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WSTĘP

Teksty Psychologii domowej ukazywały się najpierw jako odrębne 
felietony, a w roku 1985 powstało jej pierwsze wydanie książko-
we. Od tej pory bardzo dużo się zmieniło w Polsce i na świecie. 
Przekształciły się też rodziny – są mniej liczne, a narzeczeni często 
mieszkają razem na długo przed ślubem. Dzieci jest mniej, za to 
rozwodów i kohabitacji więcej. Sytuacja domowa zmieniła się też 
na skutek wkroczenia do rodziny nowej siły – internetu.
 Psychologia domowa rozeszła się jak dotąd w czterech, częściowo 
zmienianych, wydaniach, ale zastanawiałam się czy w obecnej sy-
tuacji jest jeszcze dla kogo wznawiać książkę, w której małżeństwo 
to związek kobiety i mężczyzny na całe życie, w której o dzieciach 
najczęściej mówi się w liczbie mnogiej, miłość łączy się z odpo-
wiedzialnością i pielęgnuje się więzi bezpośrednie, a nie tylko na 
portalach społecznościowych. 
 Pewno jednak są ludzie, którzy chcieliby być szczęśliwi w takiej 
właśnie rodzinie, choć można przypuszczać, że osoby te czują się 
czasem wyobcowane. Lecz wartości, które kiedyś odkryły, są dla 
nich tak cenne, że nie rezygnują z nich, choćby całe otoczenie my-
ślało inaczej. W baśniach, które pokazują wiele ważnych ludzkich 
przeżyć, można nieraz spotkać ten motyw. Oto jakiś człowiek 
spotyka w głębi lasu, albo gór, coś niezwykłego, a po powrocie jest 
jakby odmieniony i trudno mu się porozumieć z innymi, którzy nie 
widzieli tajemnicy. Na przykład w bajce O krasnoludkach i sierotce 
Marysi Jaśka wykradły krasnoludki i pokazały mu wspaniałe skar-
by, ale gdy po jakimś czasie wrócił do swojej wsi, nikt nie wierzył 
temu, co mówił, i nikt go nie rozumiał. Wyrósł potem na dużego 
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chłopca (...), ale wciąż opowiadał, jakie to on skarby, jakie dziwy 
u tych krasnoludków pod ziemią widział. Ludzie go też za głupiego 
mieli, a tej mowie bynajmniej nie wierzyli, i tak już zostało. Bywa 
tak nie tylko w baśniach, ale i w życiu, a poczucie pewnego osa-
motnienia jest wysoką ceną za wielką wartość. Takich ludzi jest 
chyba jednak dużo, tylko często nie znają się wzajemnie i o sobie 
nie wiedzą.
 Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku zwiększyła się też 
znacznie wiedza z psychologii rodziny. Kolejne wydania Psycho-
logii domowej musiały się więc także zmieniać – obecne również 
zostało przejrzane i uzupełnione. Książka przedstawia teksty na 
temat psychologii rodziny i opiera się częściowo na wiedzy teore-
tycznej i badaniach empirycznych, a częściowo na doświadczeniu 
zgromadzonym poprzez liczne spotkania z ludźmi. Prace dotyczą-
ce psychologii, z których korzystałam – żeby nie obciążać tekstu 
odsyłaczami – spisane są na końcu książki, ale dodać by trzeba do 
nich także literaturę piękną.
 Myśląc o spotkanych ludziach, muszę przede wszystkim wspo-
mnieć z wielką wdzięcznością moich Mistrzów z czasu studiów: 
księdza profesora Karola Wojtyłę, profesor Natalię Han-Ilgiewicz 
i profesor Marię Grzywak-Kaczyńską, a także innych licznych 
profesorów i nauczycieli. Wspominam też rozmowy z rodziną, 
z której pochodzę, a potem własną, z przyjaciółmi, współpracow-
nikami, studentami, z gośćmi, którzy zechcieli przyjść do naszego 
domu, i z osobami, które spotkałam w poradni psychologicznej, 
na kursach dla narzeczonych i podczas licznych warsztatów psy-
chologicznych, które prowadziłam. Ze wszystkich tych spotkań, 
zarówno z autorami przez lektury ich prac, jak i ze spotkań bez-
pośrednich, bardzo dużo skorzystałam. I choć trudno już dziś 
powiedzieć, co od kogo otrzymałam, wszystkim jestem bardzo 
wdzięczna i serdecznie dziękuję. 
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Początkowo miałam zamiar w ogóle nie pisać wstępu, myśląc, 
że wprowadzenia pisze się do prac naukowych, poważnych 
i długich, a do takiej domowej książeczki – to niepotrzebne. 
Potem jednak przypomniałam sobie, że i w domu nie wchodzi 
się wprost do pokoju. Najpierw jest przedpokój, który – jeśli 
zwrócić na niego uwagę – nie tylko przestrzennie jest wstępem 
do mieszkania właściwego, ale również wprowadza przybysza 
w jego charakter.
 Bardzo różne bywają przedpokoje: przestronne, ciasne, obite 
wytworną boazerią lub całe zawieszone płaszczami, ciemne i ja-
sne, wesołe i ponure. Już przedpokój mówi dużo o domownikach. 
W naszym na przykład stoi masę butów: duże, średnie i malut-
kie, baletki, grube buty turystyczne i kalosze. Staram się zawsze, 
żeby były pochowane, i zawsze znowu jakoś wychodzą na wierzch. 
W przedpokoju słychać też telefon i wiele innych dźwięków: szum 
pralki, radio, pianino i oczywiście głosy ludzkie, głosy dorosłych 
i dzieci, kolegów dzieci i przyjaciół tych kolegów. Taki przedpo-
kój dużo mówi o mieszkańcach domu, a zarazem wyjaśnia trochę 
charakter i tytuł tej książki.
 Psychologia domowa – bo problemy domowe, czyli pojawia-
jące się w prawie każdej rodzinie, na które warto chyba spojrzeć 
z psychologicznego punktu widzenia. Psychologia bowiem jest 
nauką mogącą dużo pomóc w życiu codziennym, w którym wie-
le błędów popełnia się z braku odpowiedniej wiedzy. Często za 
mało się jeszcze korzysta z tej wiedzy, jeśli chodzi o zapobieganie 
zaburzeniom i jako pomocy do coraz lepszego kierowania swoim 
życiem. Domowy jest też sposób mówienia o tych sprawach. Można 
oczywiście napisać, że pozytywne ustosunkowania interpersonalne 
w diadzie małżeńskiej stymulują interioryzację norm dotyczą-
cych prospołecznych zachowań u innych uczestników interakcji 
rodzinnej, ale – choć dodaje to powagi książkom, które mają wy-
glądać poważnie – w domu wystarczy powiedzieć po prostu, że 



