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Ur. w 1989 roku w Zamościu. Zamieszkała w Jarosławcu, gmina Sitno. W latach 2005 - 2008 Li-
ceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu o profilu biologiczno-medycznym, 
następnie od 2008 r. do dnia dzisiejszego studia Pedagogiki na Wydziale Zamiejscowym Nauk 
o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Od 2011 roku członek Parlamentu Studentów Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz członek Samorządu Studentów „Pro Bono”. Poniższy 
artykuł stanowi pierwszą publikacje.

Wstęp
„Ojcem zostać łatwo, znacznie trudniej 

nim być” – powiedział kiedyś niemiecki 
piosenkarz i aktor Ernst Busch. Dyna-
miczne zmiany społeczne, kulturowe, 
religijne i ekonomiczne, jakie dokonują 
się we współczesnym świecie wyciskają 
swoje piętno na małżeństwie i rodzinie. 
W dzisiejszych czasach badany przez wie-
lu naukowców kryzys rodziny nie dotyczy 
jednak samej jednostki rodziny, lecz jej 
tradycyjnej, patriarchalnej postaci. Sys-
tem patriarchalny, który pojawił się jako 
pierwszy już w okresie prehistorycznym, 
został podważony. Podważona została 
głównie dotychczasowa funkcja ojca jako 
„głowy rodziny” czyli tego, który ma wy-
łączną odpowiedzialność za utrzymanie 
najbliższych oraz prawo do podejmowa-
nia kluczowych decyzji. Przyjęto bowiem, 
iż funkcje te z powodzeniem może pia-
stować kobieta. Kryzys ojcostwa przybrał 
tak radykalną postać, że Józef Augustyn 
współczesną cywilizację określił mianem 
cywilizacji bez ojca1. Polega ona zarówno 
na braku ojca w rodzinie, jak i na utra-

cie wartości ojcostwa. Oba przejawy tego 
kryzysu są dramatyczne. Z jednej strony 
namawia się mężczyzn by uczestniczyli 
wraz z żoną w wizytach u ginekologa, do 
udziału w porodzie, z drugiej zaś strony 
eksponuje się samodzielność i niezależ-
ność macierzyństwa, niegdyś nazywane-
go samotnym, dziś określanym mianem 
rodziny z jednym rodzicem. Przynagla 
się ojców do odpowiedzialności za dziec-
ko, do obecności na wywiadówkach, do 
zainteresowania się otoczeniem dziecka, 
a jednocześnie ukazuje się ojców, którzy 
zdradzają żony, porzucają dotychczaso-
wą rodzinę dla „młodszej kochanki” bądź 
rujnują życie rodzinne alkoholizmem czy 
brutalnością. Ojciec niby wydaje się „wy-
marłym gatunkiem”, a jednak spotykamy 
jeszcze na swojej drodze tych „dobrych 
ojców” troszczących się o dobro rodziny2. 

Współczesny kryzys ojcostwa może 
być związany również ze strachem przed 
podjęciem odpowiedzialności związa-
nej z utrzymaniem rodziny, a co za tym 
idzie i z wychowaniem dzieci. Przełoże-
nie tego doskonale widać choćby w tym, 

„STRACH PRZED OJCOSTWEM”

1 http://tato.net/engine.php?attr=c3RyPTQ4MSZnbT0yMyZtaWQ9NjQmbGFuZ2lkPTE (23.12.2012)
2 D. Kornas-Biela, Współczesny kryzys ojcostwa [w:] red. nauk. D. Kornas-Biela, Oblicza ojcostwa, Lublin 
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jak trudno ówcześnie jest sprostać wyma-
ganiom materialnym, które są niezbędne 
dla utrzymania całej rodziny. Nie sposób 
pominąć przecież i to, że ziemscy ojcowie 
winni okazywać swoją miłość do rodzi-
ny m. in. troszcząc się o warunki bytowe 
swoich bliskich czego bezapelacyjnym 
gwarantem jest praca, troska o dach nad 
głową, czy tworzenie odpowiedniego 
podłoża dla rozwoju intelektualno kul-
turowego dla nich. Wszystkie te czynniki 
niewątpliwie wpływają na poczucie swej 
wartości przez ojca. Z kolei ich brak pro-
wadzi do rozłamów w rodzinach, a czę-
stokroć do stresu, czy nawet depresji 
ojców i mężów, którzy nie mogą w odpo-
wiedni sposób spełniać swoich ról3.

Łatwo zatem dostrzec, że współczesny 
ojciec powinien być bardzo wszechstron-

ny, tak aby jego rodzina nie czuła się nie-
pewnie. To na pewno będzie powodować 
pozytywny bodziec nie tylko dla niej sa-
mej, ale również dla ojca, który będzie 
spełniony. Z kolei świadomość realizowa-
nia się w tej roli pogłębi więzi rodzinne 
i będzie prowadzić do niezachwianego 
rozwoju całej ministruktury.

AnAlizA, interpretAcjA i ocenA 
WynikóW bAdAń

Badania przeprowadzono na Wydziale 
Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie 
oraz Wydziale Zamiejscowym Prawa 
i Nauk o Gospodarce - Katolickiego Uni-
wersytetu Jana Pawła II w Stalowej Woli. 
Badaniami zostało objętych 32 studentów 
Wydziału Zamiejscowego Nauk o Spo-
łeczeństwie z kierunków pedagogika, 

tabela 1. cechy społeczno-osobowe badanych studentów.

Cechy społeczno-osobowe
Badani studenci

S = 70 %

Wiek
18-21 lat 21 30

22-26 lat 49 70

Kierunek

pedagogika 3 4,3

socjologia 4 5,7

praca socjalna 4 5,7

inżynieria środowiska 21 30

prawo 31 44,3

ekonomia 6 8,6

edukacja techniczno-informatyczna 1 1,4

Miejsce zamieszkania
miasto 41 58,6

wieś 29 41,4

Struktura rodziny

rodzina pełna 57 81,4

rodzina niepełna 9 12,9

rodzina czasowo niepełna 1 1,4

rodzina rozbita 3 4,3

separacja 0 0

rodzina zrekonstruowana 0 0
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socjologia, inżynieria środowiska oraz 
praca socjalna, a także 38 studentów Wy-
działu Zamiejscowego Prawa i Nauk o Go-
spodarce z kierunków prawo, ekonomia 
i edukacja techniczno-informatyczna. An-
kietowani charakteryzowali się różnymi 
cechami, takimi jak: wiek, kierunek stu-
diów, miejsce zamieszkania oraz fakt z ja-
kiej rodziny dana osoba pochodzi. Szcze-
gółowe dane zawarte są w Tabeli 1.

Usystematyzowane oraz poklasyfiko-
wane wyniki badań przybliżą wiedzę stu-
dentów dotyczącą problematyki ojcostwa, 
a konkretnie wiedzy ogólnej odnoszącej 
się do tego tematu, a także stosunku oraz 
działań profilaktycznych dotyczących ni-
niejszego zjawiska.

WiedzA ogólnA dotyczącA ojcostWA
Często zastanawiamy się, czym w ogó-

le jest ojcostwo i jak możemy je pojmo-
wać? Jak podaje Słownik Języka Polskiego 
„ojciec” to „mężczyzna, który ma własne 
dziecko lub dzieci”, natomiast „ojcostwo” 
określane jest jako „bycie ojcem”4. Z przy-
toczonych definicji nie dowiadujemy się 
jednak niczego konkretnego, ponieważ są 
one niewystarczające i bardzo nieprecyzyj-
ne. Pojęcie ojcostwa wbrew pozorom jest 
dość trudne do wyjaśnienia, z chociażby 
dwóch powodów: po pierwsze, należy do 
pojęć podstawowych, a te są niełatwe do 
sprecyzowania, po drugie, zawiera w so-
bie wielość i złożoność aspektów niemoż-
liwych do zamknięcia w jednym zwięzłym 
zdaniu5. Warto zatem w tym miejscu za-
głębić się w treść odpowiedzi jakie udzie-
lali badani mężczyźni, czym ich zdaniem 
jest ojcostwo? Czy tylko byciem ojcem?

Priorytetowym zatem pytaniem przy 
badaniu wiedzy ogólnej studentów w za-

kresie ojcostwa, było zagadnienie dotyczą-
ce skojarzeń związanych z tym terminem. 
Przeprowadzone badania wśród grupy 
70 studentów wykazały, iż ojcostwo dla 
znacznej większości kojarzy się z:

przekazaniem życia nowej osobie oraz −	
zapewnieniem dziecku dobrych warun-
ków ekonomicznych,
 odpowiedzialnością,−	
 wychowywaniem dzieci,−	
 ustabilizowaniem życiowym,−	
 rodziną,−	
 dojrzałością,−	
 dbaniem o dobre wychowanie dzieci, −	
troską o ich bezpieczeństwo, pomocą 
w rozwijaniu ich talentów, rozmową, 
pokazywaniem swoją postawą dobrego 
wizerunku ojca i męża,
najwspanialszym okresem życia czło-−	
wieka.
Zdarzały się jednak też negatywne od-

powiedzi jak np.:
z niczym,−	
nieszczęście,−	
zmarnowane życie, pech, wpadka,−	
obciążenie finansowe,−	
koniec błogiej wolności.−	
Kolejnym pytaniem, mającym na celu 

sprawdzenie wiedzy respondentów, było 
pytanie dotyczące tego „co jest najbardziej 
istotne w byciu ojcem?”. Większość bada-
nych, albowiem 29 (2 osoby z pedagogiki, 
4 osoby z socjologii, 8 osób z inżynierii śro-
dowiska, 11 osób z prawa, 3 osoby z eko-
nomii, 1 osoba z edukacji techniczno in-
formatycznej) osób udzieliło odpowiedzi, 
iż jest to przekazanie wzorców, wartości 
oraz pasji swojemu dziecku, na drugim 
miejscu znalazła się odpowiedź, którą za-
znaczyło 27 (2 osoby z socjologii, 13 osób 
z inżynierii środowiska, 6 osób z prawa, 4 
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osoby z ekonomii, 2 osoby z pracy socjal-
nej) badanych i brzmi ona „zapewnienie 
dziecku dobrych warunków ekonomicz-
no bytowych”, natomiast miejsce trzecie 
z liczbą 26 (1 osoba z socjologii, 9 osób 
z inżynierii środowiska, 14 osób z prawa, 
1 osoba z pracy socjalnej, 1 osoba z edu-
kacji techniczno informatycznej) respon-
dentów otrzymuje odpowiedź: „gotowość 
do poświęceń i wyrzeczeń”. Szczegółowe 
wyniki z podziałem mężczyzn na kierunki 
studiów przedstawia wykres 1.

