
Syndrom dziecka odrzuconego 
Poczucie i  świadomość bycia kochanym ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego

rozwoju.  Człowiek  potrzebuje  bliskości,  czułości  czy  też  przytulania  przez  całe  życie,  

a zwłaszcza w okresie dzieciństwa. Miłość jest podstawową potrzebą, bez której dziecko nie

rozwija  się  prawidłowo.  Niestety,  istnieje  wiele  rodzin,  w  których rodzice  nie  potrafią

zapewnić  dzieciom  odpowiednich  pod  względem  emocjonalnym  warunków  wzrastania.

Częstym tego przejawem jest odrzucenie dziecka, co łączy się z zaniedbywaniem go, brakiem

zainteresowania,  nieżyczliwym  stosunkiem  do  niego.  Niedostępność  uczuciowa  rodziców

oraz  zachowania  nacechowane  wrogością,  odrzuceniem,  chłodem,  a  także  dużą  dozą

krytycyzmu  sprawiają,  że  dziecko  jest  krzywdzone,  ale  nie  w  sposób  fizyczny,  lecz

emocjonalny. Zdarza się, że krzywdzące zachowanie lub zaniechanie nie jest intencjonalne -

niektórzy  rodzice  nie  zdają  sobie  sprawy  z  tego,  że  wyrządzają  dziecku  krzywdę.

„Krzywdzenie  emocjonalne  może  przybierać  postać  wrogich  słów,  gniewnych  gestów,

długotrwałego ignorowania czy negatywnego traktowania. Rodzice lub opiekunowie, którzy

stale  krytykują  dziecko,  zawstydzają  je,  karcą,  straszą,  ośmieszają,  upokarzają,  poniżają,

wywołują w nim strach i  lęk,  nigdy nie są zadowoleni  z  jego zachowania — krzywdzą je

emocjonalnie.  Takie  zachowania  tworzą  bariery  emocjonalne  pomiędzy  dzieckiem  a

opiekunem,  uniemożliwiając  tym  samym  powstanie  opartego  na  pozytywnych  emocjach

relacji i poczucia bezpieczeństwa”.

Biorąc pod uwagę wypowiedzi rodziców, którym towarzyszą gesty, ton głosu, sposób,

częstotliwość  i  intensywność,  przekazują  oni  dziecku  negatywny  komunikat  o  byciu

niekochanym,  niedocenianym,  niechcianym  i  niepotrzebnym  w  rodzinie.  Odczuwane

osamotnienie,  brak  poczucia  bliskości  oraz  zubożenie  emocjonalne  powodują,  że  więzi

rodzinne  między  rodzicami  a  dziećmi  są  zachwiane,  zaś  tworzenie  bezpiecznego  wzorca

przywiązania  jest  zakłócone.  Rodzice  o  postawie  odrzucającej  swoje  dzieci  najczęściej

przejawiają  zachowania  takie  jak:  wymówki,  krzyk,  irytacja,  niezadowolenie,  pogróżki,

obojętność,  zaniedbanie,  surowa  dyscyplina,  zaniedbywanie  opiekuńcze,  stosowanie  kar

poniżających ich godność (Ośkiewicz, 2011). Towarzyszy temu także postawa opierająca się

na zawstydzaniu dziecka, krytykowaniu czy umniejszaniu jego osiągnięć. Najważniejsze cechy

takiej  postawy  ujawniają  się  więc  w  charakterze,  jakości  relacji  i  interakcji  pomiędzy

krzywdzonym  emocjonalnie  dzieckiem,  a  krzywdzącym  rodzicem.  Jeśli  ma  to  wymiar



długofalowy, relacja dziecko–rodzic staje się trwale nieprzyjazna,  a charakter takiej relacji

jest  generalnie  negatywny.  Atmosfera  wrogości,  lekceważenie,  krytyka  czy  obojętność

powodują, że w takiej interakcji  brakuje ciepła, bezpieczeństwa i poczucia przynależności.

Krzywda emocjonalna jakiej doświadcza dziecko jest więc wynikiem bolesnych doświadczeń,

wywołujących lęk, poniżających i niezrozumiałych zachowań w stosunku do dziecka.

