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Dzieciństwo szczęśliwe czy efektywne?- esej o tym, jak przygotować dziecko do satysfakcjonującego życia 

osobistego i zawodowego w dorosłości 

 

Żyć efektywnie, czy być szczęśliwym? Zapewnić swoim dzieciom dzieciństwo szczęśliwe, czy efektywne… 

Położenie nacisku na efektywność oznacza konsekwentne realizowanie rozwoju poznawczego naszych 

pociech, uzyskiwanie i doskonalenie coraz to nowych umiejętności, które w założeniu mają zapewnić 

dostatnie życie – mamy nadzieję, że tak się stanie. Szczęście oznacza doświadczanie emocji pozytywnych, 

w tym, między innymi, radości oraz konstruktywne przeżywanie trosk. Szczęście nie oznacza beztroskiego 

życia. Dzieciństwo szczęśliwe to bezpieczeństwo, stabilność, ale niekoniecznie pełna „sielanka”. Szczęśliwe 

życie to życie proporcjonalnie rozwijające wszystkie ważne dla człowieka sfery, przy jednoczesnym 

zachowaniu zasad i reguł, które czasami ograniczają, ale prawie zawsze dają możliwość wyboru, używania 

wolnej woli.  

Czy wybór jest w ogóle istotny?  Czy starania utrzymania swojego życia i życia własnych dzieci według 

preferowanych zasad mają sens, skoro wiele wyników badań świadczy, iż za to, jacy jesteśmy i jak 

funkcjonujemy, odpowiedzialne jest w dużej mierze dziedziczenie. Odwieczne pytanie brzmi: 

„wychowanie, czy genotyp”?  

Wyniki badań wskazują również jednak, że to środowisko ma wpływ na nasze funkcjonowanie, co więcej, 

według Schaffer jest to figura zamknięta: uwarunkowania genetyczne wpływają na środowisko, pojawiają 

się wzmocnienia lub nie, a środowisko wpływa na nasze zachowania uwarunkowane genotypem 

(Schaffer, 2004, s. 68).  

W dorosłym życiu każdy człowiek może sam odpowiedzieć sobie na to pytanie, jakie życie wybiera – 

efektywne czy szczęśliwe. Czy zawsze ma jednak do tego celu wykształcone zasoby? Co oznacza dla 

małego człowieka i jaki wpływ na jego późniejsze życie ma wybór dokonany dużo wcześniej, w tym 

względzie, przez jego opiekunów, rodziców?  

Czy czystego wyboru w ogóle można dokonać? Efektywne życie to racjonalizm, szczęśliwe – to znaczny 

nacisk na rozwój emocji. Czy da się to rozdzielić? Przecież „racjonalna część mózgu nie działa 

samodzielnie” (Damasio 1994 za Sue Gerhardt, 2004, s. 4). I czy w ogóle należy wybierać? Z jednej strony 

dzieciństwo to jedyny czas i jedyna możliwość ukształtowania struktury emocjonalnej. Z drugiej strony 

brak praktyk, treningów doskonalących systematyczność w zachowaniach: w nauce, w dbaniu o siebie, 

może odbić się niekorzystnie i ujawnić w życiu dorosłego człowieka. 

Dziecko pojawia się już w ustrukturalizowanym systemie, czasami dla niego niekorzystnym, dlatego tak 

ważne jest, aby rodzice dostosowali zasady panujące w domu do potrzeb i oczekiwań dziecka takich, które 

zapewnią mu optymalny rozwój we wszystkich dziedzinach funkcjonowania. 

Rodzice i opiekunowie, z racji swojej dojrzałości fizycznej i psychicznej, siłą rzeczy stanowią, z założenia, 

dla dziecka stronę silniejszą i mającą znaczący, często decydujący, wpływ na każdy aspekt życia i rozwoju. 

