka. Jeśli wspiera się chore dziecko i jego bli-
skich, wolontariat nabiera szczególnego wymiaru. Staje się elementem łączą-
cym ideę pomocy z potrzebami małego pacjenta i jego rodziny.

Wątki tanatologiczne w kształceniu 

Wydaje się, że wątki tanatologiczne powinny być wpisane w programy naucza-
nia na wszystkich etapach kształcenia, a także w programy studiów, zwłasz-
cza w przypadku kierunków, które przygotowują do pracy z osobami chory-
mi, w podeszłym wieku czy u schyłku życia. Jest to potrzebne, zwłaszcza gdy 
realizacja powołania wiąże się z pomocą osobie umierającej. Specyficzne uwa-
runkowania tej pracy domagają się spełnienia odpowiednich standardów, któ-
rych przestrzeganie warunkuje realizację idei opieki paliatywno-hospicyjnej 
nad dzieckiem. 
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Dobrą praktyką tanatoedukacji są programy edukacyjne, przygotowane  
i prowadzone w dużej mierze przy współudziale środowiska hospicyjnego. Są 
one skierowane do uczniów na czterech pierwszych etapach edukacji. Dzię-
ki zintensyfikowaniu tych działań jest możliwe podniesienie poziomu wiedzy 
i świadomości społecznej dzieci i młodzieży szkolnej. Współpraca szkół i pla-
cówek hospicyjnych może przyczynić się do ukształtowania postaw zawierają-
cych afirmację tego, co nieuchronne oraz chęć nieustannego rozwoju.

* * *
Jednym z celów prowadzenia badań empirycznych jest tworzenie i weryfiko-
wanie teorii oraz uzupełnianie i rozszerzanie ich zakresu. Wyniki otrzymane 
w procesie analizy materiału badawczego pozwoliły na częściowe wypełnie-
nie tych założeń, co dokonało się poprzez porównanie ich z wynikami innych 
badań oraz zestawienie ich z teoretycznymi założeniami tanatopedagogiki.  
Pierwszy zabieg pozwolił na usytuowanie badań w kontekście innych, cho-
ciaż nielicznych, projektów badawczych. Odwołanie do dostępnych w litera-
turze wyników badań pozwoliło na pokazanie różnic oraz podobieństw mię-
dzy otrzymanymi rezultatami. Przedyskutowanie ich umożliwiło dalsze po-
szukiwania.

Ważnym celem przeprowadzonych analiz było odniesienie ich do założeń 
tanatopedagogiki, a zwłaszcza do jej celów szczegółowych. Nie wszystkie cele 
tanatopedagogiki znalazły odniesienie w materiale badawczym. Jednak wy-
daje się, że poszerzenie zakresu niektórych celów i ich sprecyzowanie, a także 
określenie nowych celów jest efektem, który uzasadnia słuszność zrealizowa-
nego projektu badawczego. Aby uzupełnić praktyczny wymiar badań, ich re-
zultaty zostały wykorzystane do określenia praktycznych wniosków i postula-
tów dotyczących praktyki tanatopedagogicznej. 

