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ROZDZIAŁ 6.

Twoje rodzeństwo

TEMPA WZROSTU RO�LINY I TEGO, czy b�dzie jej dane
w pe�ni si� rozwin��, nie mo�na przewidzie� jedynie na podstawie ob-
serwowania tej ro�liny w izolacji od innych. Konieczne jest równie�
wzi�cie pod uwag� jej otoczenia — czyli tego, co ro�nie wokó� niej
w tym samym czasie co ona. Przyk�adowo: czy s�siednie ro�liny nie za-
s�aniaj� s�o	ca naszej ro�linie, przez co mo�e ona dostawa� za ma�o
�wiat�a? Czy inne ro�liny nie zabior� jej wi�kszo�ci sk�adników od�yw-
czych, które s� jej potrzebne do osi�gni�cia maksymalnej wysoko�ci?

Dobrze jest podej�� w podobny sposób do kwestii rodze	stwa.

W jaki sposób rodzeństwo może wpływać
na Twój charakter: kluczowe czynniki

Nie uda Ci si� dowiedzie� o w�asnym charakterze wszystkiego, czego
potrzebujesz, je�li nie zastanowisz si� nad osobami, z którymi mia�e�
w dzieci	stwie nieustanny kontakt, oraz nad relacjami ��cz�cymi Ci�
z ka�d� z tych osób. Aby móc dopracowa� swoj� charakterystyk� pod k�-
tem porz�dku narodzin, nale�y przyjrze� si� w�asnemu rodze	stwu.



134 INNE ZASADNICZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CHARAKTER

Różnice wieku między rodzeństwem

Przyszli rodzice cz�sto pytaj�, jaka ró�nica wieku b�dzie najlepsza dla
ich dzieci. Moja odpowied� brzmi, �e b�dzie to taka ró�nica, jaka najbar-
dziej odpowiada rodzicom, poniewa� ka�da ró�nica wiekowa ma swoje
zalety i wady, a jedynym czynnikiem, który sprawia, �e zalety przewa�aj�
nad trudno�ciami, jest nastawienie, jakie do ró�nic wiekowych mi�dzy
swoimi dzie�mi maj� rodzice. Na przyk�ad niektórzy rodzice mog� si�
skar�y� na pi�cioletni� ró�nic� wieku, poniewa� bardzo zró�nicowane
potrzeby ich dzieci b�d� od nich wymaga�y podwójnego wysi�ku, nato-
miast dla innych rodziców taka ró�nica mo�e by� �ród�em rado�ci, po-
niewa� pozwoli im na pe�ne skoncentrowanie si� na potrzebach ka�dego
z dzieci w�a�nie dlatego, �e te potrzeby b�d� tak odmienne. Na podobnej
zasadzie niektórzy rodzice mog� uzna�, �e nieplanowana przez nich
trzynastomiesi�czna ró�nica wieku jest czym� niekorzystnym, ponie-
wa� obu dzieciom b�dzie cz�sto potrzebna opieka w tym samym mo-
mencie — szczególnie noc� — natomiast innych rodziców uraduje taka
ma�a ró�nica, poniewa� dzieci mog� wtedy korzysta� z tych samych ele-
mentów rodzicielskiej opieki.

Ponadto zdanie rodziców na temat wyboru danego odst�pu czaso-
wego zdecydowanie przewa�a nad innymi czynnikami do tego stopnia,
�e mo�emy bezpiecznie powiedzie�, i� nastawienie Twoich rodziców
do ró�nicy wiekowej mi�dzy poszczególnymi dzie�mi mia�o zasadnicze
znaczenie dla tego, czy Ty sam uwa�asz j� za dobr�, czy za z��.

Jestem jednak pewna, �e dla osób, które nie maj� jeszcze dzieci, a tak�e
dla tych z Was, którzy analizuj� na nowo w�asne dzieci	stwo, rozpa-
trzenie tego, jak poszczególne ró�nice wiekowe s� postrzegane przez
rodze	stwo, mo�e by� pomocne.

Je�li sam masz rodze	stwo, od którego wiekowo dzieli Ci� niewielki
odst�p czasu — czyli mniej ni� dwa lata — oznacza to, �e mia�e� w dzie-
ci	stwie towarzystwo, poniewa� Wasze fazy rozwoju i zainteresowania
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Porada wychowawcza: podkre�laj pozytywy
Niezależnie od tego, ile wynosi różnica wieku między Twoimi dziećmi,

szukaj zalet takiego rozłożenia w czasie i rozmawiaj o nich z dziećmi.

Możesz na przykład zauważyć, jakie to wspaniałe, że Twoje pierwsze

dziecko jest starsze od swojej małej siostry, ponieważ może jej pomagać

w tak wielu sytuacjach. Albo powiedz swoim urodzonym w niewielkim

odstępie czasu córkom, jakie to szczęście, że tak długo mogą być w tej

samej szkole. Pamiętaj o tym nawet wtedy, kiedy poszczególne odstę-

py czasowe nie były planowane, a pojawiły się pewne związane z nimi

problemy. Dzięki temu każde z Twoich dzieci będzie się czuło wyróż-

nione i kochane.

bez w�tpienia si� nak�ada�y. Je�li jeste� starszy, to jest ma�o prawdopo-
dobne, by� czu� si� zdetronizowany i zazdrosny po pojawieniu si� nowego
brata lub nowej siostry — przynajmniej spogl�daj�c obecnie wstecz na
swoje dzieci	stwo — poniewa� trudno Ci by�o zapami�ta� dok�adny
moment, w którym utraci�e� wy��czno�� na uwag� swoich rodziców.

