
Czasem syn dostaje rol´ ma∏ego ksi´cia, któremu
korona za∏o˝ona na g∏ow´ zbyt wczeÊnie bardzo cià-
˝y. Czuje si´ odpowiedzialny za samopoczucie i szcz´Ê-
cie królowej matki, a to jest ponad jego si∏y. Dla mat-
ki jest obiektem uwielbienia i nadziejà. Ona wierzy,
˝e b´dzie jedynym m´˝czyznà, który jej nie zawiedzie
i który b´dzie jà kocha∏. Matka nie szanuje granic sta-
wianych przez syna. Poprzez nadmiernà czu∏oÊç i piesz-
czoty nara˝a go na drwiny kolegów. W takim zwiàzku
matka, Êwiadomie bàdê nie, robi wszystko, by syna
uzale˝niç od siebie i odciàç od m´skiego Êwiata. Kreuje
skrzywiony, bo tylko z∏y obraz ojca i m´˝czyzn. Ch∏o-
piec, którego jest jedynym wsparciem emocjonalnym,
przejmuje ten obraz i dystansuje si´ od w∏asnej wew-
n´trznej m´skoÊci. Staje si´ podejrzliwy wobec siebie,
niech´tny i wyl´kniony wobec przejawów m´skoÊci,
które si´ w nim budzà. Taki ch∏opiec, a póêniej m´˝-
czyzna nie b´dzie zdolny zachowywaç si´ po m´sku:
braç odpowiedzialnoÊci, zareagowaç w zdecydowany
sposób, aktywnie broniç, chcieç zdobywaç czy te˝ za-
pa∏aç s∏usznym gniewem. Przysz∏oÊç to dla niego po-
wa˝ny k∏opot emocjonalnego odejÊcia od matki oraz
trudnoÊç z nawiàzaniem w∏asnych relacji z kobietami.
Bo przecie˝ jest lepszy ni˝ jego ojciec i nie mo˝e te-
go zrobiç matce.

Inny wariant synka mamusi to traktowanie ch∏op-
ca jako obiekt zast´pczy do wyra˝ania agresji odczu-
wanej do m´˝a. Syn staje si´ ˝ywym wspomnieniem
nieudanego zwiàzku, a na dodatek przeszkodà w re-
alizacji jej aspiracji emocjonalnych i zawodowych. Ta-
ka relacja niszczy i upokarza dziecko.

Inna forma to nadopiekuƒczoÊç, która opiera si´
na uprzedmiotowieniu, na braku szacunku, traktowa-
niu kogoÊ, jakby by∏ naszà w∏asnoÊcià i przed∏u˝e-
niem. W efekcie takiego traktowania, które jest kamufla-
˝em agresji, ch∏opiec zostaje pozbawiony w∏asnego
„ja”.

Syneczków mamusi spotkaç mo˝emy najcz´Êciej
w rodzinach, w których m´˝owie sà uzale˝nieni
od ˝on, takich gdzie ojcowie sà „zapracowani” a zatem
fizycznie lub emocjonalnie nieobecni oraz w rodzinach
rozbitych, porzuconych przez ojców. Na szcz´Êcie by-
wajà równie˝ matki opuszczone przez m´˝ów, które
potrafià mimo wszystko budowaç prawid∏owe relacje
z synami.

Praktyczne umiej´tnoÊci, które dziecko powinno
opanowaç zanim ukoƒczy 12 lat to np.: przepranie

w r´kach odzie˝y, wyprasowanie koszuli, umycie sa-
mochodu, przyrzàdzenie ciep∏ego napoju, umycie
okna, ugotowanie posi∏ku, posadzenie roÊliny, zmia-
na poÊcieli, opieka nad zwierz´ciem domowym, wy-
miana ̋ arówki, sortowanie Êmieci, obs∏uga odkurzacza,
obmycie i opatrzenie rany, znajomoÊç drogi do domu,
zrobienie zakupów, skoszenie trawnika, oczyszczenie
p∏yty kuchenki, wyrzucenie Êmieci, obs∏uga komputera,
za∏adowanie i opró˝nienie zmywarki do naczyƒ, przy-
szycie guzika, odebranie telefonu, prowadzenie roz-
mowy z goÊçmi, pos∏ugiwanie si´ Êrubokr´tem, obs∏u-
ga pralki czy umycie naczyƒ. Nale˝y w∏àczaç dzieci
we wszystkie czynnoÊci domowe - równie˝ ch∏opców.
Z czasem to dzieci powinny przejàç od nas te obowiàz-
ki. W∏àczajàc si´ w prace domowe, majà poczucie
wk∏adu w ˝ycie rodziny, poza tym zdobywajà umiej´t-
noÊci przydatne na ca∏e ˝ycie. Opanowanie niektórych
czynnoÊci zajmie im sporo czasu, ale musimy uÊwiado-
miç sobie, ˝e naprawd´ warto.

Gwarancjà dobrych relacji mi´dzy matkà i synem
jest partnerski uk∏ad ma∏˝eƒski rodziców, w którym
nie ma dysproporcji mi´dzy pozycjà ojca i matki, a ro-
le obydwojga sà pe∏nione w∏aÊciwie. Syn dorasta u bo-
ku swoich rodziców zwiàzanych ze sobà emocjonalnie,
jak i seksualnie i potrafiàcych si´ cieszyç sobà. Co bar-
dzo wa˝ne - ojciec musi mieç dla syna czas po to,
by go wprowadziç w swoje ˝ycie, pokazaç mu Êwiat
i uczyç go. Idealnie jest, kiedy w 9-10 roku ˝ycia syna
to ojciec przejmuje nad nim opiek´ i robi to odpo-
wiedzialnie. Wtedy to bowiem matka przestaje rozu-
mieç budzàce si´ w synu m´skie potrzeby, np. podej-
mowanie ryzyka, çwiczenie si´ w sportach walki, two-
rzenie „band” itd. Warto, by ojciec uÊwiadomi∏ sobie,
˝e ma na t´ opiek´ jakieÊ 6 lat, bo zwykle 15, 16-la-
tek próbuje si´ ju˝ spod niej wyzwoliç. Te 6 lat to tak
naprawd´ krótki okres, który warto dobrze wype∏-
niç.

Syn jest dla matki kimÊ szczególnym. JeÊli jednak
matka wie od poczàtku, ˝e jej rolà jest daç synowi
wolnoÊç i mo˝liwoÊç doÊwiadczania, kim sam jest,
i jeÊli nie ma w niej pokusy i ch´ci zatrzymania go
dla siebie, traktowania jak swojego m´˝czyzny, antago-
nizowania go z ojcem i m´skim Êwiatem, z pewnoÊ-
cià ich wzajemna relacja b´dzie prawid∏owa.
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Syneczek mamusi to niestety cz´ste zjawisko. KiedyÊ ch∏opiec w wieku 8-9 lat przechodzi∏ spod
opiekuƒczych skrzyde∏ matki w r´ce ojca, który uczy∏ go pracowaç, budowaç dom, byç m´˝czyznà.
NieobecnoÊç ojca w domu, fizyczna lub emocjonalna, powoduje, ˝e ch∏opiec na d∏ugie lata albo te˝
na zawsze pozostaje w opiekuƒczych ramionach matki. Wówczas stajà si´ dla siebie a˝ nazbyt wa˝nymi
osobami. Dla obu stron nie jest to dobra sytuacja.


