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Niewidzialne lojalności w systemie rodzinnym 
-  rozważania wokół koncepcji Ivana Boszormenyi-Nagy’ego

Rozważania na temat koncepcji ukrytych lojalności Ivana Boszormenyi-Nagy’ego 
należałoby poprzedzić krótkim wstępem, odnoszącym się do sylwetki tego wy
bitnego psychiatry, praktyka i teoretyka. Ivan Boszormenyi-Nagy był z pocho
dzenia W ęgrem, urodził się 19 m aja 1920 roku w Budapeszcie. W  latach 40. 
wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował i zmarł 28 stycznia 
2007 roku w Glenside. W  1948 roku założył w Pensylwanii W ydział Psychia
trii Rodzinnej. Przez wiele lat interesował się i prowadził badania nad bioche
micznymi przyczynami, wyjaśniającymi etiologię schizofrenii. Pracując z rodzi
nami, zauważył, że w terapii rodzin istotny jest kontekst wielopokoleniowy 
i wynikające z niego rodzinne powiązania. Uw aża się, że Boszormenyi-Nagy, 
wraz ze swoimi współpracownikami stworzył nową szkołę w terapii systemo
wej, zwaną kontekstualną terapią rodzin. Je j podstawowym założeniem jest 
koncentrowanie się w pracy z pacjentem na wielopokoleniowych wzorach ro
dzinnych powiązań — w swych założeniach teoretycznych nawiązuje ona do psy
choanalizy, filozofii egzystencjalnej, interpersonalnej psychiatrii H . Sullivana 
i teorii systemów.

Boszormenyi-Nagy próbował zintegrować różne kierunki psychoterapii, jako 
podstawowy cel terapii stawiając osiągnięcie przez członków rodziny wzajem
nego zrozumienia, zaufania i odbudowanie dialogu. Najważniejsze terminy, 
którymi można opisać jego teorię, to lojalność rodzinna, etyka relacji, księga 
rachunkowa, obligacje i zasługi rodzinne.

Charakteryzując rodzinną rzeczywistość w kontekście transgeneracyjnym, 
Boszormenyi jako pierwszy zwrócił uwagę na pojęcie lojalności rodzinnej, które 
stało się naczelnym terminem w jego koncepcji. Teoria lojalności i związanych
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z nią tzw. niewidzialnych lojalności, była dla niego fundamentem koniecznym
dla zrozumienia związków i relacji rodzinnych. Twierdził, że wyjaśnienie wza-
jemnych lojalnościowych powiązań pozwala zrozumieć, dlaczego tak często lu-
dzie powtarzają w swoim życiu wzorce zachowań czy przekonania od pokoleń
obecne w ich rodzinach, pomimo iż dla nich samych są one dysfunkcjonalne.
Sama lojalność może mieć wiele znaczeń, począwszy od indywidualnego, psy-
chologicznego sensu lojalności, kończąc na narodowych i społecznych kodach
obywatelskiej lojalności (oddania, poświęcenia). Można ją definiować w kate-
goriach filozoficznych, politycznych oraz psychologicznych. Najczęściej jednak
opisywana jest jako pozytywny stosunek jednostki do tego, co bywa nazywane
„obiektem” lojalności.

Boszormenyi-Nagy określa lojalność jako „poczucie solidarności i zobowią-
zania, które upodabnia potrzeby i oczekiwania osób w związku społecznym,
np. w rodzinie, a także ich myślenie, uczucia i motywacje”1.

Koncepcja wielopokoleniowych struktur lojalności implikuje także istnienie
ustrukturyzowanych, grupowych oczekiwań, wobec których zobligowani zo-
stają wszyscy członkowie danej rodziny. W tym sensie lojalność ma związek
z tym, co Buber nazwał „ładem ludzkiego świata”2. Ramami nadającymi jej
znaczenie jest zaufanie, zasługi, poświęcenie i działanie, nie zaś „psychologicz-
ne” funkcje „uczuć” i „wiedzy”.