Jednak blisko�� wiekowa z kim� z Twojego rodze	stwa oznacza te�,
�e mieli�cie zapewne mniej wi�cej te same potrzeby w tym samym czasie,
wi�c by�o mi�dzy Wami du�o rywalizacji. A to z kolei oznacza, �e
wzrasta�o mi�dzy Wami prawdopodobie	stwo wzajemnych k�ótni i by�o
wi�cej powodów do zazdro�ci.

Czteroipó�letni odst�p (albo wi�kszy) to zwykle wystarczaj�co du�o, by
mie� pewno��, �e potrzeby rodze	stwa nie b�d� na siebie zbytnio zacho-
dzi�, wi�c je�li taka w�a�nie ró�nica wiekowa jest mi�dzy Tob� a Twoim
rodze	stwem, to rzadziej rywalizowali�cie o opiek� i uwag� rodziców.
Taka ró�nica wiekowa zwi�ksza te� prawdopodobie	stwo, �e m�odsze
dziecko — szczególnie je�li jest ono innej p�ci ni� jego starsze rodze	-
stwo — b�dzie traktowane jak nast�pny pierworodny, wraz ze zwi�za-
nymi z tym wi�kszymi oczekiwaniami i wzmo�on� uwag� ze strony ro-
dziców. Je�li jeste� w�a�nie takim „drugim pierworodnym”, by�o to dla
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Ciebie korzystne pod tym wzgl�dem, �e mog�e� liczy� na wszelkie przy-
wileje zwi�zane ze statusem pierworodnego, a jednocze�nie oszcz�dzo-
no Ci zwi�kszonego niepokoju, jaki jest udzia�em pierworodnych. Sta�o
si� to mo�liwe dzi�ki temu, �e Twoi rodzice, którzy mieli ju� do�wiad-
czenie w zajmowaniu si� dzie�mi, byli w kwestii opieki nad Tob� bar-
dziej sprawni i mniej przej�ci.

Skutki ka�dej z tych dwóch ró�nic wiekowych (tj. ró�nicy dwu-
i czteroletniej) zale�� w du�ym stopniu od podej�cia rodziny — od te-
go, czy postrzega ona dan� ró�nic� jako du��, czy jako ma��. Innymi
s�owy: ta sama ró�nica wiekowa mo�e oznacza� w ró�nych rodzinach
odmienne do�wiadczenia.

Wedle moich do�wiadcze	 najsilniejsze i najtrwalsze przyja�nie
w�ród rodze	stwa tworz� si� mi�dzy dzie�mi o najbardziej zbli�onym
wieku, nawet je�li — zaryzykuj� i powiem wr�cz: zw�aszcza je�li —
w dzieci	stwie du�o si� one k�óci�y i rywalizowa�y. Im cz��ciej dzielimy
z kim� silne emocje (nawet gdy nie s� one pozytywne), tym wi�ksz� bli-
sko�� z t� osob� odczuwamy i tym lepiej we w�asnym przekonaniu j� zna-
my. Na podobnej zasadzie: im wi�cej wzajemnych konfliktów z kim�
przejdziemy, tym wi�ksz� blisko�� b�dziemy odczuwa� z t� osob�. Dla-
tego te� je�li mia�e� rodze	stwo w podobnym do Ciebie wieku, to prawdo-
podobnie jako doro�li cieszycie si� blisk� i trwa�� przyja�ni�.

Rodze	stwo, które dzieli du�a ró�nica wieku, tak�e mo�e w pó�-
niejszym �yciu pozostawa� ze sob� w bliskich stosunkach, cho� natura
ich relacji jest inna ni� u rodze	stwa w zbli�onym wieku. W przypadku
du�ej ró�nicy wieku wykszta�ca si� relacja, której uczestnicy graj� ra-
czej rol� opiekuna/podopiecznego — a niektórzy mogliby nawet po-
wiedzie� o rolach rodzica/dziecka. M�odsze z rodze	stwa czuje bezpie-
cze	stwo i opiek� ze strony starszego, natomiast starsze czuje si� silne
i potrzebne.

Ma�a ró�nica wieku wp�ywa na wykszta�cenie si� u obojga rodze	-
stwa pewnych cech typowych dla �rodkowych dzieci, poniewa� oboje
musz� znale�� sposób na dzielenie si� uwag� rodziców i dobrami
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materialnymi. Wi�ksza ró�nica wieku, szczególnie w sytuacji, kiedy jedno
z rodze	stwa jest p�ci m�skiej, a drugie �e	skiej, mo�e oznacza�, �e
u obojga wykszta�c� si� cechy pierworodnych. Szczególnie m�odsze z ro-
dze	stwa nab�dzie pozytywnych w�a�ciwo�ci kojarzonych z pierwo-
rodnymi, ale nie b�dzie raczej tak niespokojne ani zazdrosne jak jego
starsze rodze	stwo.