Następnym z zadanych pytań w ankie-
cie, było pytanie odnoszące się do cech ja-
kie powinien posiadać ojciec. Pośród naj-
częściej zaznaczanych odpowiedzi znala-
zły się takie cechy jak: odpowiedzialny (58 
osób: 33 osoby z miasta, 25 osób ze wsi), 
kochający (46 osób: 28 osób z miasta, 18 
osób ze wsi), stanowczy (37 osób: 20 osób 
z miasta, 17 osób ze wsi), rozsądny (36 
osób: 21 osób z miasta, 15 osób ze wsi), 
cierpliwy (35 osób: 23 osoby z miasta, 12 
osób ze wsi), opiekuńczy (34 osoby: 23 
osoby z miasta, 11 osób ze wsi), zaradny 
(28 osób: 19 osób z miasta, 9 osób ze wsi), 
wymagający (25 osób: 14 osób z miasta, 
11 osób ze wsi) oraz zabawny (19 osób: 13 

osób z miasta, 6 osób ze wsi). Natomiast 
według jednego z ankietowanych szcze-
gólną cechą jaką powinien odznaczać się 
ojciec jest bogactwo i hojność w stosun-
ku do swoich pociech.

Ostatnim już z pytań sprawdzających 
wiedzę studentów dotyczącą ojcostwa, 
było zweryfikowanie tego jakie ich zda-
niem mężczyźni posiadają obowiązki bę-
dąc ojcami. 57 respondentów na to pyta-
nie odpowiedziało, że obowiązkiem męż-
czyzny w roli ojca jest przede wszystkim 
finansowe zabezpieczenie bytu dziecka, 
następnie 56 badanych zaznaczyło od-
powiedź, która brzmi „wychowywanie 
dziecka”, na trzecim miejscu pojawiło się 
organizowanie czasu wolnego oraz zabaw 
dziecku (34 ankietowanych), kolejne odpo-
wiedzi według hierarchii ważności brzmia-
ły: pomoc w odrabianiu lekcji (30 osób), 
transport do żłobka/przedszkola/szkoły 
(24 osoby), dbałość ojca o higienę dziecka 
(17 osób), karanie dziecka (14 osób), a tak-
że przygotowywanie posiłków (8 osób). 2 
osoby udzielając odpowiedzi na niniejsze 
pytanie napisały, iż rola mężczyzny (ojca) 
i kobiety (matki) powinna być identyczna 
i rozłożona równomiernie (patrz tabela 2).

tabela 2. jakie obowiązki posiadają mężczyźni w roli ojca?
Płeć Mężczyźni

Wiek 18 19 20 21 22 23 24 26

Dbałość o higienę dziecka 0 1 2 0 12 0 2 0

Organizowanie czasu wolnego, zabaw 0 1 6 3 17 4 2 1

Przygotowywanie posiłków 0 0 0 1 6 0 1 0

Transport do żłobka/ przedszkola /szkoły 0 3 2 2 14 1 2 0

Finansowe zabezpieczenie bytu dziecka 1 4 7 6 26 5 7 1

Pomoc w odrabianiu lekcji, nauce 1 3 4 3 14 2 3 0

Karanie dziecka 1 1 0 1 8 1 2 0

Wychowywanie dziecka 1 3 6 6 26 6 7 1

Inne (podaj jakie?) 0 0 0 0 1 0 1 0

Źródło: badania własne
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Analizując powyższą tabelę trzeba 
dodać, że dorosłość danego człowie-
ka wiąże się z szeregiem decyzji jakie 
musi on podejmować. Decyzje te mają 
się przełożyć w późniejszym czasie na 
rodzinę, a co za tym idzie dorosły czło-
wiek ma za zadanie wprowadzanie 
młodych pokoleń w arkana dorosłości. 

Jest to bowiem wspomaganie trudnego 
procesu kształtowania dojrzałej osobo-
wości6. Wszystko to jest w gruncie rze-
czy swoistym obowiązkiem, gdyż dla 
prawidłowego funkcjonowania rodziny 
niezbędne są wyrzeczenia i ustępstwa. 
A dobro dziecka zawsze powinno być 
największą wartością.

Wykres 1. co jest najbardziej istotne w byciu ojcem?

Źródło: badania własne
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stosunek studentóW do ojcostWA
„Nikt na świecie drogi ojcze nie zastąpi 

cię, każde dziecko swego ojca jak najbar-
dziej chce” są to słowa piosenki, która ma 
bardzo głębokie przesłanie, ale także po-
kazuje nam to, że w życiu każdego dziec-
ka ojciec odgrywa bardzo ważną rolę. Mi-
łość ojca do dziecka jest inna niż matki. 
Tatusiowie w inny sposób niż mamusie 
zajmują się dzieckiem, rozmawiają z nim 
czy się bawią. Tata zauważa odmienne 
cechy i zdolności dziecka, pokazuje mu 
świat z innego punktu widzenia. Zdarzają 
się jednak też takie sytuacje, kiedy dziec-
ko nie akceptuje zachowania swego ojca. 
Dzieje się to m.in. dlatego, że są oni w pe-
wien sposób nieobecni w życiu dziecka. 
Ojciec może być nieobecny co najmniej 
na dwa sposoby: fizycznie i psychicznie. 
Powody fizycznego braku ojca mogą być 
różne, niekiedy przez nikogo nie zawi-
nione, np. jego śmierć. Nieobecność ojca 
może być także zawiniona np. przez mat-
kę, która decyduje się urodzić i wychować 
dziecko sama, nie patrząc na konsekwen-
cje swojego czynu bądź przez samego 
ojca, którego rola kończy się tylko na po-
wołaniu dziecka do życia. Oprócz fizycz-
nej nieobecności ojca możliwa jest także 
jego psychiczna nieobecność. Przedstawia 
się ona w tzw. „rodzinach tradycyjnych” 
gdzie matka zajmuje się dziećmi, a ojciec 
jest nieobecny całymi dniami, gdyż musi 
zarobić na utrzymanie rodziny. Nieobec-
ność psychiczna ojca może wynikać rów-
nież z tego powodu, iż „głową rodziny” 
jest matka. To ona o wszystkim decydu-
je, to ona wszystko robi, natomiast mąż 
zostaje odsunięty na drugi plan. Dlatego 
też, aby dziecko rozwijało się prawidło-
wo w „normalnej” rodzinie ojciec musi 
przede wszystkim być, po prostu być7.

Chcąc zatem dowiedzieć się tego, jaki 
jest stosunek studentów do bycia ojcem 
ważne i warte uwagi jest to, iż ta sfera 
męskich odczuć jest bardzo delikatna, 
dlatego też złożoność niektórych pytań 
oscylowała na krawędzi związanej z we-
wnętrznymi przekonaniami responden-
tów w tej kwestii.

Pierwszym pytaniem jakie w tej ka-
tegorii zostało zadane było to, które 
odnosiło się do roli jaką ojciec odegrał 
w życiu ankietowanego. Zdecydowana 
większość badanych, bo aż 78,6 % uwa-
ża, że w ich życiu ojciec odegrał, bądź 
odgrywa ważną rolę, natomiast dla 12,8 
% ojciec nie odegrał i nadal nie odgry-
wa żadnej roli, a 8,6 % nie wie czy oj-
ciec odgrywał lub odgrywa jakąkolwiek 
rolę w ich życiu. Opisane powyżej dane 
przedstawiają ogólny podział ankieto-
wanych. Poniżej przedstawiona tabela 
prezentuje natomiast dokładną klasyfi-
kację (patrz tabela 3).

Następne pytanie jakie zostało skiero-
wane do studentów dotyczyło tego czy 
chcieliby być ojcami. Tu również zdecydo-
wana większość bo aż 81,4 % deklaruje że 
tak, 5,7 % że nie, a 12,9 % nie wie. Cieka-
wym jest także to, że żaden z ankietowa-
nych obecnie nie zaznaczył odpowiedzi, 
że jest już ojcem.