Jak pokazuje doświadczenie, sugestie będące zwieńczeniem wielu prac na-
ukowych często pozostają na poziomie postulatów, których spełnienie zosta-
je odsunięte w nieokreśloną przyszłość. Czy w tym przypadku stanie się po-
dobnie? Biorąc pod uwagę fakt, że znaczenie omawianych kwestii jest bardzo 
istotne, a rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej nad dzieckiem dynamiczny, 
można mieć nadzieję na wdrożenie implikacji wynikających z doświadczeń 
rodzin, które wzięły udział w badaniach. Głos uczestników cierpienia total-
nego jest wartością niezwykle cenną i można mieć nadzieję, że zostanie on 
uwzględniony zarówno na płaszczyźnie rozwoju teorii tanatopedagogicznej, 
jak i na płaszczyźnie praktycznego wymiaru tej subdyscypliny.
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Życie chorych dzieci i ich rodzin jest zjawiskiem społecznym, które trudno za-
uważyć, a tym bardziej wyjaśnić. Nieuleczalna choroba dziecka narzuca spe-
cyficzny kontekst egzystencji rodziny, często nieuchwytny w rozważaniach na-
ukowych. Nosi więc znamiona tajemniczości. Owa tajemniczość intryguje, ale 
z drugiej strony wzbudza niepokój. Nie chcąc tracić dobrego samopoczucia, 
najłatwiej jest pozostać na poziomie percepcji tej rzeczywistości opisywanej 
przez mass media czy ulotki, których treść zachęca do przekazania odpisu po-
datkowego na rzecz chorych dzieci. Jest to jednak zaledwie skrawek życia cho-
rych dzieci i ich rodzin, które ukazuje się w pełni, gdy zaczyna się uczestniczyć 
w ich codzienności. Pokonanie lęku pozwala na doświadczenie rzeczywistości, 
która zaskakuje swoją głębią i dynamiką. Spotkanie z rodzinami zmagającymi 
się z niezwykle trudnymi przeciwnościami losu pozwala na poznanie ich życia, 
jego częściowe zrozumienie oraz podjęcie próby opisu tej rzeczywistości w spo-
sób intersubiektywnie zrozumiały. To zadanie stanowiło zasadniczy cel podję-
tych przeze mnie badań.

Metody zbierania danych jakościowych absorbują uczestników badań i bada-
cza, a także odwołują się do relacji, która się między nimi tworzy. Dzięki tej rela-
cji, wypracowanej w trakcie moich wizyt w domach chorych dzieci, dzięki otwar-
tości i szczerości uczestników wywiadów, a także dzięki wsparciu zespołu hospi-
cyjnego uzyskałem materiał badawczy, który został poddany stosownej analizie. 

Szeroki zakres tematyki życia rodzinnego oraz pedagogiczne zaintereso-
wania skłoniły mnie do wyboru stosunkowo niewielkiego obszaru funkcjo-
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nowania rodziny, związanego z realizacją funkcji opiekuńczo-wychowawczej.  
W toku prowadzenia badań okazało się, że zakres realizacji tej funkcji jest 
znacznie szerszy i włącza w tematykę badawczą wiele innych wątków z życia 
rodziny. Zgłębienie znaczenia i zależności tych czynników było interesującym 
wyzwaniem, które jednocześnie stanowiło trudność w przeprowadzeniu badań 
i opisie ich wyników. Wielowątkowość wyłaniających się treści prognozowała 
stosunkowo szeroki kontekst ujęcia badanego zagadnienia, a jednocześnie po-
trzebę jego obszernego wyjaśnienia. Pogodzenie tych czynników zaowocowało 
dość obszerną analizą i opisem wyników, co jednak wydawało mi się niezbęd-
ne, by rzetelnie zaprezentować opinie osób uczestniczących w badaniach.   

Badania pokazały, że zmienne niezależne odegrały istotną rolę w kształto-
waniu profilu tanatopedagogicznego funkcjonowania  poszczególnych rodzin. 
Choroba i przebieg leczenia wyraźnie wpłynęły na życie rodziny. Biorąc pod 
uwagę, że w tym przypadku w pojęciu „choroba” zawiera się informacja o jej nie-
uleczalności oraz zagrożeniu życia dziecka, można przyjąć, że jej wpływ zmie-
nił funkcjonowanie każdej z rodzin. Zmiany dokonały się na poziomie funkcjo-
nowania rodziny jako systemu oraz jego poszczególnych członków. W wyniku 
analizy danych wyłoniono trzy kategorie systemów rodzinnych, które ukształ-
towały się w kontekście zagrożenia życia dziecka. Charakteryzujące je cechy po-
głębiają rozumienie ich funkcjonowania w sytuacji tanatologicznej.