Boszormenyi interesuje się problemem lojalności zarówno z perspektywy gru-
py, jak i jednostki; charakterystyka tak rozumianej lojalności wykracza poza
proste zachowanie zgodne z istniejącym prawem, czy ogólnie przyjętymi zasa-
dami. Zakładamy, że w celu pozostania lojalnym członkiem grupy, jednostka
musi uwewnętrznić istotę grupowych oczekiwań i posiąść zestaw specyficznych
zachowań, dzięki którym możliwe będzie podporządkowanie się zinternalizo-
wanym nakazom i zakazom. W efekcie, jednostka staje się podporządkowana
nakazom i zakazom wynikającym z zewnętrznych oczekiwań i zinternalizowa-
nych zobowiązań. Niezdolność do podporządkowania się zobowiązaniom pro-
wadzi do poczucia winy. Z kolei siła poczucia winy reguluje poziom homeostazy
w systemie. Im bardziej próbuje się odejść od ogólnie przyjętych w danej rodzi-
nie wartości i przekonań, tym większy lęk w systemie rodzinnym i tym silniej
wzbudzane jest u danej osoby poczucie winy, powstrzymujące przed działania-
mi mogącymi zaburzyć spokój i równowagę systemu, albo, w skrajnych przy-
padkach, doprowadzić do jego rozpadu.

1 I. Boszormenyi-Nagy, G. M. Spark, Invisible loyalties: Reciprocity in Intergeneratio-
nal FamilyTherapy, Harper & Row, New York 1973, s. 19.

2 I. Namysłowska, Terapia rodzin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
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Lojalność w koncepcji Boszormenyi’ego rozumiana jest jako coś, co istnieje
realnie, a nie jest tylko uczuciem lojalności. Jednostka widziana jest tu jako
element wieloosobowej sieci lojalności. Każdy członek danej grupy (rodziny)
powinien spełniać wypracowane przez system oczekiwania. Najważniejsze
w pojęciu lojalności są kwestie związane z zaufaniem, zasługami i dziedzictwem.
Boszormenyi mówi o lojalności ontycznej (ontic loyalty), której korzenie tkwią
w asymetrycznych, pierwotnych relacjach między dziećmi a rodzicami. Wspól-
ne korzenie lojalnościowe i dziedzictwo wypracowane w poprzednich pokole-
niach, tworzą swego rodzaju kształt dla tych jedynych, niedających się niczym
zastąpić więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi. Fundamentalne znaczenie lojal-
ności dla naszej egzystencji wiąże się z tym, że wszyscy przychodzimy na świat
dzięki naszym rodzicom, i zaczynamy życie jako osoby całkowicie od nich
zależne. Fakt, że matka nas urodziła, a wcześniej wykarmiła w swym łonie,
powoduje, że każde dorosłe dziecko ma w sobie egzystencjalny dług wobec
niej i obligacje do jego spłacenia. Gdy ojciec podejmuje swoją rodzicielską od-
powiedzialność, wtedy dziecko w równym stopniu staje się również jego dłużni-
kiem. Bez względu na to, co wydarzy się w życiu dziecka od chwili jego naro-
dzin, pozostanie ono lojalne wobec swoich rodziców.

Te więzi nie tylko nie pozwalają na fizyczną czy geograficzną separację, ale
także determinują poczucie wolności u dzieci, dopuszczając możliwość zaanga-
żowania się w inne związki z osobami spoza rodziny, bądź nie zezwalając na nie.
Więzi łączące nas z rodziną generacyjną przybierają często niewidzialną postać
– nieświadomi podążamy za rodzinnym przekazem, wbrew własnym chęciom,
a często i potrzebom. Lojalność jest więc podstawową siłą w formowaniu się
naszej tożsamości.

 Według badacza, lojalność stanowi egzystencjalny kontekst dla każdego,
kto się narodził. Wyraża się i nabiera kształtu dzięki etycznemu kontekstowi
relacyjnemu; w tym znaczeniu pierwotne zaufanie, zmienność w dawaniu i bra-
niu miedzy dziećmi i rodzicami, zadłużenie i wzajemne obligacje, stają się bu-
dulcem w rozwoju dziecka. Zatem, w lojalności zawarte jest pojęcie wiązania.
Występuje ono we wszystkich związkach międzyludzkich, przejawia się np.
w przekonaniu, że jedynie rodzina zapewnia swoim członkom faktyczne zaspo-
kojenie potrzeb emocjonalnych i tylko w jej ramach można uzyskać poczucie
bezpieczeństwa.