Pytanie kolejne dotyczyło bojaźni przed 
byciem ojcem (patrz wykres 2). Spośród 
70 mężczyzn odpowiedzi tAk udzieliło 
29 osób co stanowi 41,4% całości, swoje 
stanowisko argumentowali w następują-
cy sposób:

dziecko to duża odpowiedzialność i bez −	
odpowiednich przygotowań można nie 
podołać temu zadaniu,
nie wiem czy będę w stanie zapewnić −	
dobry byt swoim dzieciom,
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bo będę musiał o kogoś dbać i będę miał −	
dużo obowiązków,
bo się boję, że nie będę mógł wychować −	
dziecka tak jak sam chciałbym żeby to 
wyglądało,
ponieważ boję się czy podołam umie-−	
jętności przekazania dziecku odpo-
wiednich wartości,
bo jest to na pewno trudna życiowa rola −	
i nie posiadam zbyt wielu wzorców.
41 mężczyzn stanowiących 58,6% od-

powiedziało, iż nie boi się ojcostwa m.in. 
dlatego, że:

to dar od Boga móc zostać ojcem,−	
tak mnie wychowano, że nie traktuję −	
tego jako coś strasznego,
jest to pewne wyzwanie, jednak każdy po-−	
winien je podjąć, gdyż dzieci dają dużo ra-
dości i sprawiają, że czujemy się potrzebni,

jest to realizacja planu jaki jest przewi-−	
dziany dla mężczyzn, a poza tym ojco-
stwo uczy odpowiedzialności i dowar-
tościowuje człowieka,
jest to wspaniały czas dla mężczyzn jak −	
i kobiet, rodzina dla dojrzałego mężczy-
zny jest najwspanialsza,
chciałbym przekazać życie drugiej oso-−	
bie, będzie to duża odpowiedzialność, 
ale nie można się tego bać i bronić 
przed tym,
zajmowałem się już dziećmi i uwiel-−	
biam to.
Widzimy zatem, że badani mężczyźni 

z jednej strony boją się ojcostwa i odpo-
wiedzialności jaka się z nim wiąże, nato-
miast z drugiej strony są świadomi szczę-
ścia jakie niesie ze sobą bycie mężem oraz 
rodzicem.

Wykres 2. czy boisz się ojcostwa?

Źródło: badania własne



ARTYKUŁY

215

Zanim dokonana zostanie analiza ko-
lejnego pytania warto przytoczyć w tym 
miejscu krótką anegdotę ściśle dotyczącą 
poruszanego tematu:

Ojciec rodziny nawoskował samochód 
i pieczołowicie polerował lakier, by nadać 
mu właściwy połysk. Pomagał mu w tym 
jedenastoletni syn, czyszcząc szmatką 
zderzaki.

- Widzisz, mój synu – mówił z powagą 
ojciec – ten samochód to prawdziwy ro-
dzinny skarb. Musimy traktować go de-
likatnie, z uwagą i poświęcać mu trochę 
czasu.

- Oczywiście tatusiu!
- Dobry z ciebie chłopak.
Po chwili ciszy:
- A czy ja jestem skarbem rodziny? – 

wyszeptało cicho dziecko.
- Dlaczego zadajesz takie pytania?
- Bo ty nigdy nie masz dla mnie czasu.

W świetle uwarunkowań jakie wystę-
pują ówcześnie, nie mogło zostać zatem 
pominięte dociekanie tego, czy w dzi-
siejszej dobie jest w ogóle czas na bycie 
ojcem. Pytanie to ma również bardzo 
istotne znaczenie w kontekście obaw 
jakie mogą rodzić się u niektórych osób 
w związku z sytuacją finansową naszego 
kraju i w czasach wszechobecnego kry-
zysu ekonomicznego na świecie. Mimo 
świadomości takiej sytuacji pocieszają-
cym jest fakt, że 75,7 % co stanowi liczbę 
53 ankietowanych uważa, że w XXI wieku 
mimo wszystko jest czas na bycie ojcem. 
Argumentację w tym zakresie stanowiły 
choćby takie odpowiedzi jak:

jeżeli kocha się dzieci tak jak ja to czas −	
znajdzie się zawsze,
tak na prawdę tylko dzieci po nas zostaną,−	
dla rodziny zawsze powinno się zna-−	
leźć czas,

tabela 3. czy ojciec w twoim życiu odegrał lub odgrywa ważną rolę?
Cechy

społeczno-osobowe TAK NIE NIE WIEM OGÓŁEM %

w
ie

k 18-21 18 0 3 21 30

22-26 37 9 3 49 70

ki
er

un
ek

 st
ud

ió
w

pedagogika 3 0 0 3 4,3

socjologia 3 0 1 4 5,7

praca socjalna 3 0 1 4 5,7

inżynieria środowiska 18 2 1 21 30

prawo 23 6 2 31 44,3

ekonomia 4 1 1 6 8,6

edukacja techniczno-informatyczna 1 0 0 1 1,4

st
ru

kt
ur

a 
ro

dz
in

y

rodzina pełna 49 2 6 57 81,4

rodzina niepełna 3 6 0 9 12,9

rodzina czasowo niepełna 1 0 0 1 1,4

rodzina rozbita 2 1 0 3 4,3

separacja 0 0 0 0 0

rodzina zrekonstruowana 0 0 0 0 0

Źródło: badania własne 
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nie należy koncentrować się na karie-−	
rze, gdyż ona nie zabezpieczy naszej 
przyszłości,
każdy czas jest dobry na założenie ro-−	
dziny, a posiadanie potomstwa uwa-
żam za priorytet w życiu,
jeżeli komuś zależy na założeniu rodzi-−	
ny to znajdzie czas żeby rozdzielić swo-
ją karierę zawodową z ojcostwem.
Z kolei odnośnie braku czasu na ojco-

stwo swoje poparcie zdeklarowało 24,3 
%, czyli 17 osób. Głównym powodem ta-
kiej argumentacji jest to, że:

żyjemy w czasach gdzie dom traktowa-−	
ny jest jak hotel,
obecne warunki zapewniane przez pań-−	
stwo nie sprzyjają rodzicielstwu,
dziecko jest utratą szansy na karierę za-−	
wodową,
życie to ciągła pogoń za pieniędzmi −	
i brak jest czasu na zastanowienie się 
nad nim.

Jednak najbardziej abstrakcyjną od-
powiedzią zdeklarowaną przez jedne-
go z ankietowanych, była ta, w której 
brak czasu na ojcostwo argumentuje grą 
w gry. Powyżej opisane dane przedstawia 
wykres 3.

W dociekaniach dotyczących pytań 
o stosunku do instytucji ojcostwa zna-
czącym było także by dowiedzieć się 
tego, co może utrudniać badanym zo-
stanie ojcem lub sprawia, że nim nie są/
nie zostaną? Okazało się, iż spośród 18 
podpowiedzi za najczęstszą przyczynę 
tego stanu rzeczy respondenci podawali 
w pierwszej kolejności brak odpowied-
niej partnerki (31 osób), następnie zaś 
brak odpowiedniej sytuacji materialno-
bytowej (28 osób) oraz brak gotowości 
do zostania już ojcem (15 osób). Stosu-
nek ten bliżej zobrazuje tabela 4.

Wykres 3. czy uważasz, że w dzisiejszych czasach jest czas na bycie ojcem?

Źródło: badania własne
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W ostatnim już pytaniu, ankietowani 
odpowiadali na pytanie dotyczące ne-
gatywnych aspektów bycia ojcem. Od-
powiedzi były różne mianowicie, dla 31 
osób bycie ojcem to dodatkowe obowiąz-
ki, natomiast 26 mężczyzn uważa, iż po-
siadanie dzieci wiąże się z ograniczonym 
życiem towarzyskim, 23 ankietowanych 
przerażają nieprzespane noce, zaś 21 
z nich podkreśla, że jest to brak czasu dla 
siebie, inni w liczbie 13 osób bycie ojcem 
wiążą z za dużym wydatkiem finanso-
wym, 7 mężczyzn boi się odrzucenia ze 
strony swojej partnerki życiowej. Nieste-
ty tylko dla 4 ankietowanych bycie ojcem 
nie ma żadnych negatywnych aspektów.

dziAłAniA profilAktyczne
Dojrzałość do ojcostwa – jak można 

rozumieć te słowa? Jak ważne jest, aby 

mężczyzna był „dojrzałym” ojcem? Spró-
bujmy chociaż pokrótce odpowiedzieć 
na te pytania. Współczesny świat naraża 
rodziny na ogromne niebezpieczeństwo, 
ponieważ odrzuca autorytet mężczyzny 
jako „głowy rodziny” próbując przy tym 
się na siłę zmieniać naturę. Uderzenie 
w instytucję rodziny ma swoje źródło 
również w legalizacji rozwodów. Rów-
nocześnie ze wzrostem liczby rozbitych 
rodzin, znika powoli tradycyjny sposób 
wychowania w rodzinie, w której dzieci 
od swoich rodziców uczą się przyszłych 
ról rodzicielskich8. W tradycyjnej rodzi-
nie główna rola mężczyzny to ojcostwo, 
czyli bycie dojrzałym ojcem swoich dzie-
ci, ale również bycie dojrzałym mężem. 
Uwarunkowane jest to przede wszystkim 
odpowiednim wychowaniem mężczyzn 
ostatecznie zmierzającym do wychowa-

tabela 4. co może utrudniać ci zostanie ojcem lub sprawia, że nim nie jesteś/nie zostaniesz?
ZMIENNE Miasto Wieś Ogółem

