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Uwzględnianie kontekstu kulturowego 
w rozumieniu funkcjonowania rodzin

Streszczenie

We współczesnym świecie zróżnicowanie kulturowe jest faktem. Pojęcie kultura nie od-
nosi się jedynie do dziedzictwa etnicznego czy pochodzenia, ale może również być sto-
sowane w kontekście różnic związanych z wiekiem, płcią, wykształceniem, miejscem za-
mieszkania czy statusem socjoekonomicznym. Perspektywa wielokulturowa w zawodach 
human services polega na wrażliwym na kontekst kulturowy podejściu do rodzin, grup 
i klientów indywidualnych. Rodzina jest podstawowym źródłem zaprogramowania kultu-
rowego, stąd badania zachowań, które stają się normatywne i są przyjęte przez określoną 
grupę, mogą pozwolić lepiej zrozumieć funkcjonowanie rodziny i jednostki. W pracy zo-
staną przedstawione koncepcje kulturowe zilustrowane przykładami różnic kulturowych 
z praktyki terapii rodzin.

Słowa kluczowe: geneza kultury, wymiary kultury, kompetencja kulturowa.

Wprowadzenie

Kontekst kulturowy, w którym zanurzona jest rodzina, stanowi fi ltr modyfi kujący 
widzenie i interpretowanie siebie, innych ludzi i przestrzeni temporalnej (prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości). Świadomość i wiedza na temat kulturowych 
korzeni członków systemu może ułatwić zmienianie systemu i pozytywnie wpły-
nąć na funkcjonowanie rodziny jako całości, a także poszczególnych jej członków 
(Plopa, 2004). Różnorodność kulturowa obecna we współczesnych społeczeń-
stwach wiąże się z nasiloną migracją powodowaną poszukiwaniem pracy, zawie-
raniem małżeństw i globalizacją. Próby zrozumienia, w jaki sposób tworzą się 
kultury narodowe i jaki mają one wpływ na rodzinę, są ważne we współczesnym 
świecie.

Przedmiotem zainteresowania psychologii w perspektywie kulturowej są wzo-
ry zachowań, sposoby poznawania i przepisy ekspresji emocjonalnej, które sta-
ją się normatywne i są przyjmowane przez określoną populację (Lehman, Chiu, 
Schaller, 2004). Autorzy koncepcji wyjaśniającej genezę kultury określają ją jako 
system norm zachowań i sposobów poznania, który podzielają członkowie po-
pulacji. System ten wyróżnia daną populację od innych i pozwala zrealizować za-
równo wspólne, jak i osobiste cele jednostek. Kultura ma charakter temporalny, 
poddaje się instytucjonalizacji w formalnych i nieformalnych strukturach, a dla 
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zachowania ciągłości można ją przekazywać nowym członkom grupy. By wyja-
śnić „etiologię” kultury, autorzy łączą trzy aspekty: psychologiczny, ewolucyjny 
i społeczny. Z perspektywy psychologicznej kultura powstaje z ludzkiej potrzeby 
wiedzy na temat świata i potrzeby weryfi kacji tej wiedzy. Kultura pełni również 
funkcję bufora w przeżywanym lęku egzystencjalnym związanym ze świadomo-
ścią śmiertelności. Człowiek przyjmuje wartości i normy, by być akceptowanym 
i wartościowym członkiem społeczeństwa, dzięki czemu uzyska symboliczną nie-
śmiertelność w pamięci innych osób oraz następnych pokoleń.

Aspekt społeczny genezy kultury wyjaśniany jest przez Dynamiczną Teorię 
Zderzenia Społecznego, według której kultura „jest ubocznym, często niezamie-
rzonym produktem interakcji interpersonalnej” (tamże, s. 693). Zderzenie spo-
łeczne towarzyszy każdemu aktowi komunikacji. Ludzie, którzy żyją blisko siebie, 
w procesie komunikacji konfrontują swoje postawy i poglądy, a ponieważ różnią 
się między sobą siłą oddziaływania, stąd tylko niektóre wzory zachowań, sposoby 
poznania i ekspresji emocji stają się normatywne. W obrębie określonej grupy 
działają dwa przeciwstawne mechanizmy. Jeden podtrzymujący różnorodność 
kulturową przez ochranianie słabszych jednostek i mniejszości przed wpływem 
i dominacją silniejszych jednostek i większości. Drugi mechanizm zmniejsza tę 
różnorodność przez presję społeczną podporządkowującą mniejszość większości 
(Piasecka, 2009).

