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Rodzinne uwarunkowania zaburzeń jedzenia 

 

Zaburzenia łaknienia ujawniają się i rozwijają wówczas, gdy jedzenie i waga ciała stają 

się obsesyjnym centrum nie zaspokojonych potrzeb psychicznych człowieka (Jablow 

1993). 

 

Zaburzenia związane z przyjmowaniem pokarmów (w skrajnych przypadkach: anorexia 

nervosa i bulimia nervosa) są nierozerwalnie związane z konfliktami intrapsychicznymi, a u 
ich podłoża leżą najczęściej problemy uczuciowe, konflikty związane z potrzebą określenia 
własnej tożsamości, negatywny obraz własnej osoby, paradoks jednoczesnego odczuwania 
miłości i nienawiści do swojej rodziny, nieprawidłowy przebieg rozwoju psychoseksualnego 
itp. Sprzyjają temu hasła XX wieku, które indukują w nas następujący sposób myślenia: "Być 
szczupłą to być pełną seksu, ważną, szczęśliwą". 

 
W artykule omówię te spośród wielu istniejących i często rozbieżnych hipotez na temat 
genezy zaburzeń łaknienia, które ściśle się wiążą z funkcjonowaniem systemu rodzinnego, a 
zatem koncentrują się wokół problematyki kontaktów dzieci z rodzicami, stylu preferowanego 
w rodzinie wychowania, ról, jakie przyjmują i realizują członkowie rodzinnej społeczności 
itp. 

 
Zdaniem E. Fromma człowiek przychodzi na świat z tendencją do zdrowia, wzrostu i 
rozwoju. By jednak owa potencja mogła być realizowana, muszą zostać spełnione określone 
warunki zewnętrzne, pośród których autor wymienia: ciepły, uczuciowy kontakt z innymi 
ludźmi w okresie dzieciństwa, wolność i niestosowanie gróźb w procesie wychowania, 
stymulujący wpływ i wrażliwe reagowanie opiekunów. Wszystko to ma zapewnić 
kształtowanie się charakteru biofilicznego, zorientowanego na życie, którego 
przeciwieństwem jest zorientowany na śmierć charakter nekrofiliczny. Ten drugi powstaje 
wówczas, gdy naturalne dążenie do życia i miłości ulega zahamowaniu. Tak rozumiana 
destrukcja wykracza poza granice agresji reaktywnej będącej bądź próbą samoobrony, bądź 
aktem wynikającym z poczucia bezradności i niemocy. Ugruntowana bowiem za sprawą 
niekorzystnych warunków zewnętrznych i związanych z nimi doświadczeń, destrukcja ta 
może, moim zdaniem, się przerodzić w stosunkowo stałą tendencję czy skłonność 
realizowaną przez - w tym kontekście istotne dla nas - wytwarzanie restrykcyjnych nawyków 
żywieniowych, osłabiających na poziomie fizjologicznym, społecznym i psychicznym 
szeroko pojmowaną radość życia. 

 
Małe dziecko jest bezradne i uzależnione całkowicie od dorosłych opiekunów. Swoje 
potrzeby może sygnalizować jedynie za pomocą płaczu i krzyku, dlatego często jest trudno od 
razu trafnie zinterpretować, co aktualnie komunikuje. W sytuacji karmienia dziecko może 
zostać uwikłane w konflikt głód - lęk, kiedy to odczuwanie potrzeby pokarmowej i jej 
długotrwałe niezaspokajanie prowadzi do tak silnych i nieprzyjemnych odczuć (ból, poczucie 



osamotnienia itp.), że może dojść do zaprzeczenia tej potrzebie już na poziomie popędu celem 
uniknięcia jej przykrych konsekwencji. 

 
Matka oferująca dziecku jedzenie bez radości przekazuje mu niezdolność do rozkoszowania 
się podstawowymi, naturalnymi aspektami życia. Dlatego satysfakcja oralna jest odczuwana 
jako niezgodna z potrzebą bezpieczeństwa i autonomii (Ruszkowska 1991). Tego rodzaju 
doświadczenia zwiększają prawdopodobieństwo regresji do tej fazy w okresie adolescencji, a 
w konsekwencji odtworzenia patologicznego sposobu zaspokajania potrzeby pokarmowej i 
nienaturalnego stosunku do jedzenia. Anorexia ner- vosa w tym ujęciu, ma zapewniać wtórną 
gratyfikację, a czasami jest przejawem regresji emocjonalnej - próbą zasłużenia na miłość. 