Brak partnerki 19 12 31

Brak pewności siebie 3 6 9

Orientacja seksualna 2 0 2

Nieuleczalna choroba 5 3 8

Brak odpowiedniej sytuacji materialno-bytowej 17 11 28

Nieakceptujący stosunek otoczenia społecznego 1 1 2

Brak predyspozycji do bycia ojcem 5 2 7

Brak pragnienia posiadania dzieci 6 2 8

Inne cele życiowe 8 4 12

Negatywne wspomnienia z rodziny pochodzenia 1 1 2

Aktualne regulacje prawne w kraju 2 2 4

Brak odpowiedniego wzorca roli ojca 3 1 4

Bezpłodność 7 6 13

Brak wsparcia ze strony rodziny i najbliższego otoczenia 1 0 1

Brak gotowości 7 8 15

Nic nie utrudnia/uniemożliwia 4 4 8

Inne (jakie?) 0 0 0

Źródło: badania własne
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nia „do ojcostwa”. Wiemy bowiem, iż oj-
costwo jest znamieniem męskiej dojrza-
łości9. Dojrzałość ta przejawia się wtedy, 
gdy chłopiec swą dziecinną i egoistyczną 
postawę – biorę, bo nie mam jeszcze co 
dać i jeszcze nie umiem dać, przekształca 
w postawę daję, jestem zdolny do dawania. 
Wydaje się to być rzeczą jakże oczywistą. 
Praktyka jednak pokazuje nam, iż w wie-
lu przypadkach ojcowie wykazują cechy 
niedojrzałości zarówno biologicznej, spo-
łecznej jak i psychicznej10. Wszystkie te 
czynniki powodują w efekcie brak właści-
wych i wyraźnych wzorców wychowaw-
czych w wielu rodzinach, co niewątpliwie 

jest niepowtarzalną szansą a zarazem 
ogromnym wyzwaniem dla wielu wy-
chowawców, by mogli pomóc chłopcom 
w dorastaniu do ojcostwa11.

Niewątpliwie wszelkie wskazane po-
wyżej czynniki są jak najbardziej pomoc-
ne, aczkolwiek zwróćmy uwagę na to jak 
w tej kwestii myślą studenci? Czy ich zda-
niem jest szansa na pomoc w wychowa-
niu chłopców do ojcostwa? Jeżeli jest to, 
w jaki sposób można tę pomoc nieść?

Z racji tego, że odpowiedzi udzielali 
mężczyźni w wieku od 18 do 26 lat, któ-
rzy nie posiadają jeszcze dzieci wartym 
podkreślenia jest fakt, iż są świadomi 

Wykres 4. jak wspomagać wychowanie chłopców do ojcostwa?

Źródło: badania własne



ARTYKUŁY

219

tego, że trzeba wspomagać wychowanie 
chłopców do ojcostwa. Spośród propono-
wanych wariantów odpowiedzi najczę-
ściej wskazywanym sposobem pomocy 
w tymże działaniu zalecali uczenie chłop-
ców odpowiedzialności i opiekuńczości 
(48 studentów: 15 studentów w wieku 
18-21 lat, 33 osoby w wieku 22-26 lat), 
w drugiej kolejności ukazywanie pra-
widłowego wzorca moralnego (40 stu-
dentów: 12 osób w wieku 18-21 lat, 28 
osób w wieku 22-26 lat), trzecim rów-
nie ważnym wariantem była odpowiedź 
stawianie wyższych wymagań samemu 
sobie (31 studentów: 7 osób w wieku 18-
21 lat, 24 osoby w wieku 22-26 lat). Nie 
można pominąć jednak pozostałych za-
leceń m.in. ukazywania niezastąpionej 
roli mężczyzny w wychowaniu dzieci (17 
studentów: 2 osoby w wieku 18-21 lat, 
15 osób w wieku 22-26 lat), kształtowa-
nia rozumnej i głębokiej religijności (15 
studentów: 4 osoby w wieku 18-21 lat, 
11 osób w wieku 22-26 lat), a także uzdal-
niania do miłości (14 studentów: 7 osób 
w wieku 18-21 lat, 7 osób w wieku 22-26 
lat). Dokładną analizę powyższego pyta-
nia przedstawia wykres 4.

Ostatnim pytaniem skupiającym się na 
działaniach profilaktycznych było wyzna-
czenie najlepszego sposobu według bada-
nych mężczyzn na to aby przygotować się 
do roli ojca. Najczęściej udzielanymi od-
powiedziami było: świadectwo własnych 
rodziców i doświadczenia wyniesione 
z domu (31 osób z miasta, 20 osób ze wsi) 
oraz zasięganie porad od osób, które zo-
stały już rodzicami (28 osób z miasta, 12 
osób ze wsi).

podsumoWAnie bAdAń
Przeprowadzone badania i analiza ca-

łości materiału badawczego pozwoliły 

na wyciągnięcie kilku ogólnych wnio-
sków. Badani studenci posiadają już 
określoną wiedzę i poglądy dotyczące 
ojcostwa o czym świadczy chociażby 
fakt, iż w znacznej większości nie boją 
się w przyszłości zostać mężem i ojcem 
oraz uważają, że jeżeli komuś zależy na 
założeniu rodziny to znajdzie czas na to, 
aby oddzielić życie prywatne od życia 
zawodowego.

Z przeprowadzonych badań wynika 
również, że w większości respondenci 
ojcostwo kojarzą z „czymś” pozytywnym 
jak np. przekazaniem życia nowej osobie, 
wychowywaniem dziecka, posiadaniem 
rodziny, autorytetem, miłością bądź tro-
ską o swoje pociechy i ich przyszłość. 
Oczywiście pośród większości znajduje 
się także mniejszość, która twierdzi, iż 
bycie ojcem wiąże się z: nieszczęściem, 
wpadką, nieprzespanymi nocami czy też 
końcem błogiej wolności.

Pośród grupy 70 studentów obu wydzia-
łów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Pawła II w Stalowej Woli – 81,4% 
osób pochodzi z rodziny pełnej, a co za 
tym idzie w większości twierdzą, iż w ich 
życiu ojciec odegrał ważną rolę oraz wy-
rażają chęć zostania ojcem w przyszłości. 
18,6% respondentów natomiast pochodzi 
z rodzin niepełnych, czasowo niepełnych 
bądź rozbitych, lecz ciekawą rzeczą jest 
to, że one także, wyrażają chęć bycia oj-
cem przyszłości, pomimo faktu, iż znacz-
na część tych osób w pytaniu: czy ojciec 
w Twoim życiu odegrał lub odgrywa waż-
ną rolę? Zaznaczyła odpowiedź nie lub 
nie wiem.

Niezwykle optymistyczny wydaje się 
fakt, że mężczyźni, w wieku od 18 do 26 
lat, którzy nie posiadają jeszcze dzieci są 
świadomi tego, że trzeba wspomagać wy-
chowanie chłopców do ojcostwa głównie 
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poprzez uczenie ich odpowiedzialności 
i opiekuńczości, a za najlepszy sposób by 
tego dokonać uważają świadectwo wła-
snych rodziców i doświadczenia wynie-
sione z domu oraz zasięganie porad od 
osób, które rodzicami już zostały.

zAkończenie
Współczesność niesie ze sobą wiele 

zagrożeń dla instytucji ojcostwa, czego 
przejawem jest choćby to, że coraz trud-
niej zdecydować się na ojcostwo, a jesz-
cze trudniej jest być ojcem. Te sytuacje 
uwarunkowanie mają w ciągle pogarsza-
jących się warunkach ekonomiczno-ma-
terialnych całego społeczeństwa. Zasad-
nym zatem było przeprowadzenie badań 
dotyczących bojaźni przed ojcostwem 
w grupie studentów, którzy są na starcie 
swojego dorosłego życia i jak widać mają 
wiele obaw związanych z posiadaniem 
potomstwa. Największym problemem dla 
nich jak łatwo stwierdzić jest niepewna 
przyszłość, która nie rysuje zbyt wiele 
perspektyw rozwoju dla młodych ludzi, 
co w konsekwencji rzutować może de-
strukcyjnie na liczbę urodzeń dzieci.

Przeprowadzone badania utwierdzają 
nas zatem w tezie mówiącej, że najwięk-
szym wrogiem w dążeniu do ojcostwa 
mogą okazać się niesprzyjające warunki 
materialne. Na szczęście w społeczeń-
stwie panuje też opinia, że bycie ojcem 
uzależnione jest od samej chęci posiada-
nia potomstwa, gdyż właśnie to poczucie 
przekazania życia powinno być prioryte-
tem dla rodziców. Biorąc więc pod uwagę 
takie podejście do ojcostwa należy po-
wiedzieć, że ojciec owszem powinien dla 
własnej samorealizacji pracować, gdyż 

jest to konieczne dla funkcjonowania 
jego bliskich, jednakże praca nie powinna 
negatywnie odbijać się na jego obowiąz-
kach względem swojej rodziny12.