Świat zewnętrzny przedstawiono z kolei jako wrogi i niebezpieczny, rodzice
w obliczu kryzysu „nie widzą innego wyboru jak związać dziecko jeszcze moc-
niej z gettem rodzinnym, zahamować lub uniemożliwić rozwój jego autono-
mii”. Taka postawa rodziców jest zinternalizowana przez dzieci, w efekcie czego
zaczynają one współtworzyć sieć wiązania. Odcięcie pępowiny jest równoznacz-
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ne z samodzielnością, autonomią, a więc odrzuceniem i bezbronnością wobec
wrogich sił świata. Wyróżnia się wiązania na trzech poziomach: id, ego i superego.
Wiązanie na poziomie id tworzy w rodzinie przepełnioną emocjami atmosferę,
potrzeby i pragnienia członków są stymulowane i zaspokajane na zasadzie gra-
tyfikacji regresyjnej. Z kolei wiązanie na poziomie ego, czyli poznawczym, pole-
ga przede wszystkim na wymianie myśli i uczuć. Członkowie rodziny sądzą, że
ich poglądy, system wartości i odczucia są identyczne. Co więcej, rodzina uwa-
ża, że potrafi czytać w myślach każdego ze swych członków, rodzice doskonale
znają swoje dzieci i zawsze wiedzą lepiej, co one myślą i czują. W takiej rodzinie
utrudniony jest proces indywidualizacji i niezależności, bardzo mocne są nato-
miast więzi wewnątrzrodzinne. Ostatnim typem wiązania jest wiązanie na po-
ziomie superego, które dotyczy etycznego aspektu wzajemnych relacji. Bycie nie-
lojalnym wobec rodzinnego przekazu idzie w parze z silnym poczuciem winy,
doprowadzając niejednokrotnie do przyjęcia autodestrukcyjnego stylu życia3.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że istnieją oczywiście bardzo pozytywne i po-
żądane z punktu widzenia rozwoju dziecka rodzaje wiązań, np. opisane przez
J. Bowlby’ego4 więzi matki z dzieckiem. Wiązanie przybiera formę patologiczną
dopiero wtedy, gdy upośledzona zostaje zdolność adaptacyjna do zmieniających
się warunków środowiska zewnętrznego. W tych patologicznych wiązaniach
lojalność dziecka zostaje wykorzystana i nadużyta, rezerwy naturalnego zaufa-
nia istniejące u każdego dziecka stopniowo maleją. Można też uwikłać się w sieć
niewidzialnych, destruktywnych lojalności, które hamują rozwój człowieka,
uniemożliwiając realizację jego potrzeb, równocześnie wzbudzając stan perma-
nentnego poczucia winy. Osoba taka jest uwięziona, niczym w pułapce, pomię-
dzy lojalnością wobec własnych, indywidualnych potrzeb a koniecznością reali-
zacji rodzinnych zobowiązań, których do końca nie jest świadoma.

Opisując sieć więzi lojalnościowych, Boszormenyi odwołał się do metafory
drabiny, w której występują szczeble poziome i pionowe; podobnie jest w życiu
człowieka: lojalności pionowe – wobec rodziny generacyjnej – przecinają się
z lojalnościami poziomymi, powstającymi w toku naszego rozwoju i tworzenia
nowych relacji z ludźmi. Wyznacznikiem lojalności pionowych (wertykalnych)
są milczące (niewidzialne) prawa i obligacje. Ważne z tego punktu widzenia są
zwłaszcza fazy: narodziny, dorastanie, dorosłość, małżeństwo, rodzicielstwo, zo-
stanie dziadkami, utrata rodziców. Wtedy musimy osiągnąć nową równowagę

3 F. B. Simon, H. Stierlin, Słownik terapii rodzin, przeł. M. Przylipiak, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998.

