
Boże, użycz mi pogody ducha, 

abym godził się z tym 

czego nie mogę zmienić, 

odwagi, abym zmieniał to, 

co mogę zmienić, 

i mądrości, abym odróżniał 

jedno od drugiego.
1
 

 

Dzieciństwo w cieniu kieliszka 

 

Dzieci alkoholików. Jest ich w Polsce ponad 1,5 miliona. Stereotypowo myślimy czasem, ze 

żyją tylko w biednych, patologicznych rodzinach, że zawsze  ich rodzice są niewykształceni, że 

znakiem rozpoznawczym wszystkich tych dzieci są słabe wyniki w nauce, że każde z nich samo 

ma albo będzie miało w przyszłości problemy z uzależnieniem. A tymczasem często dzieci 

alkoholików są najlepszymi uczniami, nie wszystkie są niepewne czy nieśmiałe, wręcz 

przeciwnie- wiele z nich jest aktywnych i przebojowych, zaradnych i odpowiedzialnych. Ale 

zawsze, nawet, gdy pozornie świetnie sobie radzą, są to dzieci skrzywdzone przez los. Warto 

wiedzieć o problemach dzieci alkoholików trochę więcej, bo w Twojej drużynie na pewno też 

jest chociaż jedno dziecko, którego największym koszmarem jest kolejna butelka alkoholu w 

domu. 

 

W Polsce żyje około 800 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu i 1,5-2 mln dzieci, które 

wychowują się w rodzinach z problemami alkoholowymi (źródło PARPA). Alkoholizm 

rodziców ma ogromny wpływ na normalne, codzienne funkcjonowanie dziecka i wiąże się ze 

wszystkimi sferami jego życia. Często w przypadku alkoholizmu rodziców nie są realizowane 

podstawowe potrzeby dziecka- potrzeba miłości, bezpieczeństwa, akceptacji, doskwiera też 

głód, zimno, przerywany awanturami sen. Alkoholik nie tylko nie jest w stanie objąć opieką 

swoje dziecko, zatroszczyć się, czy ma ono co jeść, w co się ubrać, czy uczy się i jest zdrowe. 

Sam wymaga ciągłej opieki, nadzoru i wsparcia. Dlatego też dzieci w takich rodzinach stają 

się często nad wiek dojrzałe, dorosłe, przygniecione dorosłymi problemami. To one muszą 

pilnować, aby były opłacone domowe rachunki, czuwają, aby pijana mama nie zapomniała 

wyłączyć gazu w kuchence czy nakarmić małego brata, aby pijany ojciec nie siadał za 
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kierownicą. Ten ogrom zadań i obowiązków, jakie spadają na ramiona dziecka czy nastolatka 

w rodzinie z problemem alkoholowym i już same w sobie stanowią nie lada wyzwanie idzie w 

parze z trudnymi emocjami- absolutną samotnością, wstydem, lękami, poczuciem winy. 

Dziecko alkoholika wstydzi się, ze jego rodzic zasypia na trawniku przed domem, ze już od 

rana można zobaczyć, jak się zatacza a w nocy urządza karczemne awantury lub pijackie 

imprezy. Wstyd miesza się jednocześnie z lękiem- że pijanego i zaniedbanego rodzica 

zobaczą koledzy, że „wszystko się wyda”, że inni będą się śmiać, pogardzać, szydzić lub że 

nie będą chcieli przyjaźnić się z dzieckiem z „takiej rodziny”. To z kolei powoduje, ze młody 

człowiek próbuje ratować reputację swoją i rodziców, nierzadko posuwając się do kłamstw i 

konspiracji. Dziecko żyjące pod jednym dachem z alkoholikiem nigdy nie wie, czy najbliższa 

noc będzie spokojna, co zastanie w domu po powrocie ze szkoły itd. Dlatego też nie zaprasza 

do swojego domu kolegów. W okresach, kiedy rodzic nie pije (bo alkoholizm nie musi 

oznaczać codziennego upijania się) dziecko boi się powtórnie zaufać rodzicowi, uwierzyć w 

jego obietnice. I słusznie, bo najczęściej po kilku szczęśliwych chwilach, kiedy w domu jest 

spokojnie i cicho a rodzic jako tako funkcjonuje, następuje kolejny ciąg alkoholowy i 

koszmar zaczyna się od nowa. Taka sytuacja powoduje absolutne zachwianie poczucia 

bezpieczeństwa i panowania nad własnym życiem. Nieobliczalne zachowania rodzica 

wywołują u dziecka brak poczucia porządku w życiu, tak bardzo potrzebnego każdemu 

człowiekowi. Dziecko jest całkowicie zdezorientowane. Nie rozumie reakcji rodziców, 

ponieważ alkoholicy podlegają częstym i gwałtownym wahaniom nastroju. Rodzice z 

uzewnętrzniania miłości łatwo przechodzą do wyrażania nienawiści, niezależnie od tego, jak 

w danej chwili postępuje dziecko.  