Płeć rodzeństwa

Rodzice traktuj� synów inaczej ni� córki, nawet je�li staraj� si� tego nie
robi� i maj� z góry przyj�te przekonania na temat synów odmienne od
przekona	 na temat córek. Rodzice s� te�, co zrozumia�e, podekscyto-
wani, kiedy urodzi im si� pierwsze dziecko innej p�ci, wi�c dziecko takie
b�dzie pod wieloma wzgl�dami traktowane jak kolejne pierworodne. Poza
tym kiedy rodzina ma wi�cej ni� dwójk� dzieci, a jedno z nich jest od-
miennej p�ci ni� pozosta�e, dziecko to b�dzie prawdopodobnie traktowane
w szczególny sposób i b�dzie mog�o liczy� na wi�ksz� uwag� ni� inne
dzieci, które mo�e by� czasem nazywane zbiorczym okre�leniem „reszta”.

Nietrudno wi�c zauwa�y�, �e rozk�ad p�ci w grupie rodze	stwa
wp�ywa na to, jak traktuje si� ka�d� osob� w rodzinie, i �e je�li w rodzi-
nie jest tylko jedno dziecko o p�ci odmiennej od dzieci pozosta�ych, b�-
dzie ono prawdopodobnie otrzymywa�o wi�cej uwagi ze strony rodziców.
Mo�e to mie� jednak zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje!
Przyk�adowo: gdyby� by� jedynym ch�opcem w�ród swojego rodze	-
stwa, a jednocze�nie by�by� najm�odszym z dzieci, móg�by� dorasta�
rozpieszczany przez wszystkie otaczaj�ce Ci� kobiety, a w doros�ym �y-
ciu móg�by� oczekiwa� od kobiet, �e to one b�d� o Ciebie zabiega�.
Natomiast gdyby� by� jedynym ch�opcem w�ród rodze	stwa, ale jedno-
cze�nie by�by� pierworodnym, móg�by� dorasta� pod przesadn� presj�
osi�gni��, szczególnie gdyby Twoi rodzice byli przekonani, �e ch�opcy
maj� wi�ksz� szans� na zrobienie kariery ni� dziewczynki.
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Kolejnym przyk�adem tego, �e p�e� mo�e wywiera� du�y wp�yw na
dynamik� interakcji mi�dzy dzie�mi, jest fakt, �e prawdopodobie	stwo,
i� para rodze	stwa b�dzie ze sob� rywalizowa�a, jest wi�ksze, je�li oboje
s� tej samej p�ci, szczególnie je�eli jest mi�dzy nimi jednocze�nie nie-
wielka ró�nica wieku. Prawdopodobie	stwo, �e ch�opak dorastaj�cy
z siostr� zdecyduje si� z ni� rywalizowa�, jest mniejsze ni� w przypad-
ku, gdyby jego jedynym rodze	stwem by� brat.

Niektóre kombinacje mog� minimalizowa� rol� ró�nicy wieku mi�dzy
rodze	stwem i pobudza� je do rywalizacji — szczególnie para rodze	-
stwa o ró�nej p�ci. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, �e dziew-
cz�ta dojrzewaj� z regu�y szybciej ni� ch�opcy, szczególnie pod wzgl�dem
j�zykowym. Dlatego te� gdyby� by� ch�opcem maj�cym m�odsz� siostr�,
móg�by� si� przekona�, �e nieoczekiwanie szybko przejawia ona wi�k-
sze zdolno�ci i wi�ksz� dojrza�o�� (przynajmniej z j�zykowego punktu
widzenia, a niewykluczone, �e równie� ze spo�ecznego) ni� Ty. Mog�oby
to bez w�tpienia doprowadzi� do nasilenia rywalizacji z siostr�, a Ty
móg�by� cierpie� z powodu niskiego poczucia w�asnej warto�ci.

Natomiast kiedy w rodzinie s� zarówno ch�opcy, jak i dziewcz�ta,
wydaje si�, �e charakterystyczne dla danej p�ci cechy jednej grupy wy-
wieraj� wp�yw na drug� grup�. Na przyk�ad je�li w rodzinie jest wi�cej
synów ni� córek, te ostatnie b�d� bardziej sk�onne zachowywa� si� jak
ch�opcy. Kiedy za� w rodzinie jest wi�cej córek ni� synów, synowie b�d�
cz�sto bardziej opieku	czy i wra�liwi emocjonalnie ni� inni m��czy�ni.

Liczba dzieci w rodzinie

Im wi�cej dzieci by�o w Twojej rodzinie, tym wi�ksze zdolno�ci spo-
�eczne uda�o si� im wszystkim przyswoi� i tym lepiej b�d� sobie one ra-
dzi�y — je�li zajdzie taka potrzeba — z forsowaniem swojego stanowi-
ska w kontaktach z innymi lud�mi. To zwyk�a zdroworozs�dkowa
obserwacja. Jednak im wi�cej dzieci mieli Twoi rodzice, tym mniej czasu



TWOJE RODZEŃSTWO 139

mogli po�wi�ci� ka�demu z nich, z czego wynika, �e jest ma�o prawdo-
podobne, by potrzeby któregokolwiek z Was zosta�y nale�ycie zaspokojone.
Rezultatem takiego uk�adu jest fakt, �e osoby dorastaj�ce w wi�kszych ro-
dzinach (maj�cych czworo albo wi�cej dzieci) — a w szczególno�ci
�rodkowe dzieci — s� mniej od innych sk�onne prosi� o spe�nienie
swoich potrzeb i pragnie	. Nie chodzi o to, �e czuj� si� one w zwi�zku
z tym zrozpaczone i zrezygnowane. Chodzi o to, �e za ka�dym razem,
kiedy pro�by takich osób nie zostan� szybko spe�nione, s� one sk�onne
si� podda� (albo przynajmniej i�� na kompromis), co przychodzi im �a-
twiej ni� osobom pochodz�cym z mniejszych rodzin, których pro�by by�y
zapewne w wi�kszym stopniu wys�uchiwane i od razu spe�niane.