Kategoryzacja cierpienia członków rodziny chorego dziecka ukazuje rolę 
zasobów wewnątrzrodzinnych i osobistych w konfrontacji z nieuniknioną 
chorobą. Indywidualny rys cierpienia każdego z członków rodziny jest w du-
żym stopniu uwarunkowany rolą pełnioną w rodzinie. Cierpienie matek, oj-
ców, rodzeństwa i dziadków jest związane także z pozycją zajmowaną w ro-
dzinie przez poszczególne osoby. Dostęp do informacji, poziom komunikacji 
w rodzinie, wzajemne wsparcie, potencjał duchowo-religijny i sposoby radze-
nia sobie z sytuacją stresową stanowią o indywidualnych przeżyciach człon-
ków rodzin oraz o charakterystycznych profilach właściwych poszczególnym 
rolom społecznym.     

Cierpienie wywołało daleko posunięte reperkusje i wpłynęło na edukację 
chorego dziecka i jego rodzeństwa, a także wywołało zmiany osobowościowe  
wśród części rodziców i dziadków małego pacjenta. Zagadnienie kształcenia  
i wychowania zostało dogłębnie przeanalizowane, dzięki czemu możliwe było 
stworzenie modelu edukacji dziecka. Ważnym czynnikiem wpływającym na 
kształt i jakość edukacji jest wsparcie udzielane przez placówki edukacyjne, 
świadczące pomoc choremu dziecku i rodzinie. Wsparcie pedagoga hospicyj-
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nego okazało się ważnym elementem wpływającym na poziom edukacji. Cha-
rakterystyczne uwarunkowania tej edukacji oraz jej przebieg pozwalają na 
sformułowanie spostrzeżenia, iż zawiera się ona w zakresie pojęcia „tanato-
pedagogika”. 

Proces samowychowania, którego obecność jest wyraźnie zauważalna  
w świetle analizy materiału badawczego, ma rys tanatopedagogiczny. Sprawia 
on, że rozwój ten dokonuje się w kontekście tanatycznym. Ważną przestrzeń  
w kształtowaniu postaw stanowi sfera duchowo-religijna, której znaczenie 
podkreślają uczestnicy badań. Samorozwój bliskich chorego dziecka jest zwią-
zany z permanentną sytuacją zagrożenia życia dziecka, a traumatyczne wyda-
rzenia skłaniają do wewnętrznej przemiany. Zaistniałe zmiany odnoszą się do 
płaszczyzn konstytuujących postawy osób udzielających wywiadów, a więc do 
płaszczyzny emocjonalnej, behawioralnej i intelektualnej. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie rodziny nieule-
czalnie chorego dziecka jest wsparcie udzielane przez hospicjum domowe. 
Jego pozytywna rola była wielokrotnie podkreślana w wypowiedziach uczest-
ników badań. Warto zauważyć, iż badaniom towarzyszyła atmosfera charak-
terystyczna dla środowiska rodzinnego objętego taką pomocą. Atmosfera uwi-
daczniała się w skrótach myślowych, wspólnych odniesieniach, słownictwie, 
a także w emocjach wyrażanych przez osoby udzielające wywiadów. Wszyst-
kie te elementy są zewnętrznym przejawem specyficznej relacji pomocowej  
i wpływu zespołu hospicyjnego na funkcjonowanie rodziny chorego dziecka. 
Można przyjąć, iż poziom tanatopedagogicznego funkcjonowania większości 
rodzin biorących udział w badaniach w znacznym stopniu zależy od wsparcia 
zespołu hospicyjnego. Ten wpływ jest różny w przypadku poszczególnych ro-
dzin i ich członków, jednak wyraźny.  