Z ewolucyjnego punktu widzenia „samotność jest niebezpieczna” (Lehman, 
Chiu, Schaller, 2004, s. 691), stąd ludzie rozwijają tendencję do przyjmowania 
wierzeń, przekonań, norm, obowiązujących w grupie, ponieważ dzięki temu pod-
trzymują relacje społeczne i utrzymują wspólnotę. Normy, potoczne wierzenia, 
praktyki pełnią funkcję adaptacyjną, służą przetrwaniu i pomagają w wychowa-
niu dzieci.

Z tej koncepcji wynika, że potrzeby psychologiczne zawierające potrzeby za-
korzenione w dziedzictwie ewolucyjnym wpływają na procesy interakcji społecz-
nych. Każda rodzina jest częścią określonej populacji, z którą się w różny sposób 
i z różnym nasileniem identyfi kuje (Plopa, 2004), dlatego kultura danej grupy spo-
łecznej stanowi kontekst oddziałujący na funkcjonowanie i na wyznawany przez 
członków rodziny system norm i wartości. Zachowanie i postawy jednostki są 
funkcją jej systemu norm i wartości, zarówno tego deklarowanego, jak i ukrytego. 
Poszukując wspólnych dla danej populacji wzorów zachowań, relacji i sposobów 
poznania, można lepiej zrozumieć rodzinę i poszczególnych jej członków. W pro-
cesie terapii rodzinnej można poznawać wspólnie z rodziną jej dynamikę na pod-
stawie modeli systemowych (Simon, Stierlin, 1998), stopień jej funkcjonalności 
(Satir, 2000), a także jej kontekst kulturowy. Uwrażliwienie na kontekst kulturowy 
w psychoterapii i pomocy psychologicznej Pedersen (2000) nazwał kompetencją 
kulturową terapeuty. Terapeuci kompetentni kulturowo uwzględniają obecność 
specyfi cznych fi ltrów kulturowych, które działają w każdej relacji, więc też tera-
peutycznej, nie zakładają istnienia jednej właściwej teorii mającej zastosowanie 
do wszystkich rodzin oraz są wyczuleni na poszukiwanie swoich ukrytych teo-
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rii osobowości (Aronson i in., 1997), inteligencji (Nęcka, 1994) i ukrytych syste-
mów wartości, wierzeń i przekonań (Goldenberg, Goldenberg, 2006). Teoretycy 
i praktycy pracujący z grupami (Yalom, 2006) uważają, że podejście wielokultu-
rowe powinno być nieodzownym elementem kształcenia terapeutów, a kompe-
tencje kulturowe można rozwijać między innymi przez zrozumienie własnego 
modelu mentalności i predyspozycji kulturowych, poznawanie modelu kulturo-
wego rodziny i zrozumienie różnic oraz poszukiwanie możliwości godzenia ich. 
Kompetencje kulturowe można mierzyć na przykład za pomocą Kwestionariusza 
Świadomości, Wiedzy i Umiejętności Dotyczących Różnic Kulturowych MAKS 
(Multicultural Awereness, Knowledge, and Skills Survey) (Yalom, 2006, s. 20).

Badanie kultury jest trudnym zadaniem (Piasecka, 2009), pomocne w tym 
mogą być modele kultury (Bjerke, 2004; Trompenaars, Hampden-Turner 2002; 
Hofstede, 2000), na podstawie których prowadzone są badania cech kultury na 
gruncie naukowym. Dla Hofstede (2000) jądrem kultury są wartości defi niowane 
przez autora jako „skłonności do dokonywania określonego wyboru, a wzorce 
myślenia, odczuwania i zachowania jednostki nazywa zaprogramowaniem umy-
słu” (tamże, s. 44). Są one kształtowane we wczesnym dzieciństwie i są źródłem 
postaw, kluczem do podejmowanych decyzji oraz zachowań jednostki. Według 
autora podstawowym i pierwotnym źródłem zaprogramowania kulturowego jest 
rodzina. Relacje między rodzicami i dziećmi stają się pierwowzorem wszelkich 
innych relacji, jakie człowiek nawiązuje w życiu.