Reasumując, należy zatem dosadnie 
stwierdzić, że darem jakim jest możliwość 
przekazania życia innej osobie należy się 
cieszyć i chcieć z niego korzystać. W dąże-
niu do określonych celów jakie sobie sta-
wiamy, a w tym wypadku stawiają sobie 
młodzi mężczyźni, trzeba mieć upór, gdyż 
tylko dzięki niemu będzie możliwe speł-
nienie się w tak odpowiedzialnej roli, jaką 
jest bycie ojcem. Oczywistym jest to, że na 
drodze życia zawsze stają przeciwności 
losu, jednak chęci i pragnienie posiadania 
potomstwa nie powinno się poddawać tym 
czynnikom. Ponadto dążenie do przekaza-
nia życia, a następnie, gdy już się to stanie, 
przekazywanie swoich doświadczeń wła-
snemu dziecku wyzwala w danym czło-
wieku pozytywne emocje, które kształtują 
jego osobowość i wpływają na zapał do 
dalszego doskonalenia się. Doskonalenie to 
powinno dążyć do budowania autorytetu 
rodzica względem dziecka tak, aby czuło 
się ono bezpieczne i czerpało dobre wzorce 
na przyszłość. Zatem prawidłowo funkcjo-
nujący autorytet zarówno matki jak i ojca 
jest fundamentem wychowania13. 

streszczenie
Powyższy artykuł obrazuje zestawienie 

badań dotyczących strachu przed ojco-
stwem. Przeprowadzone badania i ana-
liza materiału badawczego dowodzą, że 
studenci posiadają już określoną wiedzę 
i poglądy dotyczące ojcostwa o czym 
świadczy fakt, iż nie boją się w przyszło-
ści zostać mężem i ojcem. Jednocześnie 
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sugerują, że na założenie rodziny zawsze 
musi być czas. Z przeprowadzonych ba-
dań wynika również to, że w większości 
respondenci ojcostwo kojarzą z „czymś” 
pozytywnym jak np. przekazaniem życia 
nowej osobie, wychowywaniem dziecka, 
posiadaniem rodziny, autorytetem, mi-
łością bądź troską o swoje pociechy i ich 
przyszłość. Oczywiście pośród większo-
ści znajduje się także mniejszość, która 
twierdzi, iż bycie ojcem wiąże się z: nie-
szczęściem, wpadką, nieprzespanymi no-
cami czy też końcem błogiej wolności. 

summAry
This article shows a summary of tests 

for fear of fatherhood. The study and anal-
ysis of research material shows that stu-
dents already have specific knowledge and 
views on fatherhood as evidenced by the 
fact that they do not fear the future to be 
husband and father. At the same time sug-
gests that a family must always be a pe-
riod of time. The study also shows that the 
majority of respondents associate father-
hood with “something” positive, such as 
new life is given to the person bringing up 
a child, having a family, authority, love or 
care for their children and their future. Of 
course, among the most there is also a mi-
nority who says that being a father is as-
sociated with: disaster, setback, sleepless 
nights or the end of the blissful freedom.
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1. od stArej pAnny i kAWAlerA  
do singlA

Ostatnia dekada pozwoliła nam na do-
strzeżenie obecności singli w mediach, 
największą analizą cieszą się zarówno 
w portalach internetowych jak i w ko-
mentarzach użytkowników internetu. 
Temat tak popularny współcześnie nie 
jest wcale nowym zjawiskiem a jedynie 
zyskał nową bardziej interesująca nazwę 
o pozytywnych odczuciach. Zdobywające 
dziś popularność słowo singiel zastąpiło 
nazwę starej panny i kawalera.

Niegdyś oczywistym wydawało się, że 
człowiek realizuje swoje życie w związ-
ku z rodziną. Kobieta jako opiekunka 
domowego ogniska, dbająca o rodzinę 
a mężczyzna jako głowa i autorytet 
rodziny dbający o jej dobrobyt. Wiek 
wchodzenia w związku małżeńskie sza-
cowano na 25-30 lat dla mężczyzn i 18-
25 dla kobiet. Osiągnięcie odpowiednie-
go wieku świadczyło o przygotowaniu 
jednostki do podjęcia odpowiedzialności 
życia w rodzinie i dla rodziny. Odstąpie-
nie od założenia najmniejszej komórki 
społecznej było negatywnie postrzega-
ne. Świadczyć mogą o tym złośliwości 

jakimi społeczeństwo obarczało takie 
jednostki: mężczyźni zyskiwali przydo-
mek pachoł, a kobiety były obiektem 
żartów i kpin1.

Całkiem odmiennie jak dziś, kiedyś 
uczucia kobiety do mężczyzny były kwe-
stią drugorzędną. Kobieta, aby zdobyć 
partnera postrzeganego przez rodzinę 
jako mogącego jej zapewnić dostatnie 
życie oraz jej potomstwu, co zwykle 
wiązało się z zamożnością wybranka 
musiała cechować się dbałością o swo-
ją reputację, niewinnością w znaczeniu 
czystości przedmałżeńskiej, przezorno-
ścią i skromnością. Kobiety, aby uniknąć 
staropanieństwa nie były zbyt wybred-
ne w doborze partnera. W większości 
przypadków to rodzice panny młodej 
decydowali jakiego młodzieńca ona 
poślubi. Właśnie czy młodzieńca? Zwy-
kło się nazywać tak mężczyznę, który 
pierwszy raz pojmuję kobietę za żonę. 
W sytuacji ostatecznej konieczności, 
gdy kobieta była piętnowana ze strony 
rodziny i społeczeństwa, że nie ma męża 
wiek wybranka nie miał znaczenia, 
mógł być to zarówno 20-letni chłopiec 
jak i 50-letni mężczyzna. Nie liczyły się 

SINGIELSTWO – ŚWIADOMA 
SAMOTNOŚĆ CZY KONIECZNOŚĆ?

1 J. Jaślan, J. Stanisławski. Kieszonkowy słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Warszawa 1981, s. 176, 
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także kwestie urody, intelektu czy oso-
bowości. Staropanieństwo było związa-
ne z pewnym rodzajem odrzucenia spo-
łecznego, co piętnowało nie tylko samą 
pannę, ale także jej rodzinę. Z tego też 
powodu przyjmowano zasadę, że lepszy 
mąż jakikolwiek niż żaden2.

Sytuacja kobiet była o wiele trudniej-
sza niż mężczyzn. Dla kobiety staropa-
nieństwo było powodem do wstydu, 
świadczyło o nieprzyzwoitości. Kobieta 
była balastem i nie realizowała misji ży-
cia jako matka i żona. Tego rodzaju po-
dejście przerażało młode kobiety, które 
nie chciały czuć się samotne i niepo-
trzebne, a staropanieństwo postrzegały 
jako kare od losu. Społeczność w której 
żyły tworzyło na temat takiej osob-
niczki liczne plotki, związane z jej złą 
reputacją, co miało być uzasadnieniem 
braku męża3.

Taka sytuacja miała miejsce do lat 
50-tych XX wieku. Do tego czasu licz-
ba samotnych kobiet, które nie posia-
dały męża była bardzo niska zarówno 
w Stanach Zjednoczonych jak i w Euro-
pie. Małżeństwo było traktowane jako 
normalny etap życia do którego kobie-
ta dorasta i który realizuje, jako swego 
rodzaju konieczność związana z prze-
dłużeniem gatunku. Ten ułożony sche-
mat został zburzony przez rewolucję 
seksualną. Nałożyło się to z rozwojem 
feminizmu i kobiety zaczęły wyznaczać 
nowego priorytety w życiu. Kobiety 
osiągnęły rewolucję obyczajową, która 
ewoluowała do lat 70-tych. Mąż i rodzi-
na przestał być celem i sensem życia 

kobiety. Nowym wzorcem była kobieta 
wyzwolona i wykształcona. Taki obraz 
słabej płci zdominował społeczną świa-
domość i wywołał wiele dyskusji na te-
mat życia i potrzeb kobiety4.

W latach 80-tych kobiety dostrzegły 
szanse na swoją niezależność ekono-
miczną od męża w edukacji. Spełnie-
nie i dopełnienie kobiety dokonało się 
w szkolnictwie wyższym. Nowa możli-
wość rozwoju osobistego przeznaczo-
nego niegdyś tylko dla mężczyzn pogłę-
biła przekonanie kobiet o odejściu od 
tradycyjnego wzorca rodziny na rzecz 
własnej odrębności i rozwoju swojej 
duchowości. Społeczeństwo zaczęło 
dostrzegać, że miejsce kobiety nie jest 
tylko w domu przy dzieciach, ale może 
być ona także dobrym i wykształconym 
pracownikiem5.

Rola kobiet w przemianie obyczajowej 
i ekspansji życia w pojedynkę jest nie-
zaprzeczalna. Do zmiany nazewnictwa 
przyczynił się stereotyp o tej grupie lu-
dzi. Stereotyp jest pewnego rodzaju są-
dem wartościującym o zabarwieniu po-
zytywnym bądź negatywnym, którego 
przedmiotem są grupy ludzi. Jego cechą 
charakterystyczną jest jego sprzeczność 
bądź bardzo duża niezgodność z fakta-
mi na temat danej grupy6. Posiada w so-
bie ładunek emocjonalny, co wyraźnie 
widać w historii starych panien i kawa-
lerów, którzy byli odbierani bardzo ne-
gatywnie. Niegdyś były określane jako 
stare panny a XIX-wieczny stereotyp 
o nich sugerował, że są nieużyteczne. 
Przymiotnik stara insynuował negatyw-
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ność takiego zjawiska, nudne wieczory 
takiej panny i jej smutną egzystencję. 
Mężczyzna także z racji wieku i braku 
małżonki nie był postrzegany dobrze, 
kojarzył się z anonsami towarzyskimi 
w których poszukiwał kandydatki do 
spędzenia wspólnie czasu. Stereotypy 
te spowodowały chęć zmiany określenia 
stara panna i stary kawaler na bardziej 
nowoczesne7. 

Nowoczesność w nazewnictwie tego 
zjawiska miała zmienić jego konotacje 
na pozytywne. Trzeba zauważyć, że 
przyczyniła się do tego także współcze-
sna moda na poprawność słowną. I tak 
oto narodziło się zapożyczenie z język 
angielskiego nowe określenie starej 
panny i starego kawalera, czyli singiel. 

