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Dziecko w sytuacji okołorozwodowej 

Rozwód rodziców, a przemoc wobec dzieci  

Specjaliści zwracają uwagę na bardzo powszechne zjawisko uwikłania dzieci 

w sytuację okołorozwodową rodziców. Dorośli podejmują swoje decyzje, a dzieci 

spotykają się z konsekwencjami, które nie są dla niech łatwe do przyjęcia. Wielu 

rozwodzących się rodziców nie zapewnia w takiej sytuacji wystarczającej ochrony 

dzieciom, które nie uzyskują niezbędnej pomocy. Często to uwikłanie dzieci nosi 

znamiona przemocy emocjonalnej ze strony rodzica/ów. Dziecko często staje się 

ofiarą przemocy, świadkiem przemocy rodziców wobec siebie, a jego podstawowe 

potrzeby związane z poczuciem bezpieczeństwa w rodzinie są niezaspokojone. 

Zwłaszcza małe dzieci, w obliczu długotrwałego konfliktu swoich rodziców, do 

którego często dochodzi w sytuacji rozwodu, mają niewielkie szanse uniknięcia jego 

dalekosiężnych skutków. Co ważne, nawet orzeczony rozwód, może nie poprawić 

sytuacji dziecka.  

Co roku, w wyniku rozwodów, ok. 50-60 tys. nieletnich dzieci w Polsce wychowuje się 

poza pełną rodziną. Sąd najczęściej przyznaje opiekę nad dziećmi wyłącznie matce 

(61% przypadków), wyłącznie ojcu w ponad 4% przypadków, a 33% małżeństw 

wychowuje dzieci wspólnie (dane Głównego Urzędu Statystycznego).  

W tegorocznej Kampanii 16 Dni Przeciw Przemocy chcemy podjąć  temat 

ochrony dzieci w sytuacji rozwodu rodziców. Pragniemy zwrócić uwagę 

społeczną na niebezpieczne zjawisko uwikłania dziecka w sytuację 

okołorozwodową rodziców oraz  wynikające z tego dalekosiężne negatywne 

konsekwencje dla ich dzieci. 

W o j n a 

Kiedy rodzice podejmują decyzję o rozwodzie, dla dziecka jest to nie tylko nowa 

sytuacja do której musi się zaadaptować i na nowo ułożyć swoje relacje z rodzicami 

w nowych okolicznościach, ale zwykle wiąże się to z przeżyciem i opłakaniem straty, 

co nie jest nigdy łatwe. Rodzice mogą to umożliwić, stając się odbiorcami tych 

najtrudniejszych uczuć dziecka i w empatyczny sposób odnieść się do nich. Niestety 

rzeczywistość jest daleka od pożądanej, o czym świadczy ilość dzieci kierowanych 

do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej z powodu rozstania rodziców, czy też 

liczba niebieskich kart zakładanych w sytuacji długotrwałego konfliktu rodziców, gdzie 

dochodzi do przemocy między rodzicami i dzieci są jej świadkami. W najgorszym 

wypadku dziecko zostają wessane w wir walki, pozostaje na linii ostrzału i pada 

ofiarą niszczącej siły wojny między rodzicami.  
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Rzeczywistość rozwodzących się rodziców jest nieprzystająca do potrzeb dziecka, 

frustrująca i dodatkowo obciążająca. Dochodzi wówczas do zakłócenia w pełnieniu 

ról rodzicielskich, co wymusza na dziecku przyjęcie na siebie nowej funkcji: służebnej 

roli wobec rodzica, bycie użytecznym dla niego. Mamy wówczas do czynienia ze 

zjawiskiem parentyfikacji tzn. przejmowania przez dziecko funkcji opiekuńczej wobec 

własnego rodzica lub rodziców, co może przybierać formę dosłownego pocieszania, 

troszczenia się, przynoszenia ulgi rodzicowi, który cierpi, oczywiście w zakresie  

dostępnym dla dziecka, czyli najczęściej poprzez zaprzeczanie własnym odczuciom 

oraz bagatelizowanie własnych rozwojowych potrzeb, które w ocenie dziecka 

nadmiernie obciążają rodzica, pogłębiają jego niewydolność, grożąc rozpadem. 