Kultury narodowe można diagnozować w różny sposób, na przykład analizu-
jąc przysłowia, portrety psychologiczne bohaterów bajek, którzy są nosicielami 
określonych wartości lub prowadząc obserwację rodzin w różnych sytuacjach. 
Hofstede w latach osiemdziesiątych XX wieku wraz ze współpracownikami prze-
prowadził badania ankietowe diagnozujące kultury. Badanymi byli pracownicy 
fi rmy IBM w ponad 50 krajach na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem kra-
jów tak zwanego bloku wschodniego. Ankietowani byli podobni do siebie „pod 
każdym względem z wyjątkiem narodowości” (tamże, s. 50). Odnotowane w ba-
daniach różnice były więc rozumiane jako wynikające z przynależności narodo-
wej. Na podstawie wyodrębnionych różnic autor wyłonił cztery wymiary kultury: 
dystans władzy, określający relacje między osobami znajdującymi się w stosun-
ku podległości, oraz stopień akceptacji nierówności społecznych; kolektywizm 
i indywidualizm – określający nasilenie więzi między jednostkami; kobiecość – 
męskość, czyli wartości związane z płcią, oraz unikanie niepewności – wymiar 
określający stopień zagrożenia odczuwany przez członków danej kultury w no-
wych sytuacjach. Wymiary opisują cechy kultur narodowych, które kształtowane, 
programowane są we wczesnych etapach socjalizacji w rodzinach. Na podstawie 
przeprowadzonych badań autor stworzył typologię rodzin.

W rodzinach z małym dystansem władzy dzieci wcześnie uczone są i zachęca-
ne do samodzielności i niezależności. Wcześnie podejmują pracę zarobkową na 
swoje potrzeby. Podstawową, rozwijaną cnotą jest autonomia, dzieci nie są karcone 
za sprzeciw wobec dorosłych, mogą dyskutować i mediować. Relacje rodzice–dzieci 
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dość wcześnie stają się partnerskie. Dzieci trenowane są w podejmowaniu od-
powiedzialności za siebie, stąd często uczą się na własnych błędach. Obowiązuje 
przekonanie, że na autorytet i szacunek trzeba sobie zasłużyć.

W rodzinach z dużym dystansem władzy oczekuje się od dzieci bezwarunko-
wego posłuszeństwa i podporządkowania. Dzieci są zniechęcane do samodzielno-
ści, a pielęgnowana jest zależność od rodziców. Podstawową cnotą jest szacunek, 
dzieci i dorośli okazują uległość wobec starszych bez względu na ich zasługi. Na-
wet wśród rodzeństwa obowiązuje hierarchizacja zgodna z kolejnością urodzenia.

Tab. 1. Duży i mały dystans władzy

Mały dystans Duży dystans

 – szybkie usamodzielnianie,
 – zachęcane do uczenia się na błędach,
 – zgoda na wyrażanie sprzeciwu,
 – podstawowa cnota: autonomia.

 – bezwarunkowe posłuszeństwo,
 – uległość wobec starszych,
 – podstawowa cnota: szacunek,
 – zniechęcanie do samodzielności,
 – silna zależność.

Źródło: opracowanie własne.

W rodzinach kolektywistycznych członkowie postrzegają siebie jako część 
„my”, opinia jednostki jest mało ważna, najpierw przeprowadza się naradę rodzin-
ną, potem przedstawia ofi cjalną opinię. Obowiązuje lojalność wobec członków 
rodziny i wspólnota dóbr. Odczuwany wstyd wobec członków rodziny i wstyd 
rodziny (zbiorowa odpowiedzialność) za osobę dopuszczającą się przewinienia 
jest głównym motywatorem socjalizacji. Bardzo ważne jest zachowanie formal-
nego porządku, unika się sytuacji konfl iktowych, a bezpośrednia konfrontacja 
traktowana jest jako przejaw złego wychowania. Harmonia rodzinna jest wysoko 
ceniona, rzadko używa się słowa „nie”. Dziecko, które ma i wypowiada swoje zda-
nie, jest uznawane za dziecko trudne. Zwykle rodziny kolektywistyczne to rodziny 
mieszkające wielopokoleniowo, stąd dzieci rzadko bywają same w domu, są kon-
trolowane i pilnowane przez dorosłych. Dzieci w rodzinach kolektywistycznych 
przeważnie nie przewyższają swoich rodziców wykształceniem, a jeżeli osiągną 
wyższy od rodziców status socjoekonomiczny, udzielają wsparcia rodzinie pocho-
dzenia. Jednostka podporządkowuje się wartościom rodziny (grupy), jest gotowa 
do poświęceń dla rodziny i na rzecz rodziny.