2. singiel jAko pojęcie 
interdyscyplinArne

Wraz z narodzeniem się owego okre-
ślenia zwanego singlem, narodził się 
także nowy stereotyp o singlach. Ko-
lejny stereotyp o singlach egzystujący 
także dzisiaj mówi o tym, że są to oso-
by szczęśliwe, spełnione zawodowo, 
zamożne, które świadomie wybrały 
życie w pojedynkę8. Bardzo często sły-
szymy słowo singiel, singielstwo, ale 
kim właściwie jest singiel? Singiel po-
chodzi z języka angielskiego i oznacza 
pojedynczy, żyjący w pojedynkę, wolny, 
panna, kawaler. Dotyczy zarówno męż-
czyzn jak i kobiet. Singiel, singielka to 
osoby, które żyją bez stałego partnera/ 
partnerki, zazwyczaj żyją na własny ra-
chunek9. O singielstwie możemy mówić 

także w kontekście samotności fizycz-
nej, czyli wtedy, gdy człowiek założył 
rodzinę, ale więzi emocjonalne wygasły 
i nastąpił rozpad rodziny. Single często 
sami się izolują od społeczeństwa, dążą 
do marginalizacji społecznej. Taki stan 
sprawia, że nie mają szansy zmienić 
swojej sytuacji, gdyż odczuwają niezro-
zumienie ze strony społeczeństwa10.

Samo słowo singiel zawiera bardzo 
duży ładunek emocjonalny, najtrafniej 
określający specyfikę bycia singlem: je-
stem sam, ale tego stanu nie akceptuję, nie 
życzę sobie, żeby tak wyglądało moje życie 
lub Jestem sam, i dobrze mi z tym, mam 
dużo wolnego czasu, nie musze się nikomu 
spowiadać, mogę robić co chcę, nie zwra-
cając uwagi na innych11. Specyfika faktu 
czy ten ładunek będzie pozytywny czy 
negatywny zależy tylko od nastawienia 
jednostki do życia i jej odczuć na temat 
własnej samotności.

Dagmara Jaszewska zaznacza, że spe-
cyfiką współczesnych singli jest to, że 
nie muszą wykazywać swojej wartości, 
z punktu widzenia ekonomicznego są po-
żądani na rynku pracy i jako konsumen-
ci. Idealnie pasują do kapitalistycznej 
rzeczywistości, gdzie głównym celem 
jest zdobycie wysokiej pozycji zawodo-
wej i dominuje kult pracy. Takie życie nie 
pozostawia czasu na realizację w życiu 
rodzinnym12. Kariera zawodowa zajmuję 
naczelne miejsce w życiu singla, są jed-
nak takie osoby, które swojej spełnienie 
znalazły w działalności na rzecz społecz-
ności lokalnej czy osób potrzebujących. 
Działania te sprawiają im dużą satys-
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fakcje, są czasochłonne i jednostka nie 
chce obciążać potencjalnej rodziny kon-
sekwencjami swoich pasji wobec czego 
rezygnuje z jej założenia13.

Pojęcie singiel ma wymiar interdy-
scyplinarny, jest rozpatrywany i anali-
zowany głównie przez takie nauki jak 
psychologia, socjologia czy pedagogika. 

Psychologowie określają singielstwo 
jako świadomy wybór jednostki. Wybór 
ten spowodowany jest niedojrzałością 
emocjonalną takiego człowieka. Nie jest 
on gotowy do realizacji siebie na łonie 
rodziny i do podjęcia odpowiedzialności 
za rodzinę. Dodatkowym elementem jaki 
wpisuje się w całość obrazu osobowości 
takiej jednostki jest strach przed zaan-
gażowaniem emocjonalnym w związek, 
złe doświadczenia związane z partnera-
mi czy pracoholizm. Ludzie żyjący w po-
jedynkę przeważnie pochodzą z dużych 
miast, mają wysokie zarobki i wysoką 
pozycję zawodową i społeczną. Młody 
wiek i wysokie predyspozycje zawodo-
we pozwalają takim osobom na spełnie-
nie na rynku pracy14.

Socjologowie opisują singli jako oso-
by niezależne finansowi i zawodowo, 
mieszkające przeważnie same, których 
wiek wynosi 25 do 55 lat. Życie bez sta-
łego partnera pozwala im na podróżo-
wanie po świecie, brak rodziny nie ozna-
cza brak przyjaciół. W społeczeństwie 
single już nie są oceniani negatywnie. 
Media wylansowały ideał singla, który 
jest równoznaczny z ideałem człowieka 
sukcesu, a przede wszystkim człowieka 
XXI wieku15.

Badacze analizując zjawisko życia 
w pojedynkę wyodrębnili różne kate-

gorie singli, to do jakiej kategorii są 
zaliczani determinowane jest przez ich 
osobiste odczucia oraz przyczyny jakie 
zdecydowały o ich stylu życia. Jednym 
z najbardziej znanych podziałów jest 
klasyfikacja singli ze względu na czas 
trwania takiego życia i odczucia, czy 
decyzja ta była dobrowolnym wyborem 
czy koniecznością. Do tego podziału  
zaliczamy:

Dobrowolnych singli na stałe, czyli •	
takich, którzy nie byli w związku mał-
żeńskim i nie stanowi to dla nich pod-
stawy do uzyskania szczęścia, bądź 
tacy, którzy nie czują ponownej po-
trzeby wstąpienia w związek małżeń-
ski. W systemie wartości takich osób 
kariera zawodowa stanowi naczelne 
miejsce.
Dobrowolnych tymczasowych singli, •	
czyli, takich, którzy nigdy nie byli 
w poważnym związku. Twierdzących, 
że życie w pojedynkę jest pewnym 
okresem w życiu w którym mogą so-
bie pozwolić na zdobywanie pozycji 
zawodowej. Osoby takie pragną świa-
domie zaplanować decyzję o rodzinie 
i miłości i stosownie się do niej przy-
gotować pod względem psychicznym 
i finansowym.
Mimowolnych singli na stałe, czyli •	
osoby starsze, które nigdy nie były 
w zalegalizowanym związku oraz oso-
by, które przyczynę swojej samotności 
upatrują w wyglądzie, defekcie zwią-
zanym z różnego rodzaju chorobami 
bądź niskim wykształceniu. Osoby te 
chcą wejść w związek małżeński, ale 
uważają, że wiek czy wygląd jest ba-
rierą, której już nie da się pokonać.
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Mimowolnych singli tymczasowych, •	
czyli tacy, którzy owdowiali bądź roz-
wiedli się. Mają plany, aby ponownie 
wstąpić w związek małżeński i nawet 
często poszukują partnera, ale psy-
chicznie pragną chwili odpoczynku 
i czasu na przemyślenia po zaistnia-
łych okolicznościach w ich życiu16.
Julita Czarniecka w klasyfikacji singli 

zwraca uwagę na przyczyny singielstwa. 
Zgadza się z faktem, że samotni skupiają 
się głównie na pracy, ale istnieje dużo in-
nych powodów, które determinują przy-
należność singli do danego rodzaju. I tak 
wyróżnia 6 rodzajów singli:

Zranionych, czyli osoby mające nega-•	
tywne doświadczenia z poprzednich 
związków, które wolą samotność niż 
ponowne cierpienie. Strach przez 
emocjonalnym bólem i zawody miło-
sne, zdrady z przeszłości nie pozwala-
ją im na otworzenie się przed drugim 
człowiekiem. Jednostka bardzo chce 
być kochana, założyć rodzinę jednak 
poczucie nieszczęścia i wewnętrzny 
żal to uniemożliwiają.
Marzycieli, czyli osoby, które wyide-•	
alizowały sobie obraz partnera. Takie 
jednostki nigdy nie będą w stałym 
związku, bo ich partnerzy nie będą 
w stanie spełnić wszystkich wymo-
gów, aby zasłużyć na miano osoby 
odpowiedniej do zawarcia stałego 
związku. Czas życia w pojedynkę trak-
tują jako czas oczekiwania na drugą 
osobę. 
Szczęśliwych, czyli osoby, które pogo-•	
dziły się ze swoją samotnością. Odczu-
wają ulgę związaną z rozwodem czy 
długoletnim związkiem, który był dla 

nich obciążeniem psychicznym. Obec-
nie realizują swoje marzenia, pasje co 
skutkuje zadowoleniem z życia.
Miotających się, czyli osoby, które •	
chcą mieć partnera jednak nie pozwa-
la im na to brak czasu. Nie szukają 
przyczyn swojej samotności, są zwią-
zani sprawami rodzinnymi, poczu-
ciem odpowiedzialności za rodziców, 
bliskich i nie podejmują wysiłku szu-
kania swojej połówki.
Bezkompromisowych, czyli osoby, któ-•	
rych negatywne nastawienie do związ-
ków i rodziny wywodzi się z relacji 
rodzinnych zaobserwowanych w dzie-
ciństwie. Dziecko zarejestrowało ob-
raz skłóconych rodziców, braku poro-
zumienia, więzi, przemocy w rodzinie 
i nie chce go przenosić w swoje dorosłe 
życie. Rezygnacja ze związku i rodziny 
ma ochronić jednostkę przed przywo-
łaniem demonów z dzieciństwa. 
Oswojonych, czyli osoby, które przy-•	
zwyczaiły się do swojej samotności 
i twierdzą, że obecnie nie umiały-
by poradzić sobie z obowiązkami 
w związku. Stan życia w pojedynkę 
traktują normalnie, jest to dla nich 
coś oczywistego17. 
Definicje singla opisane w różnych 

naukach są bardzo podobne, w każdej 
z nich dominuje przekonanie o tym, że 
są to ludzie młodzi, aktywni zawodowo, 
wykształceni, realizujący się towarzy-
sko i społecznie na rzecz innych osób 
oraz są sami a nie samotni18.