4 J. Bowlby, Przywiązanie, przeł. M. Polaszewska-Nicke, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007.
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i zmienić swoje lojalności – jest to konieczne, gdyż pojawiają się więzi lojalno-
ściowe wynikające z nowo podejmowanych ról. Powstaje dylemat: „wobec kogo
mam pozostać lojalny?”. Odpowiedź na to pytanie pozwoli ustalić priorytety.
Będą one kierować naszymi wyborami, zwłaszcza w sytuacjach, w których po-
jawi się konflikt pomiędzy „starymi”–pionowymi a „nowymi”–poziomymi
lojalnościami. Zrównoważenie ustawicznie przecinających się w toku życia ludz-
kiego lojalności jest bardzo ważnym zadaniem – tylko wtedy możliwe jest osią-
gnięcie poczucia wolności w tworzeniu nowych relacji interpersonalnych. Jeżeli
pionowe belki „drabiny lojalnościowej” nie podtrzymują poziomych szczebli,
drabina łamie się i rozpada; dzieje się tak również wtedy, gdy łączenia pomiędzy
belkami a szczeblami są słabe. Horyzontalne związki pogarszają się przez ucina-
nie, omijanie, kwestionowanie wertykalnych lojalności. Należy zauważyć tak-
że, że w rodzinie prokreacyjnej trudność pogodzenia wzajemnych systemów lo-
jalnościowych małżonków wzrasta, ponieważ oboje partnerzy muszą borykać
się ze swoimi pionowymi lojalnościami. Te dwa rodzaje lojalności prowadzą
w sposób nieunikniony do wzajemnej konfrontacji, często wywołując konflikt.
Jest to bardzo trudny moment w życiu rodziny i jej członków, towarzyszy mu
zazwyczaj silne napięcie, występujące najczęściej w chwili, gdy pozbawia się
kogoś możliwości bycia lojalnym wobec związków wertykalnych. Wertykalne
więzy są tak mocno zakorzenione, że – pomimo częstego ich negowania i mini-
malizowania – mniej lub bardziej świadomie pragniemy być lojalni wobec
rodzinnego przekazu. Jeżeli z jakiegoś powodu ktoś próbuje zaprzeczyć lojalno-
ściowym więzom wertykalnym, to przybierają one wówczas bardziej ukrytą for-
mę, jak mówi holenderskie przysłowie: „gdzie krew nie może płynąć, tam się
skrada do miejsca swego przeznaczenia poprzez wszystkie rodzaje najróżniej-
szych naczyń”5.

Pomimo tego, że konflikt lojalnościowy jest rzeczywisty i nieodłączny w życiu
każdego człowieka, a wszystkie ważne wybory związane są ze zmianą miejsca
w systemie lojalności, nie musi to prowadzić do dysfunkcji. Dzięki osiągnięciu
równowagi w konflikcie pomiędzy pionowymi i poziomymi lojalnościami, moż-
liwy jest prawidłowy rozwój każdego z członków rodziny, bez doświadczania
poczucia winy w momentach zmiany priorytetów lojalnościowych.

Omawiając koncepcję Ivana Boszormenyi-Nagy’ego, nie można pominąć
aspektu, któremu badacz poświęca wiele miejsca, a mianowicie tzw. etyki rela-
cji. Uważa on, że wszelkie zaburzenia pojawiające się w życiu rodzin wynikają