 
Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn dotkniętych anoreksją i bulimią niemałą rolę w ich 
ekspresji odgrywają późniejsze - nie tylko te wczesnodziecięce - doświadczenia. Zaburzenia 
jedzenia mogą być wywołane rozdzieleniem z rodziną, znalezieniem się w zupełnie nowym 
otoczeniu, koniecznością rozpoczęcia samodzielnego życia (Seligman, Annin, Rogers 1994). 
Jest niemal regułą, że zaburzenia jedzenia pojawiają się w tych rodzinach, w których rodzice 
nie potrafią ze sobą otwarcie rozmawiać, unikają konfliktów. W momencie, gdy dziecko 
zaczyna przysparzać im problemów (np. zapada na anoreksję lub bulimię), ich wysiłki 
jednoczą się w jego ratowaniu. Nowy przedmiot zaabsorbowania małżonków pozwala im 
zapomnieć o kłótniach. Taka postawa nie sprzyja jednak wyleczeniu dziecka, dopóki leżące u 
podstaw tej patologicznej sytuacji problemy nie zostaną konstruktywnie rozwikłane. Jeśli zaś 
nie doczekają się rychłego rozwiązania, istnieje niebezpieczeństwo nawrotu choroby lub 
wystąpienia innej odmiany zaburzeń jedzenia w przyszłości (np. bulimii w przypadku 
anorektyków i odwrotnie), szczególnie pod wpływem silnego stresu (Jablow 1993). W jego 
bowiem wyniku (zwłaszcza gdy stres przybiera formę chroniczną lub cykliczną) zaburzenia 
jedzenia mogą się ujawniać w sposób ostry, będąc wyuczoną przez dziecko formą radzenia 
sobie, dzięki której niegdyś osiągało upragniony efekt (np. zainteresowanie, miłość, troskę 
itp.). 

 
Nieprawidłowe postawy przejawiane przez rodziców w późniejszych stadiach rozwojowych 
mogą także implikować u ich dzieci zaburzenia odczuwania i realizowania potrzeby 
pokarmowej jako patologicznego sposobu radzenia sobie w przewlekłych lub rytmicznie 
powtarzających się trudnych sytuacjach. Owe błędy wychowawcze zasadzają się - mówiąc 
najogólniej - na wadliwym dystansie rodzic-dziecko. 

 
Dystans optymalny to taki, w którym rodzice przejawiają troskę o swoje dziecko, zaspokajają 
jego potrzeby, czyniąc to jednak zgodnie ze specyfiką danej fazy rozwojowej. Dystans 
optymalny opiera się na podążaniu za dzieckiem, wrażliwości na informacje, jakie nam ono 
przekazuje i odpowiadaniu na nie w sposób uczciwy i jasny. Taki kontakt służy ponadto 
budowaniu poczucia bezpieczeństwa i ufności, stabilnej i realistycznej samooceny, 
wytrwałości w przezwyciężaniu trudności i umiejętności znoszenia porażek. 

 
Nadmierny dystans z kolei, to termin opisujący kontakt agresywny z jednej strony, aż po jego 
unikanie w jakiejkolwiek formie z drugiej. 



 
Nadmierna koncentracja objawia się zaś w kontakcie uporczywie korygującym lub zbyt 
bliskim - na poziomie wcześniejszej fazy rozwojowej (Ziemska 1973). Nadmierna 
koncentracja na dziecku przyczynia się do opóźnienia jego dojrzałości emocjonalnej, 
infantylizmu społecznego, braku inicjatywy i ustępliwości. Z kolei wygórowane wymagania 
implikują zazwyczaj brak wiary w siebie, niepewność, lękliwość, obsesyjność, 
przewrażliwienie. Ów skrajny dystans rodziców względem dzieci jest widoczny - ze swymi 
negatywnymi konsekwencjami w ich postawach: 

a. usidlającej- wszyscy w rodzinie żyją nawzajem swoim życiem, role społeczne są 
zaburzone, a ich granice niejasne, zatraca się indywidualność członków takiego systemu, 

b. nadopiekuńczej - wszyscy troszczą się wzajemnie o siebie, co wypływa z 
przeświadczenia o licznych niebezpieczeństwach i zagrożeniach płynących z otaczającego 
świata, 

c. sztywnej - panowanie nad sobą jest tutaj nadrzędnym celem osobistego rozwoju, 
domownicy próbują unikać problemów, rodzice mają skłonność do wciągania dzieci w 
konflikty małżeńskie. 