Może zatem należy dać dziecku podstawy jednego i drugiego? Może nie będzie geniuszem w wybranej 

dziedzinie, ale za to zostanie wyposażone w optymalne zasoby z jednej emocjonalnej i drugiej – 

racjonalnej sfery życia. W kontekście osiągania celów w życiu dorosłym, to prawidłowy rozwój życia 

emocjonalnego pozwoli na bycie efektywnym w późniejszym okresie – w dorosłości. Może nie wypuścimy  
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w świat geniusza, perfekcjonisty, specjalisty, ale za to człowieka wyposażonego w dobrze rozwinięty 

„mózg społeczny” (Gerhardt, 2004, s. 29). Wybór czysto efektywnego dzieciństwa dla naszych dzieci może 

skutkować dużą wiedzą, nad wyraz wykształconymi umiejętnościami, ogromną ambicją i osiągnięciami 

szkolnymi, ale przy braku umiejętności społecznych to wszystko nie będzie wystarczające, aby nawiązać 

korzystne relacje choćby zawodowe, co hipotetycznie może stanowić blokadę dla dalszego rozwoju tych 

umiejętności i zbierania plonów z wcześniejszych osiągnięć edukacyjnych. A skoro dzisiejszy świat i 

ogromny postęp cywilizacyjny „sprzyja” zaburzeniom osobowości, to można wyciągnąć wniosek, iż nacisk 

na rozwój życia emocjonalnego, a więc również zapewnienie szczęśliwego dzieciństwa, wydaje się być 

dobrym rozwiązaniem, minimalizującym ryzyko wystąpienia zaburzeń życia psychicznego w okresie 

dorosłości.  

Tak, jak dbamy o siebie, aby uniknąć najbardziej rozpowszechnionych w populacji chorób, zadbajmy o 

dzieci, aby uchronić je przed zaburzeniami życia psychicznego. Obecnie w populacji występuje od 10 do 

13% osób z zaburzeniami osobowości, które nie są leczone w poradniach zdrowia psychicznego 

(Cierpiałkowska, 2009, s. 312). Wysnuto również hipotezę, że „w 2020 roku depresja będzie drugą 

najważniejszą przyczyną niepełnosprawności na świecie” (Holden 2000 za Seligman, Walker,Rosenhan, 

2003, s. 277). Jeśli zapewnimy dziecku szczęśliwe dzieciństwo, a więc zadbamy o właściwy rozwój życia 

emocjonalnego, to dzięki temu damy mu stabilny grunt do elastycznego reagowania na przyszłe wyzwania 

życiowe w dorosłości. Sue Gerhardy w „Znaczeniu miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu” 

poświęciła dużo miejsca tematyce „zaburzonych lub niezrównoważonych relacji między dziećmi i ich 

matkami” (Gerhard, 2010, s. 1). Zwróciła szczególną uwagę na to, jaki wpływ mają wczesne doświadczenia 

z tym związane na późniejsze funkcjonowanie psychologiczne – jak to się przekłada na osiągnięcia w życiu 

osobistym – na polu prywatnym i zawodowym. Jednoznacznie stwierdza, że „stabilne fundamenty 

emocjonalne” pomogą być efektywnym w życiu dorosłym. Zatem wnioskować można, że dzieciństwa nie 

należy rozpoczynać od bycia efektywnym – na to przyjdzie jeszcze czas.  

W swoim zawodowym życiu w korporacyjnej przestrzeni łączyłam zwykle dwa światy – próbowałam 

konstruktywnie działać – zachowywać się zgodnie z nabytą wiedzą psychologiczną i jednocześnie brałam 

udział w „wyścigu szczurów” narzuconym przez otoczenie. Nie było łatwo. Bez fundamentalnych podstaw 

zdrowego życia emocjonalnego danego mi przez rodziców, nie poradziłabym sobie – nie byłabym również 

efektywna, a to efektywność jest tak bardzo teraz potrzebna w okresie wczesnej dorosłości. Aby 

zaadaptować się do nowych warunków i być skutecznym, efektywnym, trzeba mieć bez wątpienia zdrowe 

życie emocjonalne. Emocje wpływają przecież na procesy naszego myślenia, na nasze zdolności myślenia. 

W „Znaczeniu miłości” jest mowa, że „dzieci rodziców zamkniętych, którzy nie biorą swoich dzieci na ręce, 

nie przytulają, gorzej sobie radzą potem z zadaniami poznawczymi” (Gerhardt, 2010, s. 16). Z pewnością 

zabawa zajmuje w tym aspekcie również ważne miejsce, bo pozwala na budowanie więzi i zapewnia 

dziecku szczęście. 