Nie mówimy o okazjonalnym zachowaniu ale o chronicznej postawie dziecka 

i rodzica, która utrwala się i uniemożliwia mu dalszy harmonijny i prawidłowy rozwój. 

Kiedy dorośli korzystają  z tego, nie chronią dziecka. Rodzic, który w taki sposób 

obciąża dziecko, zaniedbuje je, a jeżeli ma to chroniczny i intensywny charakter 

należy uznać to za przemoc emocjonalną wobec dziecka.  

Albo jesteś za mną albo przeciwko mnie – dylemat, który anektuje całą 

przestrzeń życiową rodziny gdy rodzice rozwodzą się.  

Innym przejawem przemocy emocjonalnej rodziców wobec dzieci jest sytuacja kiedy 

skonfliktowani rodzice formułują wobec dziecka, wprost lub pośrednio, oczekiwanie 

lojalności dziecka z jednym z nich, świadczenia na korzyść jednego rodzica, 

zaprzeczenia chęci posiadania kontaktu z drugim rodzicem, wycofania miłości wobec 

drugiego rodzica. Często przyjmuje to formę emocjonalnej przemocy, psychicznego 

szantażu, manipulacji. Na szali stawiany jest interes rodzica, który staje w ewidentnej 

sprzeczności z interesem dziecka. Najbardziej dramatyczna sytuacja dla dziecka jest 

wtedy, kiedy oboje rodzice oczekują tego samego dla siebie. W drastycznej formie 

znajduje to wyraz w dewaluowaniu tego, co daje drugi rodzic lub formułowaniu 

fałszywych oskarżeń o krzywdzenie, przemoc w tym seksualną, w stosunku do 

dziecka.  

Aby uzmysłowić sobie dramatyczne położenie dziecka wystarczy spróbować 

zidentyfikować jego potrzeby w sytuacji rozstania rodziców. Pragnienie dziecka 

utrzymania więzi z każdym z rodziców i możliwości obcowania z rodzicami, którzy 

mają ze sobą dobrą relację, to podstawa emocjonalnego poczucia bezpieczeństwa. 

To wyposaża dziecko w umiejętności, których będzie potrzebowało w dorosłym życiu. 

Natomiast w sytuacji długotrwałego konfliktu rodziców, dziecko najczęściej staje się 

odbiorcą negatywnych opinii i odczuć jednego rodzica wobec drugiego. Nawet jeżeli 

dziecko samo nie doświadczało urazy i zawodu ze strony rodzica, to wie czym jest 

uraza i zawód w przeżyciu rodzica.  
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Dziecko, które przeżywa w stosunku do rodzica uczucia, które nie korespondują 

z uczuciami drugiego rodzica, musi im zaprzeczyć, ukryć lub uznać że są 

nieprawdziwe, nieważne, błędnie rozpoznane. Wtedy wiedza na temat tego, co jest 

prawdą, a co nią nie jest, może pochodzić tylko z zewnątrz, od jednego rodzica. 

W taki sposób formułuje się fundament dla głębokich zaburzeń u dziecka. 

Rodzice, którzy są zaangażowani w swoją konfliktową relację, poruszają się 

w świecie dziecka jak słoń w sklepie z porcelaną. Oddając sobie nawzajem ciosy nie 

zauważają, że przy okazji niszczą zaufanie dziecka, przekonanie co do jego wartości 

i ważności dla rodziców. Dla dziecka jest to jak trzęsienie ziemi, które pozostawia 

traumę do końca życia.  

Problem polega też na tym, że dziecko również samo dla siebie musi rozstrzygnąć 

dylemat, kto ma rację, kto kogo skrzywdził, bo taka jest natura wojny, musi określić 

po czyjej jest stronie. Dziecko, w związku z ograniczoną umiejętnością 

poradzenia sobie i możliwością zrozumienia istoty wojennej relacji rodziców, 

przejawia skłonność do brania odpowiedzialności za ten stan. Wini siebie za 

stan relacji rodziców i bierze odpowiedzialność za naprawę jej. Staje w beznadziejnej 

sytuacji, skazane z góry na niepowodzenie. Jeżeli otoczenie nie odnosi się do 

tego, to dziecko w swojej rozpaczy sięga po coraz bardziej ekstremalne 

zachowania: eskaluje niedostosowanie społeczne, kieruje agresję wobec siebie 

lub pogrąża się w smutku i samotności, co często prowadzi do dramatycznych 

sytuacji. 