14 W s t ę p

jeżeli rodzice się kochają, dzieci mają zwykle bardziej przychylne 
nastawienie do ludzi. 
 Domowe są też cytowane książki. Najczęściej jest to literatura 
dla dzieci. Czytałam wprawdzie pewną ilość książek naukowych 
z dziedziny psychologii, ale żadnej tyle razy co Opowiadań o Mu-
minkach. Dzieci lubią słuchać historyjek, które znają, czyta się 
im więc wiele razy to samo, aż przy kolejnym dziecku umie się je 
prawie na pamięć. Słoń Trąbalski, Muminek, Kubuś Puchatek czy 
Fizia Pończoszanka stają się jakby domownikami, są symbolami 
różnych zachowań i prezentują w syntetycznym skrócie postawy 
i poglądy na życie. Podobnie żyją w domu wiersze, bo (jak pisze 
Anna Kamieńska) to, na co filozofowie potrzebują księgi, poeta po-
trafi wyrazić w kilku słowach.
 Może jeszcze trzeba wyjaśnić, dlaczego powołuję się na Pismo 
Święte, a także teksty religijne. Nie cytuje się ich w pracach czysto 
psychologicznych, opartych na empirycznych badaniach i pozosta-
jących tylko na płaszczyźnie naukowej. Ten wyraźny podział źródeł 
jest potrzebny przy uprawianiu nauki, ale dom nie jest domem albo 
psychologicznym, albo religijnym. Wuj to jest wuj – wyjaśnił w Try-
logii pan Zagłoba, a dom to po prostu dom. Jeśli więc jest domem 
chrześcijańskim, te płaszczyzny łączą się w nim nierozdzielnie.
 Można natomiast rozróżnić płaszczyzny opisu i postulatów. 
Zarzucał mi ktoś, że to, co piszę o rodzinie, jest nieprawdziwe, bo 
najczęściej pokazuje sytuacje pozytywne, podczas gdy w rzeczywi-
stości istnieje bardzo wiele dramatów, a nawet tragedii rodzinnych. 
Chyba ma rację, tylko że te tragedie wszyscy znają – wystarczy 
obejrzeć dziennik telewizyjny. Nie próbuję więc opisywać ich 
jeszcze raz, ani też nie zaprzeczam im z tanim optymizmem. Jeśli 
się ma oczy dostrzegające ludzi, widzi się i przeżywa bardzo wiele 
nieszczęść, a tym doświadczeniom można przeciwstawić jedynie 
nadzieję, że może być inaczej, i tę nadzieję przekładać na język 
bardzo zwykłych codziennych spraw.
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 Na przykład buty w naszym przedpokoju – choć są zwykle po-
rozrzucane, ale dobrze przynajmniej wiedzieć, jak powinny stać. 
Zresztą czasem się to przecież udaje, choćby w wigilie wielkich 
świąt (bo w same święta jest w domu tyle osób, że znowu robi się 
bałagan). Cóż z tego, że często jest inaczej, niż byśmy chcieli – nie 
warto tego opisywać. Lepiej zastanowić się nad tym, jak powinno 
być i jak do tego zmierzać. Jeśli nie zna się celu, trudno do niego 
dojść, gdyż – jak powiedział w Etyce Nikomachejskiej Arystoteles – 
Czyż poznanie tego celu nie jest rzeczą wielkiej wagi także dla życia 
i czyż [dzięki niemu] nie jest nam łatwiej utrafić w to, co należy, tak 
jak łucznikom, którzy mają cel przed oczyma? 