3. przyczyny byciA singlem
Singlizacja życia nie jest zjawiskiem 

samoistnym, podobnie jak inne procesy 
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społeczne ma swoje przyczyny. Zarów-
no fakt życia w pojedynkę jak i powo-
dy takiego wyboru są bardzo złożone. 
Motywy bycia single odnoszą się do od-
czuć osobistych jednostki, jej indywidu-
alnych poglądów i doświadczeń życio-
wych, czyli aspektów psychologicznych, 
a także pobudek czysto finansowych, 
czyli aspektów ekonomicznych.

Najbardziej znaną przyczyną życia 
w pojedynkę jest brak czasu na związek 
i rozwój kariery zawodowej. Człowiek 
jako naczelną wartość w swoim życiu 
uznaje karierę zawodową do której dąży. 
Cały swój wolny czas poświęca na pra-
cę i zdobywanie kolejnych szczebli na 
drabinie awansu zawodowego, co może 
skutkować pracoholizmem. W takim 
przypadku poczucie szczęścia singlowi 
daje praca i osiągnięte w niej sukcesy19. 

Singlizacja jest także skutkiem innych 
procesów zachodzących w społeczeń-
stwie. Jednym z takich procesów jest 
kryzys rodziny. Obserwujemy w społe-
czeństwie minimalizację znaczenia ro-
dziny w życiu człowieka. Rodzina prze-
staje być najważniejszym celem życia 
człowieka, a tym samym drugi człowiek 
przestaje być ważny. Kolorowe gazety, 
internet zachęcają do indywidualizmu, 
odwrócenia się od drugiego człowieka, 
zaspokajania tylko i wyłącznie swoich 
potrzeb. W takim świecie ludzie odno-
szą złudne wrażenie, że druga osoba nie 
jest im potrzebna do szczęścia. Zmienił 
się także model rodziny, dziś często jest 
to rodzina popularnie zwana 2+1. Mo-
del, gdzie ludzie decydują się tylko na 
jedno dziecko. Kolejnym modelem jest 
2+pies, gdzie ludzie nie decydują się 

na dziecko, a namiastkę uczuć rodzi-
cielskich przenoszą na psa. Odrzucenie 
rodziny, zminimalizowanie jej wartości 
sprawiło, że życie w pojedynkę stało się 
łatwiejszym wyborem20. 

Spadek wartości rodziny spowodował 
falę kolejnych niepokojących zjawisk ta-
kich jak rozwody, separacje, zdrady, nie-
trwałość związków. Samotny człowiek 
nie decyduje się na związek z powodu 
dużej szansy niepowodzenia. Rosnąca 
liczba rozwodów, medialna propaganda 
o zdradach sprawiła, że współczesny 
człowiek analizuje szanse na powodze-
nie w znalezieniu drugiej połówki. Bi-
lans potencjalnych zysków i strach oka-
zuje się ujemny21. 

Przyczyną życia w pojedynkę może 
być moda na taki styl życia. Bycie mod-
nym jest współcześnie priorytetem dla 
młodych ludzi i dominuje głównie w du-
żych aglomeracjach, gdzie jednostka 
jest anonimowa i życie w pojedynkę nie 
wiąże się napiętnowaniem społecznym. 
Taka moda nastawiona jest na rozwój 
indywidualny jednostki, rozwój same-
go siebie, swoich pasji i zainteresowań. 
Związek dwojga ludzi wymaga czasu, 
poświecenia, a młodzi single takiego 
czasu nie mają. Alternatywa życia w po-
jedynkę okazuje się lepsza, bo jednostka 
realizuje siebie, może nie pytać nikogo 
o zdanie, nie liczy się z uczuciami in-
nych osób. Rozwój siebie przejawia się 
w zagranicznych podróżach, niezależ-
ności finansowej, poczuciu wolności, 
zdobywaniu pozycji społecznej22. 

Wreszcie sam wzrost liberalizmu spo-
łeczeństwa sprawił, że potrzeby blisko-
ści i miłości oraz potrzeby seksualne, 
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które kiedyś były realizowane w mał-
żeństwie współcześnie zostały roz-
dzielone. Jednostka nie musi wchodzić 
w związek emocjonalny z druga oso-
bom, aby zyskać zaspokojenie seksual-
ne. Popularność tak zwanego „seksu bez 
zobowiązań” osłabiła chęć wchodzenia 
w związek i podejmowanie odpowie-
dzialności związanej z małżeństwem.

Do przyczyn singielstwa zaliczamy 
przyczyny ekonomiczne: dotyczące wy-
gody życia w pojedynkę i kosztów utrzy-
mania potencjalnej rodziny i wycho-
wania dzieci. Single uważają, że życie 
w pojedynkę daje im niezależność finan-
sową, czyli mogą dowolnie rozdyspono-
wać pieniędzmi na swoje przyjemności. 
Fakt, że zgodnie z definicją singla jest to 
osoba osiągająca wysokie dochody spra-
wia, że może żyć na wysokim standar-
dzie. Wizja rodziny sprawia, że single 
odczuwają strach, że poziom ich życia 
zostałby obniżony. Wychowanie dziec-
ka według singli jest współcześnie du-
żym wydatkiem finansowym, a to rodzi 
obawę czy podołają takiemu wydatkowi 
z uwagi na kryzys finansowy w Europie 
i sytuację panującą na rynku pracy, któ-
ra jest nieprzewidywalna23. 

Do ostatniej grupy przyczyn zali-
czamy psychologiczne. W tej grupie 
znajdują się osoby, które nie decydu-
ją się na związek z powodów swoich 
doświadczeń i problemów życiowych. 
Jednostka odczuwa strach przed zranie-
niem ze strony partnera, gdyż kiedyś 
już taka sytuację przeżyła, dotyczy to 
głównie osób po rozwodach, zawodach 

miłosnych czy tych, które były ofiarami 
przemocy w rodzinie. Inna grupa singli 
deklaruje, że ich wysokie wymagania 
względem partnera uniemożliwiają im 
znalezienie właściwej osoby24. Do spe-
cyficznych przyczyn singielstwa może-
my zaliczyć osoby, które mają zaniżoną 
samoocenę lub osoby niepełnosprawne, 
które jako przyczynę swojej samotno-
ści upatrują defekt w wyglądzie bądź 
sprawności25. 

Mówiąc o przyczynach życia w po-
jedynkę należy zauważyć, że zjawiska 
demograficzne takie jak wydłużona 
średnia życia ludzkiego, małodzietność, 
późniejszy wiek zawierania małżeństw 
nie są bez znaczenia przy świadomym 
wyborze życia samemu. Jednostka ma 
poczucie, że na rodzinę i dzieci ma jesz-
cze czas, że może planować założenie 
rodziny za kilka lat. Duże znaczenie 
ma powszechnie panujący pogląd, że 
założenie rodziny powinno być poprze-
dzone przygotowaniami finansowymi, 
aby rodzina mogła żyć na godnym po-
ziomie. Jest to jak najbardziej trafny po-
gląd, jednak należy zauważyć, że wtedy 
wszelkie działania nie są nastawione na 
założenie rodziny, a na zdobycie środ-
ków finansowych na jej założenie co 
wymaga czasu26.

Przyczyny singielstwa są bardzo róż-
ne, zależne tylko od jednostki, która de-
klaruje swoją przynależność do singli. 
Należy zaznaczyć, że często nie jest to 
jedna przyczyna, ale grupa przyczyn, 
które niekoniecznie są dobrowolnym 
wyborem, a wynikają z negatywnych 
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doświadczeń życiowych. Singlowie de-
klarują, że życie w samotności jest ich 
świadomym wyborem i nie odczuwają 
negatywnych konsekwencji, bo wyna-
gradza im to satysfakcjonująca praca. 
Należy poddać głębokiej analizie czy 
takie poglądy na przyczynę singielstwa 
nie są tylko próba zagłuszenia swojej 
samotności i brakiem bliskości drugiego 
człowieka? Trudno o szczęście bez miło-
ści do drugiego człowieka o czym przy 
każdej okazji przypomina nam Ewan-
gelia. Znamienite w tym przypadku są 
słowa księdza Adama Przybyłeckiego, 
który twierdzi, że najważniejszą przy-
czyną wyboru stylu życia jest powód, dla 
którego dokonujemy wyboru konkretnej 
drogi życia. To jest najważniejsze. Jeśli 
człowiek nie kieruje się miłością wobec 
drugiego człowieka, lecz tylko czystym 
hedonizmem, wygodnictwem i egoizmem, 
to trudno to uznać za wybór podyktowany 
Ewangelią27. 

 
4. czy księżA są singlAmi?

Specyfiką misji człowieka w stanie du-
chownym jest wybór życia w ciele kościo-
ła bez możliwości założenia rodziny. Sin-
gielstwo jest wyborem życia w pojedynkę 
i jednym z intrygujących aspektów zwią-
zanych z pojmowaniem singielstwa jest 
pytanie czy w takim razie księża także są 
singlami? Czy mogą siebie tak określać? 
Owszem, jak najbardziej zgadzam się 
z faktem, że kapłaństwo wiąże się z re-
zygnacja z założenia rodziny i spełnienia 
się w roli męża i ojca28. Natomiast czy ka-
płaństwo wiąże się z samotnością? Czło-
wiek głęboko wierzący decydujący się na 

podjęcie wyzwania jakim jest poświęce-
nie życia Bogu, przeżywa wewnętrzne 
powołanie do tego staniu. Lata spędzone 
w seminarium pozwalają mu na przemy-
ślenie wszystkich kwestii związanych 
z przyszłą posługą. Przemyśleniem tego 
czy jest w stanie zrezygnować z założe-
nia rodziny na rzecz życia w Bogu. W tym 
pomagają mu bardziej doświadczeni ka-
płani i modlitwa. Decyzja ta utrwalana 
jest przez lata. W tym przypadku nie 
możemy mówić o tym, że życie księdza 
wiąże się z samotnością. Samotność jest 
darem pomagającym w realizacji służby 
Bogu i społeczeństwu. Ksiądz Adam Przy-
becki z Zakładu Teologii Pastoralnej Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza mówi, że 
osoby duchowne nie powinny być opisy-
wany w kategorii singli czy zjawiska sin-
gielstwa, gdyż jest to propaganda medial-
na, a priorytety życia duchowieństwa nie 
mają nic wspólnego z obecnie tworzoną 
filozofią życia singli29. 