Analiza materiału badawczego została poprzedzona częścią teoretyczną,  
w której zaprezentowano wyniki analizy krytycznej wybranych źródeł z litera-
tury przedmiotu. Dzięki niej można było dookreślić tematykę badawczą i osa-
dzić ją w kontekście dorobku współczesnej nauki. Warto zauważyć, iż analiza li-
teratury przedmiotu znacznie wykroczyła poza obszar pedagogiki. Przyjęcie in-
terdyscyplinarnego ujęcia poruszanego zagadnienia było zabiegiem koniecznym 
i umożliwiło zaprezentowanie szerokiego zakresu jego rozumienia. Trzeba pod-
kreślić, iż rozdziały monografii poświęcone rozważaniom teoretycznym nie zde-
terminowały wyników badań, co jest zgodne z założeniami teorii ugruntowanej. 

Rozważania teoretyczne, jak i dane wynikające z badań przeprowadzonych 
w innych projektach badawczych stanowią zasoby, które pozwoliły na prze-



prowadzenie dyskusji nad otrzymanymi wynikami. Odniesienie ich do zało-
żeń i praktyki tanatopedagogicznej ukazało zasadność użytego w tytule pra-
cy założenia, iż monografia jest studium w zakresie tanatopedagogiki. Posze-
rzenie i uzupełnienie założeń tej subdyscypliny, a także perspektyw rozwoju 
jest efektem przeprowadzonych badań. W ich świetle możliwe stało się zapro-
ponowanie implikacji dotyczących praktyki tanatopedagogicznej, realizowa-
nej w warunkach domowej opieki hospicyjnej.  

Otrzymane wyniki sugerują, że niezbędne jest podejmowanie kolejnych 
badań w celu potwierdzenia i poszerzenia rozumienia tanatopedagogicznego 
funkcjonowania rodzin objętych wsparciem domowego hospicjum dla dzie-
ci. Sytuacja życiowa tych rodzin zmienia się dynamicznie wraz z przemiana-
mi społecznymi i świadomościowymi. Ograniczenia prezentowanej monogra-
fii nie pozwalają na poprzestanie na zrealizowanym projekcie, co uprawnia do 
przedstawienia postulatu dotyczącego dalszej eksploracji funkcjonowania śro-
dowiska rodzinnego dotkniętego chorobą dziecka, ze szczególnym uwzględ-
nieniem pozostałych funkcji rodziny. Takie badania pozwolą na bardziej cało-
ściową prezentację życia rodzin. Ważne wydaje się również włączenie do badań  
instytucji wspierających rodzinę. W pierwszym rzędzie potrzebne są badania 
dotyczące tanatopedagogicznego funkcjonowania zespołów hospicyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób związanych z opieką psychopedagogiczną. 
Niezbędne są również badania środowiska przedszkolnego i szkolnego, które 
współuczestniczą w procesie edukacji. Wydaje się, że zachowanie, a nawet po-
szerzenie interdyscyplinarnego charakteru badań jest postulatem warunkują-
cym i ukierunkowującym dalszy rozwój tanatopedagogiki. 

We wstępie monografii znalazło się odniesienie do szczęścia i cierpienia 
przeżywanego przez rodziny. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, 
że w rodzinach chorych dzieci obie te rzeczywistości koegzystują, choć prze-
waga cierpienia, co oczywiste, wydaje się dominująca. Bardziej wnikliwe za-
głębienie się w słowa rozmówców i nadawane im znaczenia pozwala jednak  
zauważyć, że w rodzinach zaproszonych do udziału w badaniach ważne są 
liczne wartości, np. życie, rozwój, nadzieja czy miłość. Świadczą one o tym, że 
niemożność pokonania choroby nie zawsze musi oznaczać destrukcję i regres, 
a także o tym, że rodziny objęte opieką hospicyjną stają się podobne do innych 
mimo doświadczanego cierpienia. W ten sposób to, co je różnicuje, traci nie-
co na znaczeniu i ułatwia ich rozwój. Przemiany te wskazują możliwe kierun-
ki rozwoju rodzin, które rozpoczynają proces współuczestniczenia w choro-
bie dziecka.
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Ufam, że nie będzie nadużyciem wykorzystanie myśli J. Aleksandrowicza, 
który jedną ze swoich książek zakończył słowami: „Chciałbym, żeby czytelnik 
odkładał tę książkę z uczuciem nadziei. Powinien mieć świadomość, że nie je-
steśmy bezbronni” [Aleksandrowicz 1988, s. 138]. Ufam, że Czytelnik w trakcie 
lektury tej monografii nie stracił nadziei, a być może ją odzyskał lub umocnił. 
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Egzemplarz 
udostępniony repozytorium

