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Wprowadzenie
Bycie ojcem u początku XXI wieku jest
szczególnie wymagające i stanowi wyzwanie. Odpowiedzialność, bezinteresowność, pracowitość, służba muszą zostać
włączone na stałe w postępowanie każdego mężczyzny w rodzinie. Wywiązać się
z codziennych obowiązków związanych
z zapewnieniem godnych warunków życia i bezpieczeństwa swojej rodziny to
zadanie trudne, zwłaszcza w czasach nie
sprzyjających rodzinie, małżeństwu, wychowaniu. Paradoksalnie jednak przeciwności, z jakimi spotykają się współcześni
ojcowie, stanowią dla nich „pole walki”
i sprawdzian ich męskości, odwagi i wytrwałości. Szlachetnym i godnym jest
postępowanie mające na celu dobro drugiego człowieka. Troszcząc się o dzieci,
każdy tata wypełnia w swoim życiu pewne kwantum dobra, które staje się jednocześnie potwierdzeniem jego tożsamości
i człowieczeństwa. Jedynie w służbie i poświęceniu się dla drugich lub dla jakiejś

Sprawy może człowiek odnajdywać pełną
radość. W ochotnym i konsekwentnym
podejmowaniu tego typu aktywności na
margines zostają odsunięte takie obszary
życia ludzkiego, jak:
- zbytnio egoistyczne ja,
- ciągłe zabieganie o siebie i swoją wygodę oraz przyjemności,
- nastawienie narcystyczne i konsumpcjonistyczne.
Brakuje także wówczas czasu na użalanie się nad sobą czy wchodzenie w przestrzenie smutku, depresji i lęku. Dziecko,
rodzina, małżeństwo, praca, opieka, obowiązki, budowanie wspólnego życia z najbliższymi staje się, mimo trudu i zmęczenia, źródłem szczęścia i satysfakcji.
1. Problematyka i metoda badawcza
Współczesne postrzeganie ojcostwa
jako formy kariery w życiu mężczyzny
zostało nakreślone jako przewodni problem przeprowadzonych badań. Metodą
sondażu diagnostycznego poprzez an-
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kietę oraz rozmowę postawiono młodym
mężczyznom kilka istotnych pytań dotyczących zarysowanej w temacie problematyki. Osobami badanymi byli młodzieńcy w wieku od 20 do 22 lat, którzy
jednocześnie są studentami Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Dobór respondentów odbył się na drodze
losowej. Zadbano jednak, aby w badaniu
uczestniczyli jedynie mężczyźni. Ich bowiem opinie i wypowiedzi są szczególnie cenne, gdyż prezentują męski sposób
patrzenia na sprawy im najbliższe, tj.
ojcowanie swoim dzieciom. Warto także
podkreślić, iż młodzież studiująca objęta
badaniem wybrała kierunek studiów nauczycielski i będzie w przyszłości także
powołana do opieki nad dziećmi w szkole
oraz współpracy z ojcami swych uczniów.
W badaniu uczestniczyło 92 osoby. Zastosowano technikę ankietowania i prowadzenia rozmowy. Zgromadzony materiał
badawczy pozwolił na pewne wnioski
dotyczące opinii na temat współczesnego
patrzenia na kwestie ojcostwa traktowanego w kategoriach kariery. Treść pytań
skierowanych do grupy badanych przedstawia się następująco:
o Co rozumiesz pod pojęciem ojcostwa?
o Czy chciałbyś w przyszłości zostać ojcem?
o Jakie wartości wiążą się z faktem bycia
ojcem?
o Z jakimi zagrożeniami zmagają się współcześni ojcowie?
o Dlaczego współczesne ojcostwo jest wyzwaniem?
o Z racji jakich argumentów ojcostwo może
być karierą?
Uzyskane dane pozwalają w realnym
świetle spojrzeć na tak ważne dzisiaj zagadnienie ojcostwa, rodziny, małżeństwa
i prawdziwego męstwa. Wartości towa-
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rzyszące byciu ojcem są także z punktu
widzenia pedagogiki, socjologii, aksjologii, etyki, antropologii i psychologii,
a także religii ważnym punktem odniesienia do zjawisk społecznych, moralnych
i duchowych.
2. Pojęcie ojcostwa
Niewątpliwie ojciec ma znaczące oddziaływanie na swe dzieci, zwłaszcza synów.
W poszczególnych stadiach życia pełni
on rolę tego, którego głównym zadaniem
jest opieka, utrzymanie zapewnienie bytu
swoim dzieciom. Jest on także swoistym
wzorem dla swoich pociech, nauczycielem,
mentorem i wręcz mędrcem1. Realizacja
powołania ojcostwa wymaga zaistnienia
kilku niezbędnych czynników. Wśród nich
wyróżnić można dobry stan zdrowia psychicznego, odpowiedzialne podejście do
nowego życia, postawa opiekuńczości, szacunek dla kobiety, wierność zasadom i wypowiadanemu słowu. W oparciu o przeprowadzone badania uzyskaliśmy szerszą
optykę spojrzenia na ojcostwo, które jest
pewnym stanem człowieka i sytuacją życiową, jaka go określa. Respondenci odpowiadali na pytanie dotyczące pojęcia ojcostwa. Zgromadzone opinie z tego zakresu
przedstawiają się następująco.
Wśród najczęstszych odpowiedzi dotyczących pojmowania ojcostwa spotykamy takie opinie, które bezpośrednio związane są z cenionymi w kulturze łacińskiej
wartościami. Odpowiedzialność, wytrwałość, zaangażowanie, bezinteresowność,
miłość, bezpieczeństwo, dobrobyt, opieka
są dla badanych wartościami najlepiej budującymi obraz ojcostwa. Bycie tatą jest
zgodnie ze zgromadzonymi danymi tożsame z takimi funkcjami, jak:

Por. L. Schon, Synowie i ojcowie. Tęsknota za nieobecnym ojcem, przekład: A. Ubertowska, Gdańsk 2002.
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Rycina 1. Pojęcie ojcostwa w opinii badanych

Źródło: opracowanie własne.

zapewnienie bytu swojej rodzinie,
podjęcie trudu wychowania,
stawanie się wzorem dla swych dzieci,
uczestniczenie w przekazywaniu wartości,
 kształtowanie osobowości.
Mężczyzna, stając się tatą, wchodzi
jednocześnie w przestrzeń owocnego rozwoju własnego i przyczynia się
do rozwoju swoich dzieci. Dzieje się to
w obliczu odpowiedzialności za drugiego człowieka i dobra, którego się od nas
wymaga. Współczesne ojcowanie można
określić pewnego rodzaju karierą w życiu
mężczyzny, gdyż wymaga ono zaistnienia
trudnych dziś do wypełnienia warunków.
Są nimi: - starania o ekonomiczne bezpieczeństwo najbliższych, co w obecnym
kryzysie pracy wymaga wiele odwagi
i samozaparcia; - opieka i nieustannie podejmowany trud wychowawczy; - bycie
wzorem dla swych dzieci, co wiąże się
z permanentnym procesem stawania się





lepszym, wyzbywania się wad i wzmacniania swoich zalet; - cierpliwe przekazywanie wartości, które budują w człowieku prawdziwe dobro, prawdę i piękno;
- praca nad kształtowaniem osobowości
własnej oraz swoich dzieci. Wszystkie te
wyzwania są jednocześnie zaproszeniem
do kroczenia ścieżką kariery polegającej
na odpowiedzialnym i pełnym wrażliwości oddaniu się jako ojciec służbie i trosce
o swoje dzieci.
3. Czy powołanie do ojcostwa jest
dziś poważnie traktowane?
Warto w tym miejscu zadać pytanie,
czy przedstawiająca się w kategoriach
trudu, poświęcenia, ofiary i służby kariera dla mężczyzny, tj. bycie ojcem, jest dzisiaj w cenie. Osoby badane zdecydowanie
opowiadają się za wkroczeniem w przestrzeń bycia ojcem i podjęciem roli taty.
Wszystkie z osób badanych w liczbie 92
odpowiedziały twierdząco na pytanie do-
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Wykres 1. Odsetek osób pragnących w przyszłości być ojcem

Źródło: opracowanie własne.