 
W takich warunkach życia i wzrastania głodzenie się to nic innego jak krzyk rozpaczy, często 
próba wyzwolenia się spod kontroli rodziców, akt podświadomej zemsty: "teraz ja kontroluję 
was, manipuluję waszym lękiem i bezradnością" (Józefik 1996). Zbyt silne więzi rodzinne 
mogą bowiem w okresie dorastania utrudnić lub wręcz uniemożliwić osiągnięcie autonomii, a 
jej pierwsze przejawy niweczyć może, w sposób nadopiekuńczy, sztywny czy też usidlający, 
właśnie rodzina. 

 
Z warunkami rozwoju i wzrostu człowieka tworzonymi w rodzinie koresponduje preferowany 
w niej i przekazywany dziecku styl życia. Styl życia według Bronfenbrennera to świadomy 
wybór odpowiedniego - zdaniem jednostki - sposobu działania i kierowania się określonymi 
wartościami. I tak, styl perfekcjonistyczny zdaje się w największym stopniu predestynować 
jednostkę do reagowania zaburzeniami jedzenia w sytuacjach trudnych. Charakteryzujące go 
bowiem właściwości, cechujące także psychologiczny obraz anorexia nervosa, to m.in.: 
trwałe, sztywne wartości moralne; życie silnie podporządkowane zasadom i wzorowemu 
przestrzeganiu norm; silna wola, zdolność do poświęceń i wyrzeczeń, satysfakcja moralna, 
doskonalenie się. 

 
Ugruntowana w naszym kręgu kulturowym filozofia poświęcania się kobiet, też nie jest tu bez 
znaczenia. Córki uczy się rezygnowania z własnych pragnień, wymaga od nich dużej 
wrażliwości na potrzeby innych, tego, że szlachetniej jest dawać niż brać (Józefik 1996). Taka 
postawa umartwiania się jest bliska anorektyczkom i bulimiczkom, nie tylko wywołuje 
objawy tej choroby, ale i wzmacnia je ("im więcej wytrzymam, im bardziej wyrzekać się będę 
przyjemności, tym większa będzie moja satysfakcja i moralna przewaga nad innymi"). Tylko 
w taki sposób - walcząc ze sobą - anorektyczki podnoszą swoją samoocenę i manipulują 
otoczeniem, chcąc zyskać jego zainteresowanie, a także zaspokoić od dziecka frustrowaną 
potrzebę bezpieczeństwa. Bulimiczki, poprzez sesje obżarstwa oraz katowanie swojego 
organizmu wywoływaniem wymiotów, zażywaniem środków przeczyszczających i 
moczopędnych, udowadniają sobie, że nie są warte miłości, że nigdy nie będą doskonałe, nie 



spełnią oczekiwań swoich najbliższych, że one same są przyczyną większości nieporozumień 
w domu. 

 
Wszystko to dowodzi niepodważalnej roli rodziny w kształtowaniu się zaburzeń jedzenia. 
"Dom" jest dla chorych przedmiotem paradoksalnych, sprzecznych uczuć - obiektem miłości i 
nienawiści zarazem tak jak ciało - dom ich duszy. Nie zapominając o innych źródłach 
zaburzeń łaknienia, trzeba przyznać, iż przede wszystkim "naprawienie" systemu rodzinnego, 
panujących w nim relacji może stworzyć warunki do właściwego przebiegu procesu leczenia, 
a w konsekwencji dla zdrowego i radosnego życia, realistycznego zmagania się z 
trudnościami, jakie ono niesie każdego dnia, czerpania przyjemności związanych z własnym 
ciałem. 

 
 