,,Sytuacja  dziecka  odrzuconego  jest  bardzo  niekorzystna  dla  jego  rozwoju

emocjonalnego i społecznego. Wywiera też ujemny wpływ na jego stosunek do siebie i do

ludzi.  Odrzucone dziecko nie jest kochane, akceptowane, afirmowane, a przede wszystkim

traci  poczucie  bezpieczeństwa  i  przynależności  do  grupy  rodzinnej”  (Rembowski,  1972).

Długotrwałe,  systematyczne  emocjonalne  krzywdzenie  i  zaniedbywanie  dziecka  może

zaburzać, oprócz rozwoju emocjonalno-społecznego, także jego rozwój poznawczy. Wrogie

lub  obojętne  zachowania  rodzicielskie  prowadzą  do  obniżenia  samooceny  dziecka,

umniejszają jego poczucie sukcesu, ograniczają poczucie przynależności. Znacznie zwiększa

się  podatność  na  odległe  zaburzenia  zdrowia  psychicznego,  podobnie  jak  zaburzenia

zachowania mogą ujawniać się u dziecka dopiero po pewnym czasie. W dorosłym już życiu

może powielać ten model funkcjonowania i ujawniać tendencje do ucieczki z obawy przed

odrzuceniem.  

W sytuacji nawiązywania bliskiej relacji, nakładana maska może służyć, jako zabezpieczenie,

ochrona  przed  cierpieniem,  ale  też  po  to  by  zyskać  akceptację  innych.  Podstawowym

objawem  odrzucenia  w  dzieciństwie  u  dorosłego  człowieka  skutkuje  niskim  poczuciem

własnej  wartości.  Przez całe dotychczasowe życie dziecko czuło,  że jest  nic  niewarte,  nie

zasługuje na akceptację, a o miłość musi się bardziej starać. Z czasem może dojść jednak do

wniosku,  że  im bardziej  się  stara,  tym bardziej  czuje,  że  to nic  nie  daje,  nie przynosi  to

żadnego oczekiwanego efektu. 

Faworyzowanie  jednego z  dzieci  ma ogromny wpływ na relacje  rodzinne i  rozwój

emocjonalno-społeczny pozostałych dzieci. Te z nich, które są deprecjonowane, czują, że są

mniej lubiane lub kochane, co pozostawia ogromny, negatywny ślad w ich psychice. Kiedy

rodzic wybiera ulubione dziecko, powoduje problemy z poczuciem własnej wartości i brak

poczucia bezpieczeństwa u pozostałego rodzeństwa. Ponadto wpływa to także destrukcyjnie

na wyróżniane dziecko - sprawia, że może wzrastać w poczuciu bycia lepszym od innych,

funkcjonowania „ponad” wszystkimi oraz tego, że wszystko mu się należy.



Jak nie faworyzować jednego z dzieci?
1. Traktuj  dzieci  sprawiedliwie,  ale  nie  „po  równo”  –  dzieci  należy  traktować

indywidualnie, ponieważ mają różne potrzeby;

2. Wszystkim dzieciom okazuj podobną ilość akceptacji, czasu, uwagi, zainteresowania,

bliskości,  zrozumienia,  jednak w miarę ich indywidualnych potrzeb.  Każde z  dzieci

powinno czuć, że zasługuje na to tak samo jak jego rodzeństwo;

3. Nie  porównuj  dzieci  -  należy  dostrzegać  różnice  w ich  charakterach,  zachowaniu,

postępach w rozwoju, ale nigdy nie należy ich ze sobą porównywać, stawiając jedno 

z dzieci na lepszej pozycji;

4. Dzieci powinny mieć różne prawa i przywileje ze względu na wiek – ze względu na ich

odmienne  potrzeby,  warto  poświęcić  czas  każdemu  z  osobna.  Dziecko  inaczej

funkcjonuje z rodzeństwem, a inaczej gdy jest samo z rodzicami;

5. Podkreślaj zalety, umiejętności każdego dziecka z osobna;

6. Nie przerzucaj na starsze dziecko obowiązku opieki nad młodszym;

7. Nie nakazuj starszemu dziecku ustępowania młodszemu z powodu różnicy wieku;

8. Nie  rozwiązuj  problemów  dotyczących  jednego  dziecka  z  drugim  dzieckiem  -  nie

konsultuj  i  nie  radź  się  z  drugim  dzieckiem  jak  postępować  w  przypadku,  gdy

rodzeństwo  jest  np.  nieposłuszne.  Każde  nieporozumienie  rozwiązuj  z  dzieckiem,

którego ono dotyczy;

9. Nie podsycaj rywalizacji między rodzeństwem, która i tak istnieje.

Osoby z niskim poczuciem własnej wartości mają z reguły negatywny obraz siebie oraz
szereg negatywnych przekonań na własny temat. 