Dziecko w pułapce 

W sytuacji  wojny między rodzicami dla dziecka nie ma dobrego rozwiązania. 

Z jednej strony dziecko dosięgają raniące zachowania rodziców, z drugiej strony 

widzi poranionych rodziców. Z jednym jak i z drugim nie jest w stanie poradzić sobie 

samo. Rodzice nie zdają sobie sprawy albo nie chcą zdawać sobie sprawy, czym jest 

dla dziecka obcowanie z cierpieniem rodzica spowodowanym przez drugiego 

rodzica. W takiej sytuacji jeżeli nawet nadarza się możliwość dostania czegoś 

dobrego w relacji z którymś z rodziców albo od innej osoby z rodziny, czy nawet 

specjalisty, który pojawia się z inicjatywy jednego rodzica, to dziecko musi 

uwzględniać, czym to będzie dla cierpiącego rodzica, czy nie powiększy tym bólu 

rodzica. Często to unieruchamia dziecko w pozycji ofiary. 

W sytuacji kiedy w rodzinie nie ma wojny, a dziecko cieszy się, bo przeżywa coś 

dobrego ze swoim rodzicem lub jest rozczarowane i smutne, bo pojawiło się coś 

trudnego w ich relacji, to drugi rodzic najczęściej może adekwatnie zareagować 
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np.: cieszyć się wraz z dzieckiem lub dodać otuchy i wesprzeć. W obliczu wojny 

między rodzicami, najczęściej ich reakcje w takich sytuacjach stają się nieadekwatne. 

Radość dziecka będzie widziana jako wynik manipulacji i fałszywego odczytania 

przez dziecko prawdziwych intencji, które są zupełnie przeciwne. Natomiast 

rozczarowanie i smutek dziecka będzie wzmacniany. Dziecko będzie utwierdzane 

w poczuciu krzywdy, zachęcane do widzenia wrogich intencji oraz negatywnego 

odbioru drugiego rodzica. Przeżycia dziecka zostają zrównane z własnymi 

przeżyciami rodzica. Dziecko ma widzieć, czuć, zachowywać się tak samo jak rodzic.  

Wszystko wtedy widać jak w krzywym zwierciadle. Nawet najmniejszy gest, który 

w normalnych okolicznościach mógłby zostać uznany za objaw zainteresowania, 

życzliwości bądź opieki rodzica wobec dziecka, w sytuacji wojny nie może stać się 

tym dla dziecka. 

Dziecko jako zakładnik – dziecko na wyłączność jednego rodzica, w skrajnych 

sytuacjach świat jednego rodzica staje się całym światem dziecka, nie jest 

tolerowana żadna różnica. Nie tylko inne stanowisko drugiego rodzica ale nawet inne 

stanowisko dziecka. Rodzic sam wie, co dziecko powinno czuć, jak powinno myśleć, 

czego potrzebować. Dziecko staje się przedłużeniem rodzica. Rodzic żyje w dziecku. 

Nieograniczony dostęp dziecka dla rodzica przejawiający się np.: dzieleniem się 

wszystkimi swoimi przeżyciami z dzieckiem, dzielenie się wspólnym łóżkiem, 

oczekiwanie od dziecka umożliwienia rodzicowi pełnego dostępu do swoich spraw. 

Dziecko staje się powiernikiem dorosłego. Nie istnieje jako odrębna jednostka. Rodzi 

to szereg zaburzeń u dziecka, które nie ma warunków do prawidłowego rozwoju. 

Zakłócony zostaje proces separacji i indywiduacji. Postępowanie rodzica wobec 

dziecka ma charakter inwazyjny, niejednokrotnie staje się przemocą emocjonalną.   