Jakby tych złych emocji było mało, dziecko ponadto czuje się często winne choroby rodzica. 

Każdy alkoholik szuka sobie kozła ofiarnego, na którego można zrzucać bezkarnie wszystkie 

swoje problemy i frustracje. Najczęściej taką ofiarą staje się najsłabszy i najbardziej wrażliwy 

w rodzinie- czyli dziecko. W pijanych majakach dorosłych słyszy często wiele 

niesprawiedliwych i krzywdzących słów, że wszystko jest jego winą, że gdyby go nie było, 

wszystko byłoby inaczej, ze jest niewdzięczne, nic nie umie, że doprowadzi do śmierci 

rodzica, bo nie chce skoczyć po piwo  itd. I po jakimś czasie zaczyna w to wszystko wierzyć a 

poczucie winy narasta.  

Dorośli z problemem alkoholowym – zarówno alkoholik jak i jego współmałżonek często 

wykorzystują dziecko jako mediatora, dodatkowo zwiększając poczucie 

współodpowiedzialności za całe zło, jakie się dzieje w rodzinie. Każą przekazywać drugiemu 

z rodziców okrutne słowa (powiedz ojcu, żeby zdechł) , żądania (powiedz matce, ze ma być 



obiad i to zaraz), załatwiać najtrudniejsze sprawy (zadzwoń do mnie do pracy i powiedz, ze 

jestem chory, idź do sklepu i załatw jedzenie na krechę) itd.   

Te wszystkie emocje opisane powyżej powodują, że mechanizmy obronne dziecka wdrażają 

w jego życie trzy zasady: nie odczuwaj, nie ufaj, nie mów. 

Zasada “nie mówić” oznacza kategoryczny zakaz mówienia o problemach rodzinnych, co 

automatycznie powoduje zablokowanie i zaburzenie prawidłowej komunikacji. Nakazuje 

więc bezwzględne zachowanie milczenia na temat tego, czego dziecko doświadcza w 

rodzinie. Dorośli członkowie oczekują bowiem, aby dziecko ukrywało swoje przeżycia, 

zarówno wewnątrz rodziny (“mówienie nasila kryzys”), jak i przed otoczeniem (“nikogo nie 

obchodzi, co się dzieje w naszej rodzinie”). Stosowanie się do tej reguły powoduje w 

konsekwencji, iż domownicy nie wiedzą nic na temat tego, co przeżywają inni, a osoby z 

bliskiego kręgu nie mają żadnej szansy na interwencję. Temat alkoholu jest więc tematem 

tabu, a sposobem radzenia sobie z doświadczaną przykrością – zaprzeczanie i wyparcie
2
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Zasada “nie ufać” wymaga od dziecka, aby nie obdarzało zaufaniem ani członków rodziny, 

ani tym bardziej nikogo obcego (“jeszcze mógłby powiedzieć komuś innemu”). Ta reguła 

życia odcina zatem dziecko od otoczenia, powoduje jego coraz większą samotność, zwiększa 

obecne już poczucie zagrożenia i niepewności, co jest jednoznaczne z utratą bezpieczeństwa. 

Taką postawę wzmaga również stan zawiedzionej nadziei spowodowany przez osobę 

uzależnioną, a dokładnie jej obietnice “skończenia z piciem raz na zawsze”. 
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Zasada “nie odczuwać” nakazuje z kolei zaprzestanie skupiania się na swoich wewnętrznych 

przeżyciach i uzewnętrzniania emocji. Jest ona równoznaczna z zaleceniem “bycia twardym”. 

Dziecko tym samym uczy się, iż w dorosłym życiu nie wolno kierować się emocjami, a takie 

uczucia jak np. bezinteresowna miłość - po prostu nie istnieją.
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W obliczu takich problemów i emocji, jak te opisane powyżej, dziecko, aby jakoś sobie radzić 

z traumatycznymi przeżyciami, wchodzi w nienaturalne dla swojego etapu rozwoju role. Staje 

się rodzinnym „bohaterem”, „kozłem ofiarnym”, „maskotką- błaznem” lub „dzieckiem 

zapomnianym, niewidzialnym”. 