tyczące ich chęci zostania w przyszłości
ojcami. Jest to wynik bardzo optymistyczny, jeśli patrzymy na samą determinację
i nastawienie na przekazanie życia i chęć
opieki nad dzieckiem.
Badani młodzieńcy w liczbie 9 na 92
zdecydowanie opowiedziała się za chęcią zostania w przyszłości ojcem. 80 osób
także twierdząco odpowiedziało na pytanie dotyczące powołania do bycia ojcem. Osoby pozostawiające decyzję bycia
w przyszłości ojcem przyszłym swoim
małżonkom, a więc ewentualnym matkom swoich dzieci było w badaniu 3. Znakomita zatem większość jest przekonana
o swej gotowości do przyjęcia nowego życia. Jedynie trzy osoby chcą kwestię starania się o dziecko pozostawić decyzji żony,
co także nie wyklucza ich chęci zostania
w przyszłości ojcami. Jest to obraz nader
optymistyczny, zwłaszcza w sytuacji jawnej nagonki na rodzinę i utrudnianie na
wszelkie sposoby – ideologicznie, politycznie, ekonomicznie, społecznie – życia
rodzinnego, małżeńskiego i rodzicielskiego.

76

4. Wartości związane z ojcowaniem
Wartości związane z ojcostwem należą do kategorii wartości uniwersalnych
i cennych z punktu widzenia społecznego i moralnego. Niektóre z nich mogą
być aktualizowane i realizowane jedynie
w kręgu rodzinnym. Jako rodzic jest możliwym wkroczenie w przestrzeń choćby
takich wartości, jak: opieka nad dzieckiem, duma z jego osiągnięć czy radość
wynikająca z osiąganego przez dziecko
rozwoju. Osoby uczestniczące w badaniu
wypowiadały się na temat istniejących
w ojcostwie wartości. Wskazano w ankiecie następujące wartości:
Wyszczególnione na ryc. 2 wartości,
jakie kojarzone są z faktem bycia ojcem,
dotyczą przede wszystkim funkcji służebnych względem drugiego człowieka. Tata
jest tą bowiem osobą, od której wymaga
się – jak to zostało przez respondentów
podkreślone w wielu wypowiedziach –
poświęcenia, opieki, troski, pracowitości,
wrażliwości. Wszystkie te wartości ukierunkowane są na pomoc w tym przypad-
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Rycina 2. Wartości związane z ojcostwem - na podstawie wyników badań

Źródło: opracowanie własne.

ku dziecku. Ojcowie powinni być ludźmi
wartościowymi ze względu na takie cechy,
wartości, jak: dojrzałość, męstwo, skromność, sumienność, zaradność, sprawiedliwość, szczerość. Rozważając wartości
związane z ojcostwem, z łatwością można
odnieść je do zagadnienia kariery, jaką realizuje w swym życiu ten, który jako ojciec
sumiennie wypełnia swe obowiązki. Czy
nie jest bowiem prawdziwą karierą człowieka osiąganie takich cech, jak: odwaga,
męstwo, zaradność, sprawiedliwość przy
jednoczesnym zachowaniu wrażliwości
serca i skromności. Bycie opiekuńczym
i troskliwym tatą to także pewna forma
uzyskanego przez niego sukcesu rodzinnego, społecznego i osobistego.
5. Zagrożenia, z jakimi zmagają się
współcześni ojcowie
Niewątpliwie zadaniem ojca – jak wskazuje Wanda Półtawska – jest przyczynia2

nie się do prawidłowego rozwoju swoich
dzieci. To, czy zaistnieje on w oczach dzieci jako autorytet w głównej mierze zależy
od jego zachowania i podejścia do kwestii
wychowania. Musi być on zatem nie tylko
obecny przy swoich dzieciach, ale także
stawać się dla nich wzorem2. Jest to trudne zadanie, choćby z racji ciągłego braku
czasu na cokolwiek. Na wychowanie swoich dzieci i bycie z nimi czas jednak zawsze znaleźć trzeba, mimo obowiązków
i pracy.
Z jakimi zagrożeniami zmagają się
współcześni ojcowie? Odpowiadając na tak
skonstruowane pytanie objęte badaniem
osoby, wskazały obszar trudności, jakie
należy w rodzinach pokonać. Wypowiedzi
młodzieńców, którzy w przyszłości chcą
mieć własne potomstwo, dowodzą, iż są
oni świadomi wielkiego trudu, z jakim
przyjdzie się im zmierzyć. Wśród wymienionych zagrożeń dotyczących współcze-

W. Półtawska, Płciowość jako dar i zadanie, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin

2001, s. 235.