W rodzinach indywidualistycznych przeważnie pod jednym dachem mieszka 
rodzina nuklearna, dzieci są często same w domu, gdy rodzice zajmują się pracą 
zawodową, stąd od najwcześniejszych lat uczą się organizować samodzielnie czas. 
Dzieci mogą swobodnie wyrażać swoje zdanie, trenowane są w otwartości i umie-
jętności konfrontowania swoich opinii z innymi. Uważa się, że ścieranie poglądów 
ma moc uzdrawiającą, stąd brak własnego zdania poczytywany jest jako słabość 
charakteru. U osób z rodzin indywidualistycznych obserwuje się słabsze poczu-
cie przynależności do grupy, odpowiedzialność jest jednostkowa, a głównym in-
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strumentem wychowawczym jest wzbudzanie poczucia winy i poczucie własnej 
godności. Dzieci uczone są przyjmowania krytyki i godnego na nią reagowania. 
W kolejnych pokoleniach obserwuje się wzrost statusu socjoekonomicznego.

Tab. 2. Kolektywizm – indywidualizm

Kolektywizm Indywidualizm

 –  silne poczucie przynależności do grupy,
 – rodziny wielopokoleniowe,
 – nie używa się słowa „nie”,
 – wstyd („utrata twarzy”),
 – opinia jednostki mało ważna.

 –  trenowanie w konfrontacji,
 – rodziny nuklearne,
 – godne reagowanie na krytykę,
 – brak własnego zdania to słabość,
 – jednostkowa odpowiedzialność,
 – wina.

Źródło: opracowanie własne.

W rodzinach kobiecych zarówno dziewczynkom, jak i chłopcom przekazywane 
są tak zwane miękkie wartości, czyli pokora, uległość, opiekuńczość, poświęcenie 
dla innych. Rodzice hamują ambicje dzieci i karcą je za wywyższanie i chwalenie 
się sukcesami. Jednocześnie dzieci dostają od rodziców dużo wsparcia i zrozumie-
nia. W rodzinie można okazywać słabość i liczyć na współczucie. Rodzice dobie-
rają dzieciom opowieści i bajki, w których bohaterami są śmieszni nieudacznicy, 
łagodni dziwacy z poczuciem humoru.

W rodzinach męskich promowane są tak zwane twarde wartości, czyli rywali-
zacja, konkurencja, zarówno w stosunku do dziewczynek jak i chłopców, rodzice 
pobudzają ambicje u dzieci. Mężczyźni mają być waleczni, nieugięci, asertywni, 
kobiety, dzielne, ale podporządkowane mężczyznom, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
zastępują mężczyzn w obowiązkach. Obserwuje się wyraźny podział zajęć na ko-
biece – domowe i opieka nad dziećmi i męskie – społeczne. Ulubionymi bohate-
rami są na przykład Batman lub Rambo.

Tab. 3. Kobiecość – męskość

Kobiecość Męskość

 – wzmacnianie pokory i uległości,
 – hamowanie ambicji,
 – uczenie zaspokajania potrzeb innych,
 – wsparcie i zrozumienie,
 – bohaterami są śmieszni nieudacznicy.

 – pobudzanie ambicji,
 – zagrzewanie do rywalizacji i konkurowania,
 – walka o „swoje”,
 – bohaterowie: Batman, Rambo.

Źródło: opracowanie własne.

Rodziny z małą potrzebą unikania niepewności czyli tolerujące sytuacje nowe 
dopuszczają wątpliwości i sprzeczności, pozostawiają duży margines na interpre-
tację, granice tego, co bezpieczne i niebezpieczne, są relatywne, plastyczne i ela-
styczne. Wśród członków rodziny panuje znaczna swoboda w ubiorze, uczesaniu, 
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mówieniu, dzieciom wpajane jest równe traktowanie każdego niezależnie od wy-
glądu. Dzieci mają dużo wolności, rzadko są upominane i przestrzegane, uczone 
są, że odmienność jest ciekawa.

Rodziny z dużą potrzebą unikania niepewności jasno precyzują zasady po-
stępowania, dzieci uczone są ostrożności w zachowaniu i nieufności w relacjach 
społecznych, istnieje potrzeba stwarzania regulaminów i przepisów. Rodzice nie 
zgadzają się na eksperymentowanie dzieci z ubiorem i fryzurami. Członkowie ro-
dziny często kierują się stereotypami i uprzedzeniami, a odmienność jest trakto-
wana jako niebezpieczna.