Ksiądz jako człowiek i sługa Boży reali-
zuje się nie na drodze rodziny a na dro-
dze posługi Bogu i drugiemu człowieko-
wi. Znamienite są w tym przypadku sło-
wa o tym, że człowiek głęboko wierzący 
nigdy nie będzie samotny, bo trwa przy 
Bogu i dla Boga. Człowiek przeżywają-
cy misję powierzoną przez Boga czuje 
wewnętrzne spełnienie i obecność zba-
wiciela. Bój jest miłością sam w sobie 
i daje kapłanowi natchnienie do dal-
szego działania w chwilach zwątpienia, 
a tym samym poczucie swojej obecności 
w życiu takiej jednostki. 

Ksiądz Dominik Poczekaj na pytanie 
o odczuwanie samotności odpowiada 
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jako ksiądz nie jestem samotny. Realizu-
jąc powołanie, którym mnie Bóg obdarzy-
ły, wykorzystuję samotność jako – czas 
i miejsce – głębokiego zjednoczenia się 
z Bogiem, by zrozumieć i starać się re-
alizować w sposób doskonały wolę Bożą. 
Moja samotność to przylgnięcie do Boga, 
któremu ofiarowuje się w pełni, do końca, 
we wszystkim. To pozwala mi, w każdej 
chwili czynić wszystko dla Niego30.

Nie można określić księży mianem 
singli, bo mimo iż nie mogą założyć ro-
dziny to nie wybierają samotności, a ży-
cie w miłości i poświęceniu Bogu.

5. ŚWiAdomy Wybór czy koniecznoŚć?
Singielstwo opisywane jest jako nowy 

styl życia, nowoczesna moda, nowa ide-
ologia życia. Mass media przedstawiają 
nam ją jako kolorowe życie dzięki któ-
remu ludzie osiągają sukces życiowy. 
W świetle przytoczonych przykładów 
życia w pojedynkę nie powinno się utoż-
samiać tylko i wyłącznie z świadomym 
wyborem. Bycie singlem powinno być 
rozpatrywane z uwzględnieniem powo-
dów z jakich dany człowiek decyduje się 
na samotność. Bardzo często wynikiem 
samotności jest niemożność znalezienia 
odpowiedniego partnera, strach przed 
ponownym zranieniem, złe doświad-
czenia z poprzednich związków np. 
przemoc ze strony partnera. Takie sytu-
acje sprawiają, że w człowieku rodzi się 
blokada psychiczna przed nawiązaniem 
głębszych relacji z drugim człowiekiem. 
Nie jest to wtedy świadomy wybór jed-
nostki, a przykra konieczność. 

Człowiek jest istotą stworzoną do 
życia w społeczeństwie, do życia z dru-
gą osobą. Singielstwo jako świadomy 
wybór może być etapem w życiu czło-
wieka, wtedy ma on czas na realizację 

siebie, swoich planów zawodowych. 
Człowiek w tym etapie może odczuwać 
szczęście, zadowolenie z samotności. 
Jednak jest to tylko pewien etap i tak 
w konsekwencji dąży do stworzenia 
najmniejszej komórki społecznej i bli-
skości drugiej osoby. 

Wobec tego nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie czy singiel to 
świadomy wybór samotności, życia 
w pojedynkę czy przykra konieczność. 
Odpowiedź na to pytanie zależy o oso-
bowości człowieka, jego emocjonalnych 
doświadczeń i poglądu na życie. Zatem 
jest to kwestia bardzo indywidualna 
i powinna być rozpatrywana w sposób 
indywidualny.

streszczenie
Współczesny świat związany szcze-

gólnie z dobą internetu pozwolił nam 
rozwijać się w wielu kwestiach. Kwe-
stie te dotyczą komunikacji, techno-
logii, wiedzy i wielu innych dziedzin. 
Produktem ubocznym tej idealistycznej 
wizji świata jaką kreują dziś media jest 
zrezygnowanie z drugiego człowieka na 
rzecz własnego ego i własnej odrębności 
w społeczeństwie. Takie postępowanie 
związane jest z nową modą na bycie sin-
glem, bycie osobą pojedynczą. Wbrew 
pozorom singiel nie jest współczesnym 
zjawiskiem. Należy się zastanowić czy 
singiel to ładniejsza nazwa samotności 
i ludzie określający się tym mianem pod 
przykrywką życia w społeczności singli 
nie próbują zagłuszyć potrzeby bliskości 
drugiego człowieka. Egzystencje zjawi-
ska singielstwa datuje się od czasów re-
wolucji seksualnej, która była wstępem 
do zmiany priorytetów w życiu kobiet, 
które niegdyś były opiekunkami rodzin-
nego ogniska. Oczywistym faktem było, 
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że kobieta ma wyjść za mąż, zasadnicze 
pytanie pozostawało kiedy? Lata 80-te, 
kiedy kobiety uświadomiły sobie, że 
mogą osiągnąć na arenie zawodowej 
podobne sukcesy jak mężczyźni przy-
czyniły się do kryzysu pojęcia rodziny, 
którego największy rozkwit przystąpił 
współcześnie. Jedną z konsekwencji 
przemiany kobiet i rodziny jest singiel-
stwo. Zasadną tezą jest, że to właśnie 
kobiety nieświadomie zainicjowały to 
zjawisko. I to kobiety są jego ofiarami, 
gdyż liczba singielek wzrosła o 38% od 
roku 1998.

Współczesny singiel to człowiek 
o wielu obliczach. Bardzo często w li-
teraturze popularnej oraz internecie, 
które są przecież źródłem wiedzy ludzi 
młodych spotykamy się ze stereotypem 
singla. Takie uproszczenie wizji singli 
przedstawia ich jako osoby wyzwolone, 
szczęśliwe, spełnione w życiu. Stereoty-
py często zawierają w sobie wiele nie-
prawdziwych faktów, co postaram się 
udowodnić w tym artykule.

Właściwie kim jest singiel? Czy singiel 
to osoba samotna? Czy jest to świado-
my wybór drogi życia w pojedynkę czy 
konieczność? Jakie są przyczyny bycia 
singlem? Zgodnie ze słowami „człowiek 
nie jest samotną wyspą, żyje nie dla sie-
bie, ale dla innych” jednostka do poczu-
cia szczęścia potrzebuje drugiej osoby, 
która wypełni jej przestrzeń emocjo-
nalną. Wobec tego czy singiel może 
być szczęśliwy, jako osoba spełniająca 
się poza związkiem? Intrygującym za-
gadnieniem jest także kwestia tego czy 
księża jako osoby duchowne mogą okre-
ślać siebie mianem singli? Publikacja 
jest odpowiedzią na powyższe pytania.

summAry
Single life – aware of the loneliness on 

necessity?
The modern world is associated es-

pecially with late check internet has al-
lowed us to grow in many ways. These 
issues relate to communication, technol-
ogy, knowledge, and many other fields. 
A by-product of this idealistic vision of 
the world we are creating today’s me-
dia to dispense with other people for 
their own egos and their own identity 
in the society. Such behavior is related 
to the new fashion for being single, be-
ing a single person. Contrary to appear-
ances, is not a single contemporary phe-
nomenon. Should consider whether the 
single is prettier name alone, and people 
identifying this as the cover singles liv-
ing in the community does not need to 
try to drown out the proximity of others. 
Existences single life phenomenon dates 
back to the times of the sexual revolu-
tion, which was a prelude to a change of 
priorities in life, women who used to be 
custodians of the family fire. The plain 
fact was that the woman has to be mar-
ried, the essential question remained 
when? Years of the 80th, when women 
realize that they can achieve the profes-
sional arena similar success as the men 
contributed to the crisis, the concept of 
family, the biggest boom began today. 
One consequence of the transformation 
of women and the family is single life. 
Reasonable argument is that it is wom-
en unknowingly initiated this phenom-
enon. And that women are the victims, 
as the number of singlehood women’s 
increased by 38% since 1998. Modern 
single is a man of many faces. Very 
often in popular literature and on the 
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Internet, which are still a source of in-
formation for young people to meet the 
stereotype of the single. This simplifica-
tion vision of singles presents them as 
a person liberated, happy, fulfilled life. 
Stereotypes often contain many false 
facts, which I will try to demonstrate in 
this article. 

Actually, who is single? Are single is 
single? Is it a conscious choice as a way 
of life or a necessity? What are the rea-
sons for being single? In the words of 
the “man is an island, lives not for him-
self, but for others’ individual needs for 
happiness of another person who will 
fill the emotional space. Thus, the sin-
gle can be happy as a person meeting 
outside the compound? An intriguing 
issue is the question of whether priests 
as spiritual person can identify them-
selves as a single? The publication is the 
answer to these questions.
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