77

ARTICLES
snego ojcowania znalazły się następujące
kwestie.
Jak wynika z powyższego zestawienia,
trudności wynikające z bycia ojcem są
różnej natury. Dotyczą one takich dziedzin życia człowieka, jak: praca, zdrowie,
środowisko, media, zgoda w rodzinie. Łatwo zauważyć, iż wymienione problemy
mogą dotyczyć czynników zewnętrznych,
jak i wewnętrznych. Zewnętrznymi czynnikami powodującymi trudności w wypełnianiu obowiązków ojcowskich byłyby
np. brak pracy, zły wpływ środowiska na
dziecko, używki, media. Do wewnętrznych zaliczylibyśmy nie osiągnięcie dojrzałości, zbyt narcystyczne podejście do
życia, konflikty małżeńskie, nieumiejętność w gospodarowaniu swym czasem.
W większości problemy wyszczególnione
przez badanych są do rozwiązania. Należy jedynie uruchomić systematyczną pracę nad sobą, wprowadzenie pewnych zasad życia rodzinnego, podejmowanie czę-

stych, pełnych wyrozumiałości rozmów
z dziećmi, włączenie w relacje rodzinne
takich cech i postaw, jak sprawiedliwość,
szczerość, cierpliwość, ustępliwość, szacunek. Jest to niewątpliwie trudne wyzwanie dla mężczyzny, ale możliwe do
osiągnięcia. Wiąże się ono z systematyczną pracą nad sobą, oddziaływaniem na
swoich bliskich i pokonywaniem przeciwności otoczenia.
6. Ojcostwo jako wyzwanie
Wyzwania, jakie stają dziś przed
mężczyznami-ojcami, wynikają przede
wszystkim z przemian obserwowanych
w świecie. Zmiany te dotyczą życia społecznego, prawa, obyczajów, wpływu
mediów, kryzysu autorytetów, chaosu
w świecie wartości. Osoby biorące udział
w badaniu w liczbie 92 wypowiedziało
się na temat wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się świat ojców. Wśród nich wyróżnić
można następujące kategorie:

Rycina 3. Trudności, z jakimi zmagają się współcześnie ojcowie [opinie badanych]

Źródło: opracowanie własne.
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Rycina 4. Wyzwania, z jakimi mierzą się dzisiejsi ojcowie – wg opinii badanych

Źródło: opracowanie własne.

Wyzwania, o których mowa na ryc.
4, są o tyle wzniosłe, iż wynikają z troski o jak najlepszą służbę dzieciom i rodzinie. Nie ma tu miejsca na zbytnie
zajmowanie się sobą i pielęgnowanie
egoistycznych postaw. Życie rodzinne
wyrywa niejako człowieka ze świata
egoizmu i myślenia jedynie o sobie. Ma
tu miejsce zwrot ku drugiemu człowiekowi. Służenie najbliższym, poświęcenie
swego, czasu, życia, talentu, energii, aby
zapewnić bezpieczeństwo, prawidłowe
warunki rozwoju i uśmiech w rodzinie,
jest drogą rozwijającą w człowieku pełnię człowieczeństwa. Takie postępowanie zapewnia jednocześnie człowiekowi
szczęście, gdyż nic nie jest w stanie dać
tak prawdziwą radość, jak bezinteresowna służba innym. Należy sprostać owym
wyzwaniom, by w sposób godny pełnić
funkcję rodzica i głowy rodziny. Znajdować równowagę pomiędzy pracą a cza3