To też może nie być w tekście tylko jakoś inaczej: 

bohater rodzinny to najczęściej najstarsze z dzieci, rezygnujące z własnego dzieciństwa, 

potrzeb i marzeń na rzecz innych członków rodziny.  Jest ambitny, cechuje go perfekcjonizm, 

chce za wszelką cenę udowodnić, ze inaczej życiu może być inaczej. Często jest wzorowym 

uczniem, osiąga sukcesy, ale niestety, mogą one spowodować jeszcze większe 

niezadowolenie czy poczucie winy- bo w rodzinie się przecież nic nie poprawiło, więc może 

nie warto zajmować się swoimi planami (np. nauką). Bohater rodzinny nie pozwala sobie na 

korzystanie z pomocy innych i na „litowanie się” nad sobą 

kozioł ofiarny- to dziecko, u którego rozpaczliwa chęć zwrócenia na siebie uwagi prowadzi 

do wybrania drogi “czarnego charakteru”. Wagaruje, sprawiać poważne problemy 

wychowawcze, kradnie. W związku z tym, ze prawdopodobnie i tak nadal nie znajduje 

uznania i uwagi w rodzinie, szybko odnajduje je na marginesie społecznym, gdzie łatwo 

zyskuje pozycję lidera, wśród tak samo jak on – osób pozbawionych miłości i akceptacji. 

zapomniane dziecko usuwa się z pola widzenia innych. Wie, że nie może uzyskać ani 

pozytywnej, ani negatywnej uwagi ze strony rodziców i rodzeństwa, wobec czego izoluje się 

psychicznie i fizycznie nie tylko od nich, ale też od problemu. Oderwane od rzeczywistości 

wycofuje się w świat swoich fantazji, marzeń, książkowych bohaterów. Takie dziecko uczy 

się powoli swojej samotności, kojarzy ją z komfortem, gdyż zaoszczędza ona poczucia 

cierpienia i jednocześnie chroni przed negatywnym wpływem rodziny. Wycofanie powoduje 

poważne trudności w nawiązywaniu trwałych i głębszych relacji z innymi 

maskotka, błazen - dziecko czuje się wewnętrznie rozdarte pomiędzy tym, co mówią mu 

starsi (“nic złego się nie dzieje”), a własnymi obserwacjami i odczuciami. Narastający lęk i 

obawa wobec zaprzeczeń domowników kumuluje się w postaci napięcia, które dziecko 

rozładowuje błaznowaniem. Takie zachowanie przynosi również ulgę rodzinie, gdyż żartem, 

uśmiechem, przymilaniem się, “rozbraja” napiętą atmosferę i jednocześnie zwraca na siebie 

całą uwagę. Uczy to jednocześnie Maskotkę ucieczki do błaznowania w każdym innym, 

trudnym momencie życia. Normą staje się jej wesołkowatość najpierw w klasie, a potem w 

grupie społecznej, w której żyje. Niestety nikt nie traktuje jej przez to poważnie, a ona sama 

zatraca granicę między żartem a powagą, śmiechem a płaczem. Taka obrona sprawia, że 



dziecko odłącza się od uczuć smutku i cierpienia, robiąc dobrą minę do złej gry. Również pod 

tą maską clowna kryje się wysoki poziom lęku i przerażenia.
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Dzieci alkoholików próbują sobie radzić w swoim trudnym życiu same. Niestety, problem je 

przerasta i zawsze pozostawia blizny na całe życie. Trzeba pamiętać, że dzieci dorastające w 

rodzinie alkoholików są czterokrotnie bardziej narażone na uzależnienie się od alkoholu niż 

pozostałe. Są również bardziej podatne na stosowanie innych używek. Ze względu na 

awantury i przemoc domową częściej niż inne skłaniają się do ucieczek, włóczęgostwa, co z 

kolei naraża je na kontakty z marginesem społecznym, kradzieże, prostytucję, pornografię 

dziecięcą czy wykorzystywanie seksualne. Przerażająca samotność dzieci wychowujących się 

w cieniu kieliszka prowadzi nie raz do depresji lub próby samobójczej.  