5 A. V. Heusden, E. V. den Eerenbeemt, Balance in Motion: Ivan Boszormenyi-Nagy
and His Vision of Individual and Family Therapy, Brunner/Mazel Publishers, New
York 1987.
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z braku równowagi w procesach dawania i brania. Terapeuta powinien pomóc
w zrównoważeniu tego bilansu; można to osiągnąć np. dzięki stworzeniu wza-
jemnego poczucia odpowiedzialności poszczególnych członków rodziny. Roz-
ważając zagadnienie odpowiedzialności w relacji z innymi członkami systemu,
należy przyjrzeć się panującej w danej rodzinie etyce i wartościom. Etyka relacji
rozumiana jest w tym kontekście jako poszukiwanie sprawiedliwości i uczciwo-
ści. W każdej rodzinie istnieje tzw. bilans zasług, czyli regulowane na przestrze-
ni pokoleń wkłady i długi; te kumulowane przez wiele pokoleń aktywa i pasy-
wa odgrywają zasadniczą rolę, kształtując obowiązujące wzorce interakcyjne.
Zaburzenia zarówno emocjonalne, jak i społeczne mogą być z tej perspektywy
rozpatrywane jako problemy nabrzmiewające od pokoleń. Reguły i zasady rzą-
dzące daną rodziną kształtowały się w toku koewolucji danej rodziny. Rodzina
stanowi współewolucyjny ekosystem człowieka, natomiast dla rodziny tego typu
ekosystemem jest środowisko społeczno-kulturowe. Oznacza to, że każdy czło-
nek rodziny wyznacza warunki rozwoju dla pozostałych członków rodziny,
a wszyscy razem, łącznie ze środowiskiem, tworzą złożony, zwarty system sprzę-
żeń zwrotnych. W pewnych sytuacjach reguły obowiązujące w danym systemie
mogą stać się przyczyną wystąpienia objawów chorobowych u któregoś z jego
członków. Rodzina tworzy znaczenia6; nasze wyobrażenia na temat otaczające-
go świata, zjawisk w nim panujących, wzajemnych relacji, są niczym innym jak
wypadkową wierzeń i opowieści przekazywanych przez rodzinę, na które to
wierzenia niewątpliwy wpływ ma środowisko społeczno-kulturowe w jakim dana
rodzina żyje7. W konsekwencji, znaczenia i interpretacje, jakie nadajemy wyda-
rzeniom i sytuacjom, w których uczestniczymy, są osadzone w doświadczeniach
społecznych, kulturowych i historycznych naszej rodziny.

Postrzeganie otaczającego świata przez członków danego systemu może przy-
bierać dwa wymiary. Pierwszy zachęca do postrzegania rzeczywistości jako bez-
piecznej, godnej zaufania, przewidywalnej. Członkowie takiego systemu mają
poczucie, iż wywierają wpływ na rzeczywistość, zachęcani są przez rodzinę do
aktywności i wzajemnej wymiany ze światem. Taka postawa sprzyja indywidu-
alnemu rozwojowi człowieka, poczuciu kompetencji i zadowolenia ze stojących
przed nim wyzwań. Inny rodzaj widzenia świata prezentują rodziny, dla któ-
rych otoczenie jest wrogie i nieprzyjazne (nieprzewidywalne i niezrozumiałe,

6 L. L. Constantine, Family Paradigms: The Practice of Theory in Family Therapy,
Guilford, New York 1986.

7 D. S. Becvar, Human Development as a Process of Meaning Making and Reality Con-
struction, [w:] Handbook of Family Development and Intervention, ed. W. C. Nichols,
M. A. Pace-Nichols, D. S. Becvar, A. Y. Napier, Wiley, New York 2000.
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a zatem groźne), rodziny takie zachęcają swoich członków do ścisłej współpracy
i konsolidacji działań w obliczu wspólnego niebezpieczeństwa. Efektem takich
postaw jest zamknięcie na świat zewnętrzny, hamujące proces prawidłowej in-
dywidualizacji. W związku z tym powstają zachowania dysfunkcjonalne dla po-
szczególnych członków systemu i często anachroniczne w stosunku do zmieniają-
cej się rzeczywistości. Wszystko to składa się na nasze dziedzictwo rodzinne.

Zwracając uwagę na aspekt dziedziczenia pewnych postaw i systemów war-
tości, Boszormenyi podkreślał, jak znaczący wpływ na funkcjonowanie rodziny
mają opowieści i mity, powstające na bazie doświadczeń zdobytych przez przed-
stawicieli różnych pokoleń – przekazywane dalej stanowią część rodzinnej hi-
storii, budując tym samym rodzinną tożsamość. Te rodzinne opowiadania są
rodzajem stworzonych przez daną familię konstruktów, nieopartych na obiek-
tywnym, „prawdziwym” obrazie rzeczywistości, ale wypracowanych w dyskur-
sie międzypokoleniowym. Wytworzone przez rodzinę własne konstrukty (mapy)
rzeczywistości stanowią specyficzny i niepodważalny pogląd na świat i ludzi.
Mogą one pomagać w rozwoju rodziny i lepszej adaptacji jej członków do zmie-
niających się warunków, lub też działać ograniczająco, przeszkadzając w do-
strzeżeniu nowych aspektów życia, czy innych możliwości postępowania, na-
rzucając tym samym jedyny i słuszny system wartości i przekonań. Członkowie
takich rodzin uzasadniają zwykle długotrwałe i niepożądane zachowania, prze-
konując siebie, że nie mają innego wyboru i muszą tak żyć8.