sem poświęcanym rodzinie, bycie wzorem, zapewnianie godziwych warunków
życia dzieciom i żonie, wsłuchiwanie się
w problemy młodych i pomoc w ich rozwiązaniu, cierpliwie i konsekwentnie realizowane wychowanie to tylko niektóre
z wyzwań, z jakimi mierzą się dzisiejsi
tatusiowie. Współcześnie – zdaniem
K. Pospiszyla – przedstawia się jednak
zwłaszcza w środkach masowego przekazu model rodziny odbiegający od rzeczywistego stanu. Ojciec, który zarabia
pieniądze, a matka, która zajmuje się domem i podstawowymi czynnościami, jakie w gospodarstwie należy wykonać, to
często obraz rodziny sprzed kilkudziesięciu lat. Ojca przedstawia się jako głowę
rodziny i wodza o konsekwentnych regułach postępowania. W mediach obraz jest
nieco bardziej realny, gdyż w nich ojciec
to często czuły towarzysz swojej żony,

poświęcający czas swoim dzieciom3.

K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Warszawa 1980, s. 77-84.
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7. Ojcostwo – karierą mężczyzny
Traktowanie w kategoriach kariery
współczesnego ojcostwo ma kilka swoich
podstaw. Badani wskazali na interesujące filary, które sytuują nam współczesne
bycie ojcem w kategorii pojęcia: kariera.
Odpowiadając na pytanie: z racji jakich argumentów ojcostwo może być karierą, studenci odwoływali się do wielu wartości
i zjawisk życia społecznego. Przedstawić
je można w następującym porządku:
Ojcostwo może być karierą, gdyż:
 ojcem zostaje się na całe życie i nie ma
możliwości zrezygnowania z tego;
 istnieje tu możliwość przekazywania
młodym wzorców postępowania (funkcję tą pełni także ksiądz i nauczyciel);
 sami przy dzieciach stajemy się lepsi;
 pokonuje się realne trudności;
 razem z dzieckiem uczestniczymy
w jego karierze;
 dziecko może kontynuować i rozwijać
nasze osiągnięcia;
 wymaga spełnienia klasycznych wymogów: konsekwencji, obowiązkowości,
rozwoju umiejętności.
Ojcowanie jest szczególną formą
osiągania kariery w życiu. Nie ma ona
standardowego charakteru związanego
z mnożeniem swego pieniężnego kapitału, rozszerzaniem swej władzy względem innych czy stawaniem się osobą rozpoznawalną w coraz szerszych kręgach
ludzi. Kariera związana z ojcowaniem
należy do bardziej skrytych form życia
człowieka i polegająca na realizowaniu
powołania. Takie wartości, jak: życie,
miłość, wychowanie, bezinteresowność,
poświęcenie, cierpliwość nie znajdują
dzisiaj głośnego poklasku i nie są przedmiotem szczególnego nagłaśniania.
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Wzorce, jakie się nam podaje w mediach
elektronicznych, kolorowej prasie i wielu innych nośnikach reklamowych, marketingowych, informacyjnych, są bardzo
odległe od wartości, które rzeczywiście
mogą uszczęśliwiać człowieka. Wymagają one jednak trudu, wierności zasadom
i wypowiedzianemu słowu, budowane
są na systematycznej pracy i poświęceniu. Takie podejście do życia nie ma nic
wspólnego z beztroskim i lekkim, ale jakże płytkim i miernym sposobem na życie,
tak zaborczo lansowanym w środkach
społecznego przekazu. Cieszy jednak
fakt, iż badania z tego zakresu dowodzą zdecydowanego nastawienia wśród
młodych na przyjęcie życia i wzięcie odpowiedzialności za wychowanie swoich
dzieci. Kariera mężczyzny, jaką może być
ojcostwo, to chyba jedna z najpiękniejszych form realizowania siebie w darze
bezinteresownej służby i poświęceniu
się dla drugiego człowieka. Z takim przesłaniem powinno się dotrzeć do każdego, kto myśli poważnie o swoim życiu
i powołaniu. Być ojcem (biologicznym
lub duchowym) to piękne, prawdziwe
i dobre zadanie dla każdego mężczyzny,
które przynieść musi owoc w postaci satysfakcji, radości i świadomości należycie przeżywanego powołania.
Streszczenie
Problematyka dotycząca ojcostwa
szczególnie dzisiaj powinna spotykać się
z szerokim zainteresowaniem. Obserwujemy bowiem współcześnie kryzys nie
tylko rodziny i rodzicielstwa, ale także
odpowiedzialnego ojcowania. Ojcostwo
kojarzyć można z takimi cechami, jak:
bezinteresowny dar z siebie, pracowitość,
mądrość i pomoc. Sprawdzian męskości,
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odwagi i wytrwałości mężczyzny może
mieć właśnie miejsce w sytuacji konfrontacji z przeciwnościami, jakie spotykają dzisiejszych tatusiów. Troszcząc się
o dzieci, każdy tata wypełnia w swoim
życiu pewne kwantum dobra, które staje się jednocześnie potwierdzeniem jego
tożsamości i człowieczeństwa. Jedynie
w służbie i poświęceniu się dla drugich
lub dla jakiejś Sprawy może człowiek odnajdywać pełną radość. Metodą sondażu
diagnostycznego poprzez ankietę oraz
rozmowę postawiono młodym mężczyznom kilka istotnych pytań dotyczących
zarysowanej w temacie problematyki.
Osobami badanymi było 92 młodzieńców w wieku od 20 do 22 lat, którzy
jednocześnie są studentami Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Dobór respondentów odbył się na drodze
losowej. Zadbano jednak, aby w badaniu
uczestniczyli jedynie mężczyźni. Ich bowiem opinie i wypowiedzi są szczególnie cenne, gdyż prezentują męski sposób patrzenia na sprawy im najbliższe,
tj. ojcowanie i bycie w przyszłości tatą.
Warto także podkreślić, iż młodzież studiująca objęta badaniem wybrała kierunek studiów nauczycielski i będzie
w przyszłości także powołana do opieki
nad dziećmi w szkole oraz współpracy
z ojcami swych uczniów. Uzyskane dane
pozwalają w realnym świetle spojrzeć na
tak ważne dzisiaj zagadnienie ojcostwa,
rodziny, małżeństwa i prawdziwego męstwa. Ojcowanie jest szczególną bowiem
formą osiągania kariery w życiu. Wymaga ona jednak trudu, wierności zasadom
i wypowiedzianemu słowu, budowana
jest na systematycznej pracy i poświęceniu.