Osoby, które dorasta�y w wi�kszych rodzinach, z regu�y preferuj�
towarzystwo rówie�ników, co nie powinno nas dziwi�. Nie ma to a� tak
du�ego wp�ywu na �rodkowe i najm�odsze dzieci, które (podobnie jak
�rodkowe i najm�odsze dzieci z mniejszych rodzin) i tak preferuj� to-
warzystwo rówie�ników. Ale ma to �agodz�cy wp�yw na sk�onno�� pier-
worodnych do wybierania towarzystwa starszych osób. Tak wi�c pierwo-
rodni pochodz�cy z wi�kszych rodzin mog� si� równie �atwo zaprzyja�ni�
z rówie�nikami, jak i z osobami starszymi od siebie, natomiast pierwo-
rodni pochodz�cy z mniejszych rodzin cz��ciej b�d� wybiera� sobie
przyjació� spo�ród osób starszych ni� oni sami. Kiedy za� do��czaj� do
towarzystwa rówie�ników, z regu�y przewodz�, a nie pod��aj� za grup�.

Kolejn� cech� wielkich rodzin jest to, �e (jak zasugerowa�am ju�
w cz��ci po�wi�conej p�ci) im wi�cej dzieci tej samej p�ci ma dana ro-
dzina, tym bardziej ro�nie prawdopodobie	stwo, i� b�d� si� one za-
chowywa�y w sposób zgodny ze stereotypami. Przyk�adowo: je�li dziec-
ko p�ci m�skiej dorasta w rodzinie z pi�tk� dzieci, a s� to, poza nim,
same dziewczynki, jest bardzo prawdopodobne, �e b�dzie ono zacho-
wywa�o si�, my�la�o i czu�o w bardziej kobiecy sposób, ni� gdyby przy-
sz�o mu dorasta� z, powiedzmy, dwoma bra�mi i dwiema siostrami.
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Ciąże mnogie — bliźniaki, trojaczki itd.

Wiele z tego, co napisano o wp�ywie porz�dku narodzin na bli�niaki,
jest do�� skomplikowane. Istnieje wprawdzie za�o�enie, �e jeden z bli�nia-
ków obejmie rol� pierworodnego, podczas gdy drugi b�dzie si� zacho-
wywa� jak najm�odsze dziecko. Tyle �e to „odkrycie” wydaje si� oparte
g�ównie na anegdotach i �atwo znale�� liczne wyj�tki oraz przyk�ady
odwrócenia ról.

Moim zdaniem najwa�niejsze w odniesieniu do bli�ni�t — i do
dzieci z wszelkiego rodzaju innych ci�� mnogich — jest to, �e dorastaj�c,
próbuj� si� one odró�ni� od siebie. To wszystko, co musimy wiedzie�,
a je�li spojrzymy na to pod k�tem Darwinowskiej zasady rozbie�no�ci
(patrz str. 47 – 48), �atwo zrozumiemy, dlaczego tak si� dzieje.

Bli�ni�ta b�d� przejawia�y wiele takich samych potrzeb równocze-
�nie. Je�eli oprócz tego wygl�daj� one tak samo, to ka�de z nich b�dzie si�
musia�o naprawd� stara� — du�o bardziej ni� w przypadku rywalizacji
z dowolnym rodze	stwem innego rodzaju — aby odró�ni� si� od tego
drugiego i �eby poinformowa� rodziców o swoich szczególnych potrze-
bach. Je�li mama i tata uwa�aj� je po prostu za „bli�niaki”, to prawdo-
podobnie b�d� one traktowane w taki sam sposób, ale otrzymuj�c tylko
po�ow� uwagi. Mo�e si� okaza�, �e nie odpowiada to potrzebom dziec-
ka, a na pewno nie spe�nia wszystkich jego pragnie	.

Dlatego te� wi�kszo�� bli�ni�t dorasta z silnym pragnieniem odró�-
niania si� od swojego brata/swojej siostry pod ka�dym mo�liwym
wzgl�dem. Wp�yw ich pozycji w porz�dku narodzin na ich charakter
jest w porównaniu do wp�ywu bli�niactwa du�o mniej istotny.

My�l�, �e powy�sze omówienie wyja�nia, dlaczego traktowanie bli�-
ni�t przez rodziców tak, jakby by�y one nie do odró�nienia, jest niew�a-
�ciwe. Ka�dy z nas jest wyj�tkowy, nawet je�eli nasz kod genetyczny
jest taki sam jak u innej osoby, i nawet je�li dwoje ludzi ma dok�adnie
takie same do�wiadczenia w tym samym czasie, b�d� one mia�y na nich
ró�ny wp�yw i wywo�aj� ró�ne reakcje.
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Mimo to, cho� najpot��niejszym skutkiem bycia jednym z bli�ni�t jest
to, �e w ka�dym z nich budzi si� pragnienie odró�nienia si� od drugie-
go, bli�niaki ��czy równie� z regu�y niezwykle bliska wi��. Dzieje si�
tak nie tylko dlatego, �e sp�dzaj� one wspólnie tak wiele czasu, ale i dla-
tego, �e musz� zawzi�cie rywalizowa� ze sob� o uwag� rodziców. Tak
jak w przypadku dowolnej innej pary rodze	stwa, im bardziej inten-
sywna relacja ��czy je w dzieci	stwie — niezale�nie od tego, czy mia�a
ona przewa�nie pozytywny, czy negatywny charakter — tym bli�sza
b�dzie prawdopodobnie ich wi�� w doros�ym �yciu.