W rodzinnych relacjach lojalność nie opiera się na sile, ale na zasługach –
każda rodzina prowadzi własną „księgę rachunkową”, zawierającą spis darczyń-
ców i dłużników. Tworzy to swoisty międzypokoleniowy bilans należności, a co
za tym idzie, pojawia się oczekiwanie sprawiedliwości, równowagi w dawaniu
i braniu. W chwili, gdy dzieje się jakaś niesprawiedliwość, natychmiast poja-
wia się oczekiwanie zadośćuczynienia. To odszkodowanie może nastąpić w póź-
niejszych pokoleniach; mówiąc krótko: nie zawsze ten, kto zaciągnął dług jest
zobligowany do jego spłaty – konieczność spłaty (zadośćuczynienia) zostaje prze-
kazana w spadku kolejnym pokoleniom. W systemie rodzinnym ogólny bilans
zysków i strat musi się zgadzać. Dysfunkcjonalność zachowań danej jednostki
może więc być skutkiem kumulacji poczucia krzywdy i niesprawiedliwości, lub
nazbyt wolnego spłacania długu. Dlatego tak ważne z punktu widzenia pracy
terapeutycznej jest poznanie rodzinnej „księgi rachunkowej” i rodzinnego dzie-
dzictwa – tylko wtedy mamy szansę skutecznie pomóc danej osobie przezwycię-

8 J. D. Atwood, Challenging Family Therapy Situations: Perspectives in Social Construc-
tion, Springer Publishing Company, New York 1997.
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żyć objawy choroby, bądź poradzić sobie z poczuciem winy, które wymusza do-
stosowanie się do rodzinnego dziedzictwa.

„Siła” związków rodzinnych (jej wpływ na jednostkę) jest niezmiernie trudna
do zmierzenia. Prawdziwymi siłami wiązania bądź wolności są – znajdujące się
poza możliwościami obserwacji – gry albo taktyki manipulacyjne. Podporząd-
kowanie się niewidzialnym lojalnościom panującym w danej rodzinie, przebie-
ga według paradoksalnych reguł: „męczennik”, niepozwalający innym człon-
kom rodziny „odpracować” własnej winy, jest siłą o wiele bardziej kontrolującą
niż głośny, wymagający „tyran”. Ostentacyjnie zbuntowane albo występne dziec-
ko może być tak naprawdę najbardziej lojalnym członkiem rodziny.

Dla psychologa ważnym punktem tej koncepcji jest zrozumienie całego mię-
dzypokoleniowego kontekstu rodzinnego, który pozwoli lepiej wyjaśnić powstałą
w danym miejscu i czasie dysfunkcję. Ten rodzinny kontekst staje się jaśniejszy,
gdy pojmiemy, co jest dziedziczone w danej rodzinie, jakie są długi i obligacje,
jak wygląda rodzinna księga rachunkowa i wreszcie, wobec jakich przekazów
członkowie powinni być lojalni. Celem terapii kontekstualnej jest przywrócenie
równowagi w zakresie zasług i długów, uwolnienie członków rodziny od niewi-
dzialnych lojalności, a także stworzenie możliwości rezygnacji z części tego dzie-
dzictwa, które hamuje rozwój i autonomię poszczególnych jednostek, bez po-
noszenia kosztów emocjonalnych i bez doświadczania poczucia winy. Daje to
szansę na indywidualny rozwój i realizację własnych potrzeb w ramach dane-
go systemu rodzinnego, bez konieczności zaprzeczania więzom wertykalnym.
To zaś umożliwia zaistnienie prawidłowych więzi w systemie lojalności hory-
zontalnych, co oznacza właściwą realizację stojących przed każdym człowie-
kiem zadań rozwojowych, stwarzając możliwość samorealizacji w warunkach
własnej autonomii.
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