Badania wskazują, że emocje mają wpływ na nasz układ odpornościowy, więc warto zadbać o nie już na 

etapie dzieciństwa, abyśmy w życiu dorosłym nie stanęli w obliczu wyzwania, którym jest choroba – 

przewlekła, śmiertelna, upośledzająca.    
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Spotykam na co dzień ludzi, którzy w dzieciństwie byli ukierunkowani przez swoich rodziców na sukcesy w 

szkole. W okresie dorosłości, gdy skończyli już swoją szkolną edukację, zrobili karierę, próbują znaleźć 

partnera na resztę swojego życia, aby z nim móc się cieszyć wszelkimi dobrami. Jak to jest, że znalezienia 

towarzysza życia okazuje się być zadaniem przerastającym możliwości? Czy wynika to tylko z wieku i 

zmarszczek ? „Jeśli zignorujemy uczucie gniewu, co z tego, że jesteśmy specjalistami, skoro w ten sposób 

możemy osłabić swoją pozycję społeczną” (Gerhardt, 2010, s. 23), a od tej pozycji również zależy sukces w 

osiąganiu naszych celów. 

Jeśli dzieciństwo i życie szczęśliwe, to według Franken duża samoświadomość i znajomość własnych 

reakcji emocjonalnych, a jeśli chcemy właściwie kierować swoimi działaniami, powinniśmy zwracać 

baczną uwagę na swoje uczucia (Franken, 2006, s. 22). „Uczucia negatywne przeszkadzają w osiąganiu 

celu, pozytywne – pomagają osiągnąć cel” (Franken, 2006, s. 23). Co z tego, że będziemy mieć efektywne 

dzieciństwo, skoro za nasze dojrzałe decyzje, wybory będą odpowiedzialni nasi rodzice i z czym w takim 

razie zostaniemy, gdy rodziców nie będzie (?) 

Dajmy zatem naszym dzieciom szczęśliwe dzieciństwo, bo brak szczęścia to często większy stres. A 

przedłużający się stres to „reorganizacja uwagi oraz trudności w nauce” (Franken, 2006, s. 182). 

Csikszentmihalyi twierdzi, „że największego szczęścia nie daje praca dla pieniędzy lub uznanie (motywacja 

zewnętrzna)”. W przypadku dziecka szczęścia nie przyniesie dzieciństwo efektywne, tj. narzucone przez 

rodziców, „lecz wykonywanie rzeczy, które sprawiają satysfakcję (motywacja wewnętrzna)” (za Franken, 

2006, s. 401). Uznać zatem można, że szczęśliwe dzieciństwo może wykształcić pokłady motywacji 

wewnętrznej, którą potem wykorzystamy w życiu dorosłym.  

Wykształcenie w dzieciństwie wysokich kompetencji psychicznych zapewnia, ogólnie rzecz ujmując, dobrą 

jakość życia. Trzebińska udowodniła to w swoich badaniach „Wpływ rodzicielski w rodzinie pochodzenia a 

zdrowie psychiczne” (2008, s. 201). Wyniki wskazują na to, iż nadmiar kontroli rodziców nad dziećmi, zbyt 

duża władza i dominowanie rodzica nad realizacją pragnień dziecka oraz hamowanie jego samodzielności 

współwystępują z zaburzeniami życia psychicznego w życiu dorosłym. 

Za wyborem szczęśliwego dzieciństwa przemawiają również badania, których wyniki świadczą o tym, iż „w 

rodzinach, w których kładzie się nacisk na niezależność i doskonalenie się” (nie – na osiąganie 

konkretnych wyników), „dzieci mają wyższe składniki potrzeby osiągania sukcesów w życiu” (Lewis, 

Haviland-Jones, 2005, s. 469). 

Szczęście to radość, a pozytywne emocje ułatwiają realizację celów. 

Poza tym „radość wzmaga otwartość na doświadczenia, ma właściwości regenerujące i może służyć jako 

antidotum na stres” (Tomkins, 1962 za Lewis, Haviland-Jones, 2005, s. 333). 

Powtórzę raz jeszcze - wiedza i umiejętności nie wystarczą do osiągnięcia życiowych celów. Trzeba 

również umieć radzić sobie z własnymi emocjami, a szczęśliwe dzieciństwo taką umiejętność zapewni. 

 

S.Główczyńska-Muszyńska 
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