Załącznik 1. Plan wywiadu pogłębionego, skoncentrowanego na problemie. Wywiad 
z dorosłymi członkami rodziny.

Etapy wywiadu Sekwencja tematyczna
Wstęp Przedstawienie celu i metody badania, uzyskanie zgody na 

nagrywanie wywiadu, zapewnienie o poufności badania oraz 
możliwości wycofania się z uczestniczenia w nim na każdym 
etapie wywiadu.

Pytania 
otwierające 

Dotyczą samopoczucia, organizacji planu dnia 
uwzględniającego uczestniczenie w wywiadzie.  

Pytania 
wprowadzające

Dotyczą aktualnego stanu zdrowia dziecka, aktualnych zadań 
związanych z opieką nad nim.

Swobodny opis 
doświadczeń

Obejmuje początek i trajektorię choroby dziecka.

Pytania kluczowe Są skierowane na wyjaśnienie następujących obszarów:  
reakcje członków rodziny na chorobę i leczenie, płaszczyzny 
cierpienia doświadczanego przez rozmówców, zmiany  
w systemie rodzinnym wywołane chorobą, pełnienie własnej 
roli społecznej w rodzinie, osobiste ustosunkowanie się do 
choroby i śmierć dziecka.

Pytania 
towarzyszące 

Dotyczą sytuacji społecznych towarzyszących opiece  
nad dzieckiem, współpracy z rodzinami chorych dzieci,  
a także z instytucjami wspomagającymi rodzinę. 

Pytania kluczowe Obejmują obszary: edukacja chorego i zdrowego potomstwa, 
rola placówek edukacyjnych w procesie kształcenia  
i wychowania, rozwój i samowychowanie w kontekście 
tanatologicznym, wychowawczy wymiar opieki hospicyjnej.

Zakończenie Podziękowanie za udział w badaniu oraz danie możliwości 
uzupełnienia wypowiedzi, poruszenia dodatkowych wątków 
i postawienia pytań. Zaoferowanie gotowości wsparcia 
emocjonalnego. Uzyskanie danych metryczkowych. 
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Załącznik 2. Plan wywiadu pogłębionego, skoncentrowanego na problemie. Wywiad 
z dziećmi.

Etapy wywiadu Sekwencja tematyczna
Wstęp Uzyskanie od dziecka i opiekunów zgody na przeprowadzenie 

wywiadu. Przedstawienie dziecku celu i metody zbierania 
danych. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, fizycznej 
bliskości opiekunów, poufności, możliwości wycofania się  
z uczestniczenia w badaniu na każdym etapie wywiadu.

Pytania 
otwierające 

Służą nawiązaniu rozmowy w oparciu o aktualne zajęcie 
dziecka, jego zainteresowania bądź też wystrój pokoju. 

Pytania 
wprowadzające

Dotyczą opisu rodziny, jej struktury. Mogą być oparte na 
analizie rysunku „Moja rodzina”, o którego wykonanie dziecko 
może zostać poproszone. 

Swobodny opis 
doświadczeń

Obejmuje wypowiedzi dotyczące chorego dziecka, relacji  
z nim, komunikacji i płaszczyzn współpracy. 