Tab. 4. Małe i duże unikanie niepewności

Małe unikanie niepewności Duże unikanie niepewności

 – dopuszczanie wątpliwości i sprzeczności,
 – margines na interpretację,
 – swoboda w ubiorze, uczesaniu, mówieniu,
 – traktowanie niezależnie od wyglądu,
 – inne = ciekawe.

 – jasno sprecyzowane zasady,
 – dużo przepisów i regulaminów,
 – kierowanie się uprzedzeniami,
 – nieufność i ostrożność,
 – inne = niebezpieczne.

Źródło: opracowanie własne.

Kontekst kulturowy każdej rodziny można opisać, używając powyższych wy-
miarów, co pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie rodziny oraz zachowania, 
postawy i przekonania jej członków. Na przykład w rodzinach kolektywistycz-
nych separacja dzieci będzie przebiegała wolniej niż w rodzinach indywiduali-
stycznych, a w rodzinach z małą tolerancją na niepewność rodzice będą bardziej 
restrykcyjni w stosunku do dzieci eksperymentujących z własnym wyglądem.

Wytrwać w procesie terapii rodziny

Pojęcie „kultura” odnosi się nie tylko do pochodzenia czy dziedzictwa etnicz-
nego, ale może także być stosowane w kontekście różnic związanych z wiekiem, 
płcią, wykształceniem, grupą zawodową, miejscem zamieszkania albo statusem 
socjoekonomicznym. Do zespołów terapii rodzin trafi ają, oprócz rodzin zmo-
tywowanych do terapii z własnej i wewnętrznej potrzeby zmiany, rodziny kie-
rowane na terapię lub wręcz do niej zmuszane przez postanowienia sądowe. 
W wielu wypadkach udaje się przeformułować powód zgłoszenia, nawiązać 
kontakt i zbudować więź terapeutyczną z rodziną, która potem utrzymuje się 
w procesie terapii aż do jej zakończenia. Bywają jednak rodziny, które wprawdzie 
zgłaszają się na terapię, ale robią to z obawy przed konsekwencjami w postaci 
umieszczenia dzieci przez sąd rodzinny w placówce socjalizacyjnej lub chcąc je 
z niej odzyskać. Zwykle są to rodziny głęboko dysfunkcyjne, ale oprócz zaburzeń 
można również obserwować odmienność kontekstu kulturowego, w którym żyją. 
Różnice kulturowe między terapeutami a rodzinami związane są między innymi 
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ze statusem socjoekonomicznym, wykształceniem, dziedzictwem rodzinnym. 
Ignorowanie ich może skazać na niepowodzenie nawiązanie kontaktu z rodziną 
i uniemożliwić jej pomoc. R. Simon (1988) opisuje doświadczenia terapeutów 
pracujących z rodzinami w Ośrodku Zdrowia Psychicznego w południowej czę-
ści Bronxu. Z pomocy terapeutycznej ośrodka korzystały rodziny niekomplet-
ne, żyjące w biedzie. Rodzice, najczęściej bezrobotni, mieli konfl ikty z prawem, 
zmagali się z uzależnieniami. Mimo tych obciążeń terapia rodzin była szeroko 
stosowaną formą pomocy w ośrodku. Autor cytuje jednego z terapeutów, który 
wypowiada się na temat warunków skuteczności pracy w środowisku biedy i pa-
tologii: „musisz zrozumieć życie, które jest nędzniejsze i bardziej ograniczone 
od czegokolwiek, co znasz z własnych przeżyć. Terapeuci nie mogą przyjąć, że 
przychodzący do nich pacjenci podzielają ich wiarę co do wartości pozbierania 
się lub wartości przejęcia osobistej odpowiedzialności za sprawy, które idą źle” 
(tamże, s. 93–94). Klienci ośrodka najczęściej nie wierzyli w wartość niezależno-
ści, byli roszczeniowi wobec instytucji, bez pomocy których nie wyobrażali sobie 
codzienności. Zwykle opisywane problemy narastały od wielu pokoleń. Rodziny 
nie przychodziły po radykalną zmianę, „przychodzą wtedy, gdy coś jest nie do 
zniesienia lub ktoś im nakaże. Gdy napięcie odrobinę spadnie, przestają przy-
chodzić. Nastawieni są przede wszystkim na doraźność” (tamże, s. 102). Simon 
przypomina, że wzajemne stereotypy kulturowe między terapeutami a rodziną 
mogą uniemożliwić nawiązanie relacji terapeutycznej lub ją wypaczać. Członko-
wie rodziny postrzegają terapeutów, którzy reprezentują świat zewnętrzny, jako 
nieznanych i zagrażających, natomiast u terapeutów stawiających sobie nierealne 
cele może szybko dojść do wypalenia zawodowego. W niektórych wypadkach 
pomoc rodzinie polega na ograniczeniu lub redukcji szkód spowodowanych dys-
funkcjami.