Najczęstszym  skutkiem  odrzucenia  przez  rodziców  wynikającym  z  faworyzowania
rodzeństwa  jest  niskie  poczucie  własnej  wartości,  co  może  nieść  za  sobą  poniższe
konsekwencje:

 brak  pewności  siebie,  smutek,  zawstydzenie,  porównywanie  się  z  innymi
osobami, podczas którego dziecko zawsze wypada gorzej;

 poczucie bezwartościowości; 
 dziecko  początkowo  próbuje  nadrobić  większą  gorliwością,  aktywnością,  

by  dorównać  faworyzowanemu  rodzeństwu  i  zasłużyć  na  większą  miłość
rodziców. W sytuacji, gdy poprzednia strategia nie działa i przynosi oczekiwanego
efektu,  następuje  zmiana  zachowania  –  pojawia  się  bunt,  nadpobudliwość,
agresja, gorsze wyniki w nauce, złe zachowanie;



 wrogie relacje z rodzeństwem, brak więzi, niezdrowa rywalizacja, nieprawidłowa
relacja, chęć odwetu, zemsty;

 problemy psychiczne - depresja, nerwice, zaburzenia osobowości;
 autokrytycyzm  -  stawianie  sobie  wygórowanych,  nierealnych  do  osiągnięcia

wymagań, wyolbrzymianie swoich słabości, niedocenianie osiągnięć;
 brak wiary we własne umiejętności i mocne strony - osiągnięcia przypisywane są

okolicznościom, a nie swojej pracy i umiejętnościom;
 poczucie winy oraz wstydu – obawa, że każdy ich czyn narazi je na wyśmianie  

i lekceważenie ze strony otoczenia;
 nieumiejętność  przyjmowania  krytyki  pomimo  krytycznego  osądzania  samego

siebie;
 nadmierny  perfekcjonizm,  drobiazgowość  -  błędy  oraz  porażki  powodują

ogromną, niewspółmierną frustrację;
 brak asertywności w obawie przed odrzuceniem;
 brak  motywacji  do  podejmowania  nowych  wyzwań  lub  całkowite  unikanie

wyzwań;
 ciężka praca powodowana jest lękiem przed niepowodzeniem lub ucieczką przed

nieprzyjemnymi emocjami i myślami na swój temat;
 trudności w nawiązaniu kontaktów interpersonalnych, bliższych relacji z powodu

skrępowania, nadmiernej wrażliwości na krytykę i dezaprobatę;
 nieumiejętność tworzenia dojrzałego związku z  drugą osobą -  stawianie muru,

trudność z otworzeniem się, zaufaniem, lęk przed zranieniem i odrzuceniem;
 posiadanie kompleksów;
 izolacja, by nie musieć konfrontować się z innymi ludźmi;
 nadmierne zadowalanie innych, stawianie ich ponad swoje potrzeby w obawie

przed brakiem akceptacji;
 przybieranie maski, tworzenie wrażenia pewności siebie, sprawowania kontroli;
 unikanie  aktywności  opartych  na  rywalizacji  np.  sport,  zajęcia  artystyczne,

wynikające z lęku przed oceną ze strony innych;
 poczucie, że nie zasługuję na odpoczynek, dobrą zabawę;
 tendencje  autodestrukcyjne  wyrażane  brakiem troski  o  swoje  zdrowie  (nałogi,

uzależnienia);
 nie  dbanie  o  swój  wizerunek  lub  nadmierne  skupienie  się  na  szczegółach  w

doborze garderoby czy w wyglądzie, byleby tylko zdobyć aprobatę innych.
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