Porada wychowawcza: traktuj swoje dzieci
jako odr�bne jednostki
Jeśli wychowujesz bliźnięta albo trojaczki czy też jakąś inną grupę

dzieci w takim samym wieku, zawsze próbuj zwracać uwagę na ich

wyjątkowe cechy i staraj się je chwalić — chodzi o te cechy, które od-

różniają je od ich rodzeństwa. Unikaj nazywania ich zbiorowo, czyli

przy użyciu takich określeń, jak „bliźniaki” albo „trojaczki”. Spróbuj za to

zapewnić, aby każde z nich wyglądało inaczej od pozostałych, w sposób

podkreślający to, co w nim najlepsze. Potrzeba odróżniania się od swoje-

go rodzeństwa jest u dzieci niesamowicie silna, szczególnie kiedy są małe,

i daje im lepsze szanse na optymalne wykorzystanie swojego poten-

cjału. Dlatego też, mimo że koncentrowanie się na podobieństwach

między bliźniakami jest kuszące, ważniejszą sprawą jest podkreślanie

ich wyjątkowych zalet, tak jak w przypadku wszystkich innych dzieci.

Bli�niaki (albo trojaczki, a jeszcze bardziej czworaczki) wywieraj�
ogromny wp�yw na swoje pozosta�e rodze	stwo, je�li je maj�, a szcze-
gólnie na te dzieci z rodze	stwa, które urodzi�y si� z ci��y bezpo�rednio
wcze�niejszej lub pó�niejszej. Cho� ci��e mnogie zdarzaj� si� w dzisiej-
szych czasach cz��ciej ni� dawniej, prawdopodobnie dlatego �e wiele ko-
biet decyduje si� na dzieci w pó�niejszym wieku i mo�e z tego powodu
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potrzebowa� terapii hormonalnej dla polepszenia swojej p�odno�ci, to
wci�� s� na tyle rzadkie, by wzbudza� zainteresowanie. Oznacza to, �e
dzieci z takich ci�� b�d� przyci�ga�y wi�ksz� uwag� ni� ich rodze	stwo,
które mo�e si� w rezultacie poczu� pomijane — jakby nie by�o w nim
nic szczególnego ani wa�nego. W nast�pstwie takiej sytuacji rodze	-
stwo to b�dzie nara�one na niskie poczucie w�asnej warto�ci albo prze-
ciwnie — b�dzie zmotywowane do przesadnego d��enia do osi�gni��,
w celu przyci�gni�cia uwagi i pochwa�, na które w swoim poczuciu zas�u-
guje, ale ich nie dostaje. Mo�e te� mie� przez ca�e �ycie problemy z kon-
trolowaniem uczucia zazdro�ci, szczególnie kiedy inne osoby w jego
otoczeniu b�d� wyró�niane i chwalone.

STUDIUM PRZYPADKU: RICHARD

Richard miał siedem lat, kiedy jego matka, Sarah, przyszła do mojego ga-

binetu. Według niej Richard był „wzorowym dzieckiem”, dopóki nie skończył

szóstego roku życia. Był postrzegany jako najbystrzejsze dziecko w swojej

klasie i wszyscy go lubili. Jednak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy jego

zachowanie pogorszyło się zarówno w szkole, jak i w domu. Chłopiec

przejawiał skłonność do wybuchów gniewu albo płaczu, często zupełnie

nieoczekiwanych. Pojawiały się również doniesienia, że zastraszał inne

dzieci w trakcie zabawy, szczególnie dziewczynki.

Osiem miesięcy wcześniej Sarah urodziła bliźniaczki. Myślała przedtem

o tym, że Richard może się czuć pomijany, więc zatrudniła do pomocy

nianię, która miała zajmować się głównie jej synem, aby zapewnić mu

dodatkową uwagę. Sarah założyła, że ponieważ nowe dzieci były dziew-

czynkami, Richard wciąż będzie się wyróżniał, jako jedyny chłopiec.

W trakcie naszej rozmowy Sarah uświadomiła sobie, że chociaż decyzja

o zatrudnieniu dodatkowej pomocy w sytuacji, kiedy wiedziała, że będzie

miała pełne ręce roboty, była dobra, to ona sama nie wykorzystała jej tak

mądrze, jak powinna. Zaczęła dostrzegać, że tym, czego brakuje Richardowi,

jest nie tyle uwaga w ogóle, tylko uwaga ze strony rodziców. Dotarło też

do niej, że mimo iż syn był rozgniewany na swoje nowe siostry, to jedno-
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cześnie bał się zdenerwować rodziców, którzy je po prostu uwielbiali. Dlatego

też przeniósł swój gniew z bliźniaczek na koleżanki z klasy.