Zarówno doświadczenie amerykańskich terapeutów, jak i autorki, która pra-
cowała w ośrodku terapii dla rodzin kierowanych przez sąd rodzinny, podpowia-
da, że ważna jest natychmiastowa reakcja, wtedy, gdy członek rodziny zgłaszał 
się z prośbą o pomoc, jeżeli termin spotkania był odległy, rodziny nie przycho-
dziły powtórnie. Dla zapewnienia ciągłości terapię powinien prowadzić ten te-
rapeuta, z którym przedstawiciel rodziny nawiązał pierwszy kontakt. W terapii 
rodzin istotny jest udział w sesjach wszystkich zapraszanych członków rodziny, 
w wypadku rodzin z nakazem terapii bardziej skuteczna w utrzymaniu procesu 
jest większa tolerancja na nieobecność wszystkich członków rodziny. Nie można 
jednak zbyt wcześnie rezygnować i godzić się z absencją któregoś z rodziców lub 
dzieci. Skuteczność terapii wzrasta, gdy do zespołu terapeutów bezpośrednio pra-
cujących z rodziną włącza się innych pracowników ośrodka, inicjując częste kon-
sultacje. Najlepszym sposobem analizy procesu terapii jest, oprócz systematycznej 
superwizji z osobą spoza zespołu, stała superwizja uczestnicząca.

Rodziny kierowane przez sąd mają długą i różnorodną historię pomocy, czer-
panej z wielu instytucji, stąd ważne, by podjąć wysiłek nawiązania współpracy 
z przedstawicielami tych instytucji, wcześniej uprzedzając, wyjaśniając celowość 
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i prosząc o zgodę rodzinę. Współpraca oprócz kontaktów telefonicznych może 
być realizowana przez regularne spotkania – konsultacje systemowe, podczas któ-
rych osoby zaangażowane w pomoc rodzinie mogą uzupełniać wiedzę, planować 
nowe rozwiązania, nie powielając pomysłów. Dodatkową zaletą współpracy sys-
temów organizujących i wspierających rodzinę jest pojawienie się wzrastającego 
poczucia kompetencji zamiast bezradności i osamotnienia.

Opis przypadku1

Rodzina państwa B. zgłosiła się do zespołu terapii rodzin skierowana przez kura-
tora sądowego. Sugestię terapii rodzinnej przekazał matce również lekarz psychia-
tra, u którego Krzysztof był w leczeniu od kilku miesięcy z powodu fobii szkolnej.

Przedstawienie rodziny: matka: Maria, 52 lata, wykształcenie zawodowe, pra-
cowała jako sprzątaczka, ojciec: Zbigniew, 50 lat, wykształcenie zawodowe, praco-
wał jako konserwator, córka: Ewa, 25 lat, wykształcenie średnie ogólnokształcące, 
przebywała za granicą, synowie: Paweł, 23 lata, wykształcenie zawodowe, praco-
wał jako operator maszyn i Krzysztof, 13 lat, uczeń szkoły podstawowej, klasy VI, 
którą powtarzał. Rodzina mieszkała w mieście od 25 lat, a rodziny pochodzenia 
rodziców – na wsi. Rodzina była osamotniona, bez sieci wsparcia. Rodzice często 
tracili pracę, pozostając na zasiłku dla bezrobotnych.

Na pierwsze spotkanie rodzinne przyszła matka, ojciec, brat Krzysztofa, pan 
Paweł, i Krzysztof. Krzysztof nie chodził do szkoły od wielu miesięcy. W poprzed-
nim roku szkolnym również wagarował i z tego powodu nie otrzymał promocji do 
następnej klasy Gdy rodzice dowiedzieli się o tym od wychowawczyni, ojciec zbił 
syna, co odkryła pani pedagog i zawiadomiła sąd rodzinny. W tym czasie ojciec 
chłopca zachorował i rodzina była skoncentrowana wokół jego choroby. W czasie 
rozmowy sędziny z matką i ojcem, rodzice oświadczyli, że skoro z powodu jedne-
go lania znaleźli się w sądzie, to w ogóle nie będą wychowywać syna.