Walka jako forma relacji rozwodzących się rodziców (walka dla samej walki, jako 

jedyny możliwy  sposób relacji) niemożność rozstania w poczuciu, że coś się straciło, 

żadna strona nie może odpuścić. Ustąpienie jest przeżywane jako zwycięstwo drugiej 

strony. Konieczność zniszczenia wszystkiego, co było dobre. Dzieci pośrednio 

dosięga niszcząca siła walczących rodziców, która uniemożliwia zachowanie 

i tworzenie dobrej relacji z nimi. Taka postawa rodziców najczęściej prowadzi do:   

 zakładania licznych spraw sądowych zarówno w sądzie rodzinnym jak 

i prokuraturze, w których dziecko staje się bezpośrednim świadkiem lub ma 

dostarczyć dowodów przeciwko jednemu rodzicowi 

 niekończącej się wędrówce po specjalistach, której celem nie jest skorzystanie 

z pomocy tylko chęć uzyskać „haka” na drugą stronę. Skutkiem tego jest 

torpedowanie wszelkich form pomocy. Dziecko staje się ofiarą, jest używane 

przez rodzica, nie ma możliwości skorzystania z pomocy. 
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Słuszna uraza, w której najczęściej pozostają rodzice będący w stanie wzajemnej 

wojny, służy podtrzymywaniu własnej krzywdy, obwinianiu drugiej strony, unikaniu 

odpowiedzialności i widzenia swojego udziału w aktualnym stanie. Natomiast dla 

dziecka skutkuje to oczekiwaniem rodzica, że dziecko będzie identyczne w swoich 

opiniach i przeżyciach z rodzicem. Podważeniem dobrych intencji drugiego rodzica 

i manipulowaniem emocjami dziecka poprzez wzbudzanie poczucia winy 

i odpowiedzialności za stan rodzica. Obciąża to dodatkowo dziecko, wikła i zaburza 

dalszy jego rozwój.  

Powojenne zgliszcza 

Dzieci płacą wysoką cenę za wojnę rodziców, która toczy się w okolicy rozwodu. Gdy 

okołorozwodowa walka nie może się zakończyć, a dziecko nie może w związku z nią 

zyskać bezpiecznej przestrzeni do swojego własnego rozwoju, będzie próbowało, na 

wszelkie możliwe sposoby, tę przestrzeń dla siebie zdobyć.  

Nie ma jednego wzorca zachowania dziecka na traumatyzującej wojennej ścieżce 

rodziców. Może stać się tak, że dziecko, nie chcąc absorbować umęczonych walką 

rodziców, wycofa się z relacji z nimi. Będzie ciche, spokojne, nie będzie przysparzało 

kłopotów, może nawet będzie dobrze radziło sobie w szkole, nauczyciele nie będą 

narzekać. Niby bezpieczna sytuacja. Kłopot polega na tym, że problemy i dylematy 

takiego grzecznego dziecka najzwyczajniej w świecie nie są zauważone, bo ani 

rodzice, zajęci swoją walką, nie mają na to przestrzeni, ani nauczyciele nie zwrócą 

uwagi na dziecko, które nie przysparza trudności wychowawczych. A jaki jest ten 

wewnętrzny świat wycofanego dziecka? Prawdopodobnie wcale nie jest bezpieczny, 

bo pozbawiony nadziei na zmianę, z czarną dziurą zamiast poczucia 

bezpieczeństwa, z niemożnością budowania związków opartych na zaufaniu, 

z brakiem nadziei, że ktoś zwróci na mnie uwagę. 

A rodzic powie: dobrze poradził/a sobie z naszym rozstaniem, nie wydaje się 

by jakoś to go/ją zaburzyło. 

Inna wersja wydarzeń, to taka, gdy dziecko aktywnie domaga się od rodziców 

zwrócenia na siebie uwagi. A robi to adekwatnie do wieku, za pomocą zachowań mu 

dostępnych. Czyli zaczynając od buntu wobec rodzica/ów, kłótni, ignorowania zasad 

i ustaleń, aż po „nieodpowiednie towarzystwo”, bójki, używki, ucieczki z domu, 

samookaleczenia. W szkole będzie utrudniać prowadzenie lekcji, może chodzić na 

wagary, wykłócać się z nauczycielami, jeśli z rodzicami nie może. 

A rodzic powie: no mamy kłopot z synem/córką, pod wpływem towarzystwa taka 

niegrzeczność, wcześniej tak nie było. 
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Im bardziej pochłonięci sobą i swoją walką rodzice, tym silniejszych zachowań musi 

użyć dziecko, żeby w końcu trafić do specjalisty! I paradoksalnie ta druga wersja 

„radzenia sobie” z okołorozwodową sytuacją jest dla dziecka lepsza. O ile rodzice 

będą w stanie zareagować, nawet jeśli oznacza to wizytę u specjalisty psychologa 

bądź psychiatry. Co wcale nie jest łatwe, bo skonfrontuje rodziców z ich udziałem 

w całej tej sytuacji. 