Brak spokoju i poczucia bezpieczeństwa w domu oraz elementarnej troski rodziców o 

wychowanie i wykształcenie dziecka powodują nierzadko problemy w nauce. Agresja 

pijanych rodziców naraża je z kolei na narażenie zdrowia a nawet życia. Naturalna, wrodzona 

miłość do rodziców ściera się ciągle z nienawiścią, jaką odczuwają. Nienawiść, złość, 

zazdroszczenie innym dzieciom spokojnego, normalnego domu powodują, że dodatkowo 

pojawia się tłumienie uczuć. Skrajne emocje, jakie miotają młodym człowiekiem powodują u 

niego obawy, czy jest w stanie w przyszłości zbudować szczęśliwy związek i dobrze 

wychować dzieci, nawiązać trwałe przyjaźnie i żyć bez nałogów. To nie są niestety obawy 

bezpodstawne. Wpływ alkoholizmu rodziców na dorosłe życie ich dziecka jest udowodniony i 

nazwany syndromem DDA (dorosłe dzieci alkoholika). Ludzie uczą się w dzieciństwie 

zachowań, które potem powtarzają w swoim dorosłym życiu. Dorosłe dzieci alkoholików 

mają często trudności z wyrażaniem uczuć  ,nie potrafią się odprężyć , są lojalne nawet 

wbrew rozsądkowi ,  obawiają się utracić kontrolę nad swoim życiem , mają trudności w 

kontaktach z ludźmi ,obawiają się zostać porzucone  ,są nadmiernie krytyczne wobec samych 

siebie. 
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Dziecku alkoholika trzeba pomóc wyrwać się z zaklętego kręgu milczenia, wstydu i winy. 

Jeżeli młody człowiek dotknięty opisanym problemem jest w zasięgu twojego 

instruktorskiego oddziaływania, pomóż mu lepiej radzić sobie z sytuacją życiową, w jakiej się 
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znalazł. Pokaż mu, że widzisz, na czym polega problem i jesteś gotowy, aby mu pomóc. Mów 

o alkoholizmie otwarcie, okaż, że nie jest to temat wstydliwy czy tabu. 

Bardzo ważne w kontaktach z takim dzieckiem jest okazanie własnego zaangażowania oraz 

gotowość słuchania przy jednoczesnym zagwarantowaniu pełnej dyskrecji. Jeżeli dziecko 

tego potrzebuje, przekaż mu podstawowe  informacje dotyczące alkoholizmu i ułatw dziecku 

korzystanie z dalszej, profesjonalnej pomocy (kontakt z pedagogiem szkolnym, grupą Alateen 

itd.). Możesz pomóc zwłaszcza w: 

     zrozumieniu własnej sytuacji życiowej oraz związku między alkoholizmem 

rodziców a swoimi trudnościami 

     pozbyciu się poczucia winy za chorobę alkoholową rodziny 

     pozbyciu się wstydu i osamotnienia 

     osłabieniu poczucia krzywdy oraz jego wpływu na przeżycia i zachowania dziecka 

     zdobyciu wiary, że może mu się w życiu „uda” 

     zwiększeniu poczucia własnej wartości i docenianiu swoich sukcesów 

     budowaniu własnego życia, niezależnego od problemów domowych 

     uzyskaniu kontroli nad własnym losem, a ograniczaniu kontroli nad innymi 

     korzystaniu z zabawy i relaksu
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Pamiętaj, że dziecko wychowujące się u boku alkoholika ma wiele dylematów moralnych. 

Może to rzutować na jego ocenianie siebie względem np. Prawa Harcerskiego. Bo ono często 

nie jest, nie może być posłuszne rodzicom, nie wspominając już o szacunku wobec nich. Nie 

zawsze niesie chętnie pomoc, a w każdym razie nie taką, jakiej oczekuje alkoholik. Stawiane 

jest wobec problemu- czy bardziej pomoże ojcu przynosząc mu kolejną butelkę alkoholu, czy 

nie wypełniając jego prośby. Targane jest pokusami, aby podebrać pijanym rodzicom 

pieniądze, z nadzieją, ze wtedy przestaną pić, bo nie będą mieli za co albo wylać to, co 

jeszcze zostało w kieliszkach. Nienawiść i złość, jakie kotłują się w sercu tego młodego 

człowieka nie pozwalają mu na pozostawanie czystym w mowie i myśli. Gdy dziecko 

alkoholika staje się nastolatkiem dochodzi również często problem rękoczynów. I to nie 

zawsze alkoholik pierwszy podnosi rękę na swoją pociechę. Sprowadzony do granic 

wytrzymałości młody człowiek ma czasem chęć zabicia, pozbycia się na zawsze problemu, 
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któremu na imię- pijany ojciec czy pijana matka. Ze świadomością takich swoich ciemnych 

stron a jednocześnie z opisywanym już, charakterystycznym dla wielu dzieci alkoholików 

perfekcjonizmem i krytycyzmem, młody człowiek wie, ze nie spełnia moralnych oczekiwań, 

jakie stawia przed nim harcerstwo. I często odchodzi, chociaż tak bardzo nas potrzebuje. A 

my mu na odejście pozwalamy, chociaż dla niego przecież jesteśmy…  

 

hm. Anna Poraj 

 

 

 