Podczas pierwszego spotkania rodzinnego matka mówiła o swojej bezradno-
ści i niezrozumieniu sytuacji, w których Krzysztof przygotowuje się do wyjścia 
do szkoły i nagle „przychodzi taki moment, że mówi: nie mogę iść i boję się tam 
wejść”. Ojciec obawiał się, że jeśli sytuacja się nie zmieni, syn nie ukończy szkoły: 
„nic z niego nie będzie, wpadnie w jakieś nałogi i tak dalej”. Pan Zbigniew my-
ślał, że przyczyną problemów syna jest „jakieś załamanie albo choroba”. Pan Paweł 
największy problem widział w tym, że „Krzysztof zamyka się w sobie, ciężko jest 
cokolwiek z niego wydobyć, dawniej śmiał się i żartował, teraz bardzo rzadko”. 
Krzysztof milczał.

Na pytanie terapeuty o reakcję każdej osoby na propozycję spotkania rodzin-
nego matka powiedziała, że „to dobry pomysł, bo może my czegoś nie wiemy 
i dlatego nie możemy mu pomóc”. Ojciec stwierdził: „przyszedłem, żeby coś roz-

1 Niektóre dane rodziny zostały zmienione.
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wiązać, ale wcześniej z czymś takim nie miałem styczności”. Pan Paweł powtórzył 
słowa ojca. Krzysztof milczał.

Wszystkie osoby udzielały bardzo krótkich odpowiedzi, często pierwsza od-
powiedź brzmiała: „nie wiem”, okazywały także niechęć do nawiązania kontaktu, 
która narastała w ciągu trwania sesji. Ojciec stwierdził, że taka „nawijka” to dla 
niego strata czasu, że po to przyszedł, żeby mu pomóc, a nie rozmawiamy o pro-
blemie. Krzysztof prawie w ogóle nie odpowiadał na pytania, a starszy syn cytował 
ojca. Ojciec na pytanie o chorobę nie zgodził się na poruszanie tego tematu. Na 
komentarz terapeuty o wyczuwanym braku zaufania ojciec wzburzony powtórzył, 
że „nie rozmawiamy o tym, o czym trzeba”. Matka spokojniej opowiedziała zda-
rzenie sprzed dwóch lat, „pani pedagog przyszła do nas z paczką na święta, a mąż 
leżał obłożnie chory i ona uznała, że mąż leży pijany”. Od tego czasu pedagog co-
dziennie wzywała do gabinetu Krzysztofa i nakłaniała go do przyznania, że ojciec 
pije. Wtedy syn przestał chodzić do szkoły. Starszy brat również niewiele wiedział 
o chorobie ojca. Powiedział dobitnie: „co w domu, to w domu, co na zewnątrz, 
to na zewnątrz”. Terapeuta podzielił się z rodziną refl eksją, że może więcej infor-
macji bardziej uspokoiłoby członków rodziny. Ojciec żachnął się: „im mniej się 
wie i mówi o chorobie, tym szybciej ustępuje”. Starszy syn dodał, że uważa tak 
samo, jak ojciec. Na pytanie, czy takie rozmawianie jak na spotkaniu mogłoby 
pomóc, ojciec stwierdził, że to „była pogawędka, jak w kawiarni, a oczekiwałem 
konkretnych rozwiązań”. Synowie powiedzieli, że nie wiedzą, natomiast matka 
uznała, że „może pomóc, bo może to coś wyjaśni”. W czasie rozmowy o chorobie 
ojca wszyscy członkowie rodziny byli poruszeni, mówili podniesionymi głosami, 
dociekliwość terapeutów i próby ustalenia faktów traktowali nie jak objawy zacie-
kawienia, a jak atak, przed którym trzeba się bronić.