Objawy i dalekosiężne skutki. 

Długotrwały proces rozwodowy i późniejsze trudności w ułożeniu relacji pomiędzy 

ex-małżonkami nie pozostają obojętne dla rozwoju psychiki dziecka. Uczuciem, które 

dominuje u dzieci rodziców rozwodzących się, jest smutek, który może (ale nie musi) 

w długofalowej perspektywie łączyć się z objawami depresyjnymi. Ponadto brak 

poczucia bliskiej więzi z rodzicami przekłada się na niską samoocenę dzieci, które 

często obwiniają się o rozwód rodziców, tym bardziej, że często nie znają powodów 

rozwodu („nie kłócimy się przy dzieciach”). Dzieciaki czują się osamotnione, 

zagubione, towarzyszy im lęk i niepokój. To kiepski prognostyk tworzenia stabilnych 

związków  w przyszłości. 

W jaki sposób chronić dzieci w sytuacji rozwodu? 

To ważne, by dzieci znały powód rozwodu rodziców. Oczywiście powód 

przedstawiony adekwatnie do wieku dziecka. Nie ma potrzeby wtajemniczania dzieci 

w całą zawiłość historii kto kogo zdradził, oszukał, ile razy i czy tuż po ślubie. Małym 

dzieciom może wystarczyć informacja, że rodzice już się nie kochają ale to nie 

znaczy, że nie kochają dziecka. Ale deklaracja to za mało! Żadne dziecko nie uwierzy 

w takie słowa, jeśli rodzica, z którym nie mieszka, będzie widywało 2 razy do roku. 

Nie można liczyć na to, że po 10 latach od rozwodu dziecko, już teraz najczęściej 

dorosła osoba, nagle odnajdzie w sobie chęć i możliwość budowania relacji 

z nieobecnym rodzicem. 

Drugim istotnym elementem jest danie dziecku przestrzeni na wyrażanie swoich 

uczuć i to zarówno tych pozytywnych jak i tych negatywnych. To rodzice się 

rozwodzą a nie dziecko z rodzicami. To że mama przestała kochać tatę (lub 

odwrotnie) nie znaczy, że dziecko czuje to samo! Dziecko ma prawo, potrzebę i chęć 

posiadania pozytywnej więzi z obojgiem rodziców. To często trudne do przyjęcia dla 

rodzica, który czuje się porzucony i pokrzywdzony, stąd chęć by dziecko widziało 

odchodzącego rodzica w ten sam sposób. Dla dziecka i jego rozwoju ważna jest 

pozytywna więź z obojgiem rodziców. Ale ważne jest też by móc przyjąć złość, którą 

też dziecko w sobie nosi. Ono również zostało pozostawione, straciło poczucie  
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bezpieczeństwa, musi przystosować się do nowej rzeczywistości. Nowa zabawka nie 

zastąpi obecności rodzica w domu. 

Zagrożeniem dla rozwoju dziecka jest też oczekiwanie, że to ono teraz zastąpi 

partnera/kę, którego zabrakło. Obsadzanie dziecka w roli powiernika, pomocnika, 

partnera w podejmowaniu decyzji wikła dziecko i nie pozwala mu na budowanie więzi  

z innymi osobami niż porzucony rodzic – z rówieśnikami, którzy w miarę dorastania 

dziecka powinni stanowić istotną grupę odniesienia dla dziecka. Dziecko 

zobowiązane do towarzyszenia rodzicowi ma mniejsze szanse na zbudowanie 

satysfakcjonującego związku. 

Niezależnie od tego, jak przebiega rozwód i jak kształtują się relacje między byłymi 

małżonkami, rolą rodziców jest dbałość o dobre kontakty z drugim rodzicem. Nie 

znaczy to, że jeśli dziecko nie wyraża chęci, to musi się spotkać z rodzicem. Ale też 

ograniczenie kontaktów dziecka z drugim rodzicem, szantażowanie, nastawianie 

dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi nie pomaga dziecku ani w jego własnym 

rozwoju ani w budowaniu relacji z żadnym z rodziców. 
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