Rozwiązanie dla Sary było proste. Poprosiła nianię o to, by przejęła

część obowiązków wynikających z opieki nad bliźniaczkami, aby ona sama

i jej mąż mogli codziennie spędzać trochę czasu z Richardem. W rezulta-

cie chłopiec przestał dokuczać innym dzieciom, znowu dobrze się zacho-

wywał w szkole i generalnie był znacznie szczęśliwszym dzieckiem.

Rodzeństwo wymagające szczególnej uwagi

Kiedy jeden z cz�onków rodziny zmaga si� z niepe�nosprawno�ci�, ozna-
cza to oczywi�cie, �e ta osoba potrzebuje szczególnej opieki i uwagi. Nie-
którzy teoretycy zajmuj�cy si� porz�dkiem narodzin twierdz�, �e z tego
w�a�nie powodu niepe�nosprawne dzieci tak naprawd� staj� si� „naj-
m�odszymi dzie�mi z funkcjonalnego punktu widzenia”.

Wiem z do�wiadczenia, �e takie twierdzenia nie maj� �adnych pod-
staw. Na charakter niepe�nosprawnego dziecka wp�ywaj� o wiele moc-
niej jego wrodzone cechy, konkretne symptomy jego niepe�nosprawno�ci,
sposób sprawowania nad nim opieki oraz postawa jego opiekunów wobec
tego kalectwa. Wszystkie te czynniki s� du�o wa�niejsze ni� zajmowa-
na przez te dzieci pozycja w porz�dku narodzin. Na przyk�ad jednostki
cierpi�ce na autyzm i zespó� Aspergera nie s� towarzyskie i nie lubi�
by� w centrum uwagi; w gruncie rzeczy wi�kszo�� z nich preferuje tak
dalekie ograniczenie interakcji spo�ecznych, jak to mo�liwe. B�dzie tak
nawet wtedy, kiedy osoba dotkni�ta tymi zaburzeniami jest najm�od-
szym dzieckiem, mimo �e dla najm�odszych dzieci typowe jest pragnienie
pozostawania w centrum uwagi.

Kolejny przyk�ad. Wiele osób dotkni�tych niepe�nosprawno�ci� fi-
zyczn� zdaje sobie spraw�, �e prowadzenie normalnego �ycia b�dzie je
kosztowa�o wi�cej wysi�ku. Wi�c je�li kochaj�cy opiekunowie zaszczepi�
w nich wiar�, �e maj� prawo do takich samych przywilejów jak wszyscy
inni, a osoby te b�d� mia�y w swoim otoczeniu zdrowe rodze	stwo mog�ce
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s�u�y� dobrym przyk�adem, b�d� one najprawdopodobniej niezwykle
zdeterminowane i pewne siebie, podobnie jak jedynacy. Dlatego te� nie
wierz�, by sama kolejno�� narodzin mog�a nam du�o powiedzie� na
temat osób ze specjalnymi potrzebami.

Ale kiedy jedno z dzieci w rodzinie jest dotkni�te trwa�� niepe�no-
sprawno�ci�, jego obecno�� nieodparcie wywiera olbrzymi wp�yw na
rodze	stwo. Bracia i siostry takiego dziecka b�d� sobie prawdopodobnie
dobrze radzili z opiek� nad innymi lud�mi i ze sprawowaniem odpo-
wiedzialnych funkcji — w rezultacie wszystkie upodobni� si� troch� do
pierworodnych. Jednocze�nie mog� si� te� troch� upodobni� do �rod-
kowych dzieci, w tym sensie, �e ch�tnie b�d� or�downikami s�abszych
i pokrzywdzonych. B�d� te� prawdopodobnie bardziej ni� wi�kszo��
ludzi wra�liwi na potrzeby innych osób i bardziej sk�onni ust�pi�, byle
tylko nada� tym potrzebom priorytetowy status.

STUDIUM PRZYPADKU: ANNA

Przypadek Anny jest dobrym przykładem tego, jak cechy związane z ko-

lejnością narodzin mogą być czasem przezwyciężone przez życie.

Anna została skierowana do mojego gabinetu w związku z „chronicz-

nym stresem, zmęczeniem i depresją”. Była prawniczką w małej firmie,

gdzie wypracowywała bardzo długie godziny i gdzie koledzy bardzo ją

poważali. Była znana z angażowania się w „beznadziejne” sprawy i wyka-

zywała się dużą sprawnością w pomaganiu swoim klientom w uzyskiwa-

niu pomocy lub odszkodowania.

Nie zdołałabym się jednak niczego dowiedzieć o jej sukcesach i o sza-

cunku ze strony innych, gdybym wytrwale jej o to nie wypytywała. Anna

powiedziała mi, że postrzega siebie jako „prawdziwe rozczarowanie”, po-

nieważ nie udało jej się dostać posady w najbardziej prestiżowej firmie

prawniczej działającej w okolicy jej miejsca zamieszkania. Z własnej inicja-

tywy opowiedziała, że nie dostała się na pierwszy wybrany przez siebie

uniwersytet, na który uczęszczali wcześniej oboje jej rodzice.

Kiedy zapytałam, co najbardziej się jej podoba w pracy, ożywiła się i po

raz pierwszy okazała prawdziwy entuzjazm. Powiedziała, że bez wątpienia
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najbardziej cieszy ją pomaganie osobom, które inni uważają za „przypadki

beznadziejne”. Dodała, że najbardziej satysfakcjonującą rzeczą w jej życiu

było oglądanie prawdziwego zadowolenia u ludzi, którym pomogła wy-

grać sprawę.