W sytuacji kierowania na terapię przez sąd rodzina nie była autonomiczna, 
zalecenie terapii mogła odbierać nie jako formę pomocy, ale karę, a terapeuci byli 
postrzegani jako przedstawiciele kontroli i nacisku społecznego. Rodzice czuli się 
obwiniani i oskarżani, a ich działania były poddane ciągłej kontroli społecznej. 
Wyobrażenie poszczególnych członków rodziny o pomocy było niespójne z po-
mocą oferowaną przez ośrodek. Przekonanie terapeutów, że można, a nawet po-
winno się konfrontować z trudnościami (na przykład chorobą ojca), było nie-
zgodne z przekonaniem obowiązującym w rodzinie, która uważała, że rozmowa 
na temat problemów powiększa je. Na podstawie wiedzy o rodzinie można przy-
puszczać, że rodzice pochodzący ze środowiska wiejskiego odbierali otoczenie 
miasta jako nieprzyjazne, a nawet wrogie. W trudnych sytuacjach związanych 
z poszukiwaniem pracy, sytuacją mieszkaniową i chorobami mogli się czuć osa-
motnieni i niezrozumiani. Złe doświadczenia w kontakcie z instytucjami pogłę-
biły te postawy. Potraktowali ośrodek terapii jako kolejną instytucję, od której nic 
dobrego nie można dostać.

Rodzina, szczególnie ojciec i synowie, wiele razy powtarzała, że wartościami 
są: nieujawnianie spraw rodzinnych i brak różnic w opisie rzeczywistości między 
członkami rodziny, a przyznawanie się do uczuć to oznaka słabości. Wysuwana 
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przez terapeutów propozycja różnicowania członków rodziny była odbierana jako 
zamach na integralność rodziny. Współpraca kogokolwiek z rodziny z terapeuta-
mi była odbierana jako nielojalność. Propozycja terapii, która w swoim założeniu 
była nośnikiem przeciwnych wartości, była dla rodziny zbyt niezwykła.

Wśród przyczyn niechęci rodziny do terapii można wyróżnić:
 – dotychczasowe niepowodzenia rodziny w kontakcie z instytucjami,
 – brak spójności pomiędzy wewnątrzrodzinnymi normami i wzorami zachowań 

a zewnętrznymi,
 – różnice kulturowe pomiędzy środowiskiem wiejskim, w którym wyrośli rodzi-

ce a miejskim, w którym wychowywali dzieci.

Podsumowanie

Celem powyższego opisu przypadku jest zwrócenie uwagi na znaczenie kontekstu 
kulturowego rodzin zgłaszających się do terapii. Różnice między wartościami wy-
znawanymi przez rodzinę a wartościami terapeutów mogą stanowić zasadniczą, 
oprócz braku motywacji, przeszkodę do podjęcia terapii rodzinnej i utrzymania 
się w tym procesie.

W sytuacji zmiany miejsca zamieszkania brak zgodności między poprzednim 
kontekstem kulturowym rodziny a nowym środowiskiem społecznym, w któ-
rym mieszka i pracuje, może być jednym z czynników pogłębiających i podtrzy-
mujących problemy. Stąd oprócz diagnozy funkcjonowania rodziny istotne jest 
uwzględnienie jej kontekstu kulturowego. Zaprezentowane w artykule modele 
kulturowe mogą być pomocne w świadomym i systematycznym opisie kontekstu 
kulturowego, a przyjęcie przez terapeutów postawy wielokulturowej pozwoli na 
bardziej satysfakcjonującą dla obu stron komunikację i zrozumienie. Jak twierdzi 
M. McGoldrick:

Terapeuta nieznający zawczasu środowiska kulturowego danej rodziny ryzykuje po-
stawienie złej diagnozy lub niewłaściwego zaklasyfi kowania nieznanego mu wzoru 
zachowania w rodzinie jako nienormalnego w sytuacji, gdy dane zachowanie może 
być właściwe dla dziedzictwa grupy kulturowej, do której rodzina należy (McGoldrick, 
1998, s. 65).

Na zakończenie można postawić pytanie: czy pomimo różnic kulturowych 
między terapeutą a rodziną jest możliwe uwspólnienie celów i sposobów ich reali-
zacji? Odpowiadając, można się powołać na antropologiczną koncepcję R. Bene-
dict i M. Mead (Hofstede, 2000). Autorki na podstawie badań międzykulturowych 
doszły do wniosku, że wszystkie społeczeństwa mają do rozwiązania te same pro-
blemy, różnią się jednak sposobami ich rozwiązywania. W terapii i szeroko rozu-
mianej pomocy rodzinie mimo różnic kulturowych jest możliwe wspólne z rodzi-
ną poszukiwanie takich rozwiązań, by były możliwe do zaakceptowania przez jej 
członków, zmniejszały cierpienie i polepszały funkcjonowanie.
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