Summary
Real career of the man: fatherhood
The issues concerning the fatherhood
peculiarly today should meet with broad
interest. Because we are watching the crisis of not only a family and parenthoods in
our times, but also responsible fatherhood.
To associate the fatherhood it is possible
with such features, as: unselfish gift from
oneself, the diligence, the wisdom and the
help. The test of the maleness, the courage and the perseverance of the man can
take place just in the situation of confrontations with adversities which are meeting
today’s daddies. Caring about children, every dad is filling up a certain amount of
the good which is happening simultaneously in his life with confirming his identity and the humanity. Only in the service
and sacrificing oneself for second or for
some Matter a man can find full joy. With
method of the diagnostic survey through
the questionnaire form and the conversation a few material concerning questions
of issues outlined in the subject were
put to young men. 92 young men were
examined persons in the century from
20 up to 22 years which simultaneously
are students of the academy of physical
education in Cracow. The selection of respondents took place on the random road.
However they took care so that only men
participated in the examination. Of them
because opinions and statements are particularly valuable, because are introducing
the male way of looking at matters them
closest, i.e. fatherhood and being dad in
the future. It is worthwhile also emphasizing that students provided with the
examination chose teaching subject and
in the future will also be appointed for
the keeping of children in the school and
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the cooperation with fathers of its pupils.
Collected data allow in the real lighting to
look on so important today issue of the fatherhood, the family, the marriage and the
true bravery. Because fatherhood is special
with form of achieving the career in the
life. However she requires the difficulty
and is being built on the systematic work
and the sacrifice.

Literatura
Pospiszyl K., Ojciec a rozwój dziecka,
Warszawa 1980.
Półtawska W., Płciowość jako dar i zadanie, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001.
Schon L., Synowie i ojcowie. Tęsknota za
nieobecnym ojcem, przekład: A. Ubertowska, Gdańsk 2002.

Uczestnicy konferencji naukowej na temat samotności
- Stalowa Wola, 05.11.2014

82