Sądząc na podstawie samego wywiadu, podejrzewałam, że Anna jest

albo pierworodnym (z racji jej wysokich ambicji i odwołań do sukcesu ro-

zumianego w taki sposób, jaki spodobałby się zapewne jej rodzicom), al-

bo środkowym dzieckiem (z racji jej chęci niesienia pomocy pokrzywdzo-

nym). Ale okazało się, że była czwartym dzieckiem, najmłodszym w swojej

rodzinie, a przy tym jedyną dziewczyną. Jej najstarszy brat również był

prawnikiem i wyprowadził się na Nową Zelandię, więc rzadko się z nim

widywała. Ale pomiędzy nią a jej bratem rodzicom Anny urodziły się bliźniaki,

obaj cierpiący na porażenie mózgowe. Duża część dzieciństwa Anny upły-

nęła na pomaganiu rodzicom w sprawowaniu opieki nad braćmi. Najwy-

raźniej kombinacja w rodzinie bliźniaków i rodzeństwa ze specjalnymi

potrzebami sprawiła, że Anna zaczęła wierzyć, iż jest „coś warta” jedynie wte-

dy, kiedy do upadłego walczy o prawa innych, a nie zajmuje się własnymi

potrzebami. Działo się tak częściowo dlatego, że była to rola, do której od-

grywania była przyzwyczajona, a częściowo ponieważ poszukiwała w ten

sposób uwagi i pochwał ze strony innych osób, których to pochwał i uwagi

nie otrzymywała w wystarczającym stopniu od swoich rodziców.

Śmierć któregoś z rodzeństwa

Jest zrozumia�e, �e �mier� kogo� z rodze	stwa mo�e wywrze� g��boki
wp�yw na ca�� rodzin�. Po pocz�tkowym przyt�aczaj�cym �alu i �a�obie,
odczuwanych po �mierci bliskiej osoby, naturaln� rzecz� jest wspomi-
nanie szcz��liwych chwil sp�dzonych z t� osob� i jej najlepszych zalet,
z pomini�ciem wad. Kiedy rodzice przechodz� przez ten proces po
�mierci dziecka, wp�yw takiej selektywno�ci wspomnie	 na wszystkie
inne osoby w rodzinie mo�e by� naprawd� g��boki. Je�li mia�e� brata
lub siostr�, którzy zmarli, kiedy by�e� ma�y, mog�e� poczu�, �e nie masz ra-
czej szans na dorównanie komu�, kto w oczach Twoich rodziców staje
si� wraz z up�ywem czasu coraz bardziej doskona�y.
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W przypadku rodze	stwa zmar�ego dziecka próby dorównania komu�,
kto jest idealizowany i kogo nie ma ju� na �wiecie, wi�c nie mo�e pope�nia�
b��dów, mog� by� totalnie demoralizuj�ce. Mog� podsyci� ambicj� osi�ga-
nia sukcesów — jej jedynym celem jest zwrócenie na siebie uwagi rodziców
i uzyskanie ich akceptacji, za któr� takie dziecko oczywi�cie niezwykle moc-
no t�skni — ale nie zapewni� poczucia zadowolenia ani pewno�ci siebie.

W jaki sposób prze�omowe momenty
mog� wp�yn�� na charakter
Jak widzieliśmy na stronie 119, przełomowe momenty mają przeróżną

postać. Poniżej przedstawiam przykład bardziej osobistego przełomo-

wego momentu, który wiąże się ze śmiercią kogoś z rodzeństwa.

Był to zwykły powszedni poranek. Gina szykowała się właśnie do pracy,

kiedy zadzwonił telefon. Na drugim końcu linii była jej matka. W jej

głosie pobrzmiewała histeria i Gina miała trudności ze zrozumieniem

tego, co matka mówiła. Było to coś o samolotach uderzających w bu-

dynki w Nowym Jorku.

„W Nowym Jorku”. To właśnie w tej chwili ten moment stał się dla

Giny przełomowy. Jedna z jej trzech starszych sióstr, ta, od której dzie-

liła ją najmniejsza różnica wieku, rok wcześniej przeprowadziła się do

Nowego Jorku, by pracować w firmie reklamowej. Jej śmiała decyzja

zainspirowała Ginę, która sama miała nadzieję znaleźć pracę w Nowym

Jorku, żeby dołączyć do siostry.

Kolejnych pięć minut zapisało się w pamięci Giny w najdrobniej-

szych szczegółach. Pamięta, że włączyła telewizor i dowiedziała się, co

się dokładnie wydarzyło, a następnie uświadomiła sobie z mrożącym

krew w żyłach przerażeniem, że jej siostra prawie na pewno nie żyje.