Pytania kluczowe Pytania zmierzają do wyjaśnienia następujących obszarów: 
postrzeganie więzi rodzinnych i własnej pozycji w rodzinie, 
określenie obowiązków domowych dziecka, poziom 
uczestniczenia w opiece nad chorym, percepcja zjawiska 
choroby brata lub siostry i skutków choroby, trudności 
związane z współuczestniczeniem w cierpieniu, korzyści 
wynikające z pozycji i roli chorego dziecka. Próba określenia 
rozumienia zjawiska śmierci.   

Pytania 
towarzyszące 

Określają relacje pozarodzinne, zwłaszcza rówieśnicze. Dążą do 
wyjaśnienia czy i w jakim zakresie choroba rodzeństwa wpływa 
na te relacje.  

Pytania kluczowe Obejmują obszary: edukacja zdrowego dziecka realizowana 
w rodzinie, sposoby realizacji tej edukacji oraz jej 
postrzeganie przez dziecko. Pytania dotyczą również edukacji 
instytucjonalnej, w której dziecko uczestniczy, dążą do 
wyjaśnienia zaangażowania dziecka oraz trudności i sukcesów 
z nią związanych. Ważne jest zagadnienie postrzegania 
przez dziecko wsparcia, które otrzymuje ze strony placówki 
edukacyjnej i zespołu hospicyjnego. 

Zakończenie Podziękowanie za udział w badaniu oraz danie możliwości 
uzupełnienia wypowiedzi, poruszenia dodatkowych wątków 
i postawienia pytań. Zaoferowanie możliwości wsparcia 
emocjonalnego przez opiekunów.  
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Załącznik 3. Plan obserwacji uczestniczącej nieskategoryzowanej – dorośli członko-
wie rodziny. 

Przedmiot 
obserwacji

Obszary obserwacji

Warunki Organizacja mieszkania i codziennego funkcjonowania 
rodziny.
Bliskość i wsparcie dalszej rodziny oraz innych osób. 
Podział obowiązków, ilość czasu i uwagi poświęcanej sobie  
oraz członkom rodziny.
Poziom i kanały komunikacji wewnątrzrodzinnej.

Sytuacje Opieka nad chorym dzieckiem, opieka nad zdrowym 
dzieckiem, wychowanie i kształcenie chorego dziecka  
oraz jego rodzeństwa.
Organizacja codziennego życia, pełnienie ról społecznych  
w rodzinie, spędzanie wolnego czasu.
Kontakt i współpraca z zespołem hospicyjnym oraz 
przedstawicielami placówek edukacyjnych.

Reakcje Reakcje emocjonalne w trakcie wywiadu, reperkusje 
spowodowane pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka. 
Sposób traktowania spotkania i badacza (znaczenie nadane 
spotkaniu, wygląd zewnętrzny, ilość poświęconego czasu).
Reakcje na sytuacje nieprzewidziane. 
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Załącznik 4. Plan obserwacji uczestniczącej nieskategoryzowanej – dzieci.

Przedmiot 
obserwacji

Obszary obserwacji

Warunki Aranżacja wyposażenia pokoju (rodzaj zabawek, gier 
komputerowych, książek, hobby). 
Zakres obowiązków domowych i szkolnych oraz ilość wolnego 
czasu, zakres pomocy otrzymywanej od członków rodziny.
Poziom i kanały komunikacji wewnątrzrodzinnej.

Sytuacje Zaangażowanie w opiekę nad chorym bratem lub siostrą,  
w wypełnianie obowiązków domowych i szkolnych,  
spędzanie wolnego czasu z rodziną. 
Zabawa i aktywności własne. 

Reakcje Reakcje emocjonalne podczas wypowiedzi, w trakcie 
wykonywania obowiązków, zabawy. 
Reakcje na pogorszenie się stanu zdrowia dziecka i podczas 
wykonywania rysunku rodziny.
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Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT” s.c. 
informuje, że prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną (w formie wysyłkowej) książek, 

których jest edytorem – również poprzez sklep internetowy. 
Zapraszamy na stronę: 

www.weakapit.pl 
gdzie zamieszczamy wykaz książek będących aktualnie w sprzedaży. 
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