Począwszy od tego dnia, charakter Giny zmienił się. Poprzednio była

poszukującą przygód, towarzyską i raczej impulsywną młodą kobietą,

a teraz stała się niespokojna, zalękniona i mniej skłonna do próbowania

nowych lub niekonwencjonalnych rzeczy. Krótko mówiąc: zaczęła w mniej-

szym stopniu odpowiadać wizerunkowi typowego najmłodszego dziecka.
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Kiedy umiera dziecko, kolejnym problemem dla jego rodze	stwa
jest to, �e mo�e ono dorasta� w poczuciu odpowiedzialno�ci za t� �mier�.
Dzieci w wieku poni�ej pi�ciu lat wierz�, �e maj� wi�ksz� moc, ni� to
jest w rzeczywisto�ci, i trudno im sobie wyobrazi�, �e co� mo�e si� wy-
darzy� bez zwi�zku z ich w�asnymi �yczeniami i post�pkami. Wzajemna
zazdro�� mi�dzy rodze	stwem jest czym� naturalnym, a bardzo prawdo-
podobne, �e brat lub siostra chorego dziecka byliby szczególnie zazdro�ni,
poniewa� dziecko to bez w�tpienia otrzymuje mnóstwo szczególnej uwagi
ze strony rodziców, prawdopodobnie ich kosztem. Je�li dziecko to nast�p-
nie umiera, rodze	stwu mo�e si� wydawa�, �e to ono spowodowa�o t�
�mier� poprzez swoje pragnienie, by usun�� chorego brata lub chor� siostr�
z ich drogi. Wiem, �e dla nas, doros�ych, nie ma to �adnego sensu, ale ma�e
dzieci z �atwo�ci� uwierz�, �e spowodowa�y jakie� wydarzenie po prostu
dzi�ki temu, i� �yczy�y sobie, by do tego zdarzenia dosz�o.

Po pewnym czasie mo�e si� zacz�� wydawa�, �e rodzina otrz�sn��a
si� po �mierci dziecka. Ale poczucie winy jego rodze	stwa mo�e prze-
trwa�, ukryte g��boko w ich pod�wiadomo�ci. Kiedy takie osoby dorosn�,
mog� by� przesadnie opieku	cze wobec swoich bliskich i odruchowo
poczuwa� si� do odpowiedzialno�ci, cierpi�c na skutek poczucia winy,
kiedy tylko co� pójdzie nie tak. Ten wzorzec zachowania mo�na przezwy-
ci��y�, ale wymaga to subtelnej i profesjonalnej pomocy, dzi�ki której
uda si� przywo�a� wspomnienia i u�wiadomi� sobie fa�szywe dzieci�ce
przekonania, aby cierpi�ca przez nie osoba mog�a stawi� im czo�o.

STUDIUM PRZYPADKU: VIC

Po tym, jak w wieku 46 lat przeżył zawał serca, Vic został przez swojego lekarza

skierowany na terapię z wykorzystaniem treningu mindfulness (w skład

którego wchodzi nauka relaksu, czasem medytacji, jak również doświad-

czania każdego momentu w sposób tak pełny i wolny od osądów, jak to

możliwe). Vic był prezesem rozwijającej się szybko firmy, bardzo dużo praco-

wał (czternastogodzinny dzień pracy nie był dla niego niczym niezwykłym)

i rzadko — jeśli w ogóle — wykorzystywał na urlop tyle czasu, ile mu się
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należało. Był żonaty i miał dwoje nastoletnich dzieci. Dwukrotnie już był

z żoną w separacji, ponieważ, jak stwierdził, nie spędzał z nią nigdy wy-

starczająco wiele czasu.

Potężna i nieustająca motywacja do działania nie była w przypadku Vi-

ca skutkiem tego, że jest on pierworodnym, odznaczającym się przesad-

nym pragnieniem odnoszenia sukcesów. W rzeczywistości był młodszym

z dwóch synów, a jego nadmierny popęd do sukcesu stał się bardziej zro-

zumiały, kiedy opowiedział mi o swoim dzieciństwie.

Swoich rodziców opisał jako „tradycjonalnych, surowych i trochę sta-

roświeckich”. Jedyny brat Vica, James, był od niego o cztery lata starszy.

Vic powiedział, że jego brat był „dużo bystrzejszy, bardziej wysportowany

— po prostu lepszy ode mnie”. Powiedział, że zawsze zdawał sobie spra-

wę, iż rodzice wolą jego starszego brata. Ale kiedy James miał szesnaście lat,

zginął w wypadku samochodowym. Vic stwierdził, że jego rodzice nigdy

się nie podźwignęli po tej stracie. Dodał też, że wszystkie jego osiągnięcia

wydawały się nie mieć znaczenia dla rodziców prawdopodobnie już przed

śmiercią Jamesa, a na pewno po niej. W centrum starań Vica leżało jego nigdy

niespełnione pragnienie zdobycia uwagi i akceptacji swoich rodziców.

Cechy związane z porządkiem narodzin a rodzeństwo:
podsumowanie

Mam nadziej�, �e ten rozdzia� pomóg� Ci wyklarowa� i wyostrzy� obraz
w�asnych cech zwi�zanych z kolejno�ci� narodzin, kojarzonych z pozy-
cj� zajmowan� w rodzinie. Rozwa�aj�c bardziej szczegó�owo rol� swo-
jego rodze	stwa i ��cz�ce Ci� z nim relacje, mo�esz lepiej zrozumie�,
dlaczego typowe cechy zwi�zane z kolejno�ci� narodzin nie odpowia-
daj� dok�adnie Twojemu charakterowi, a mo�e nawet dlaczego widzisz
u siebie jedn� lub dwie cechy kojarzone zazwyczaj z innymi pozycjami
w porz�dku narodzin ni� ta, któr� zajmujesz.

W kolejnym rozdziale przyjrzymy si� wp�ywowi, jaki na rodzin� mog�
wywiera� separacja, rozwód i ponowne ma��e	stwo, oraz temu, jak takie
do�wiadczenia mog�y wp�ywa� na cechy wynikaj�ce z kolejno�ci